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ΤΜΗΜΑ Α. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΘΟ∆ΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ 
ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 

I. ΓΕΝΙΚΑ 

Η Χώρα µας, στα πλαίσια του Παγκόσµιου Προγράµµατος Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας που 
υλοποιείται σύµφωνα µε τις συστάσεις του ∆ιεθνούς Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας (FAO) και του 
αντίστοιχου Προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητος, θα διενεργήσει κατά το έτος 2009/2010, ταυτόχρονα 
µε τα κράτη µέλη της ΕΕ, τη Βασική Έρευνα ∆ιάρθρωσης των Γεωργικών και Κτηνοτροφικών 
Εκµεταλλεύσεων, υπό τον τίτλο «Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας, έτους 2009». 

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 µας. 

Η εξέλιξη της διάρθρωσης των γεωργικών εκµεταλλεύσεων αποτελεί βασικό στοιχείο για τη χάραξη της 
Εθνικής και Κοινοτικής Πολιτικής στον αγροτικό τοµέα και κατά συνέπεια είναι αναγκαία η συγκέντρωση 
πληροφοριών για την κατάρτιση χρονολογικών σειρών µε αντικειµενικά στοιχεία, που αφορούν στα 
χαρακτηριστικά των εκµεταλλεύσεων αυτών. 

Για το λόγο αυτό, έχει καταρτιστεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ειδικό πρόγραµµα διαρθρωτικών ερευνών, 
που περιλαµβάνει τη διενέργεια δειγµατοληπτικών ερευνών, ανά διετία και βασικής έρευνας για τη διάρθρωση 
των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, ανά δεκαετία, µε τη µορφή Απογραφής όλων των 
εκµεταλλεύσεων. 

Η παραγωγή συγκρίσιµων στατιστικών από όλα τα κράτη µέλη σχετικά µε τη διάρθρωση των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων έχει σηµασία προκειµένου να καθοριστεί η εξέλιξη της γεωργικής πολιτικής της Κοινότητας, 
µε τη χρήση τυποποιηµένων ονοµατολογιών και κοινών ορισµών. 

Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη συλλογής πληροφοριών για τις µεθόδους γεωργικής παραγωγής στο επίπεδο των 
ατοµικών εκµεταλλεύσεων, οι οποίες θα συγκεντρωθούν µε την ειδική δειγµατοληπτική Έρευνα Μεθόδων 
Γεωργικής Παραγωγής. Η έρευνα αυτή θα διεξαχθεί ταυτόχρονα µε την Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 
για να παρασχεθούν πρόσθετες στατιστικές για την ανάπτυξη της γεωργοπεριβαλλοντικής πολιτικής και για να 
βελτιωθεί η ποιότητα των γεωργοπεριβαλλοντικών δεικτών. 

Τα χαρακτηριστικά (ερωτήµατα) που περιλαµβάνονται στο ερωτηµατολόγιο και οι πινακοποιήσεις των 
στοιχείων είναι σύµφωνα µε τις συστάσεις των κανονισµών και των αποφάσεων της ΕΕ. Επίσης, 
συγκεντρώνονται στοιχεία, τα οποία ενδιαφέρουν άµεσα τους αρµόδιους εθνικούς φορείς. Για το λόγο αυτό, 
πέραν της χρήσης των αποτελεσµάτων της Απογραφής στον προγραµµατισµό της κοινοτικής πολιτικής, οι 
αρµόδιοι ελληνικοί φορείς (χρήστες) λαµβάνουν σοβαρά υπόψη τα αποτελέσµατα, τόσο κατά τον 
προγραµµατισµό, όσο και κατά την αντιµετώπιση σχετικών γεωργικών θεµάτων και την επίλυση 
προβληµάτων. 

Η παρούσα Απογραφή αποτελεί συνέχεια των σχετικών ερευνών που διενεργούνται ανά διετία, από το έτος 
1983 και µέχρι το έτος 2007 και της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας, των ετών 1991 και 1999. 
 
 
 

ΙΙ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Το νοµικό πλαίσιο της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας, έτους 2009, καθορίζεται από την Εθνική και την 
Κοινοτική Νοµοθεσία. 

Εθνική Νοµοθεσία 
Η προκήρυξη της παρούσας Απογραφής, καθορίζεται µε το Ν.∆.3627/1956, άρθρο 21, παρ.1, το 
Π.∆.226/2000 και το Π.∆.1143/1980, καθώς και το σχετικό Προεδρικό ∆ιάταγµα για τη «∆ιενέργεια Βασικής 
Απογραφής ∆ιάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκµεταλλεύσεων (Γενική Απογραφή Γεωργίας – 
Κτηνοτροφίας) έτους 2009». Οι λεπτοµέρειες της διενέργειας και επεξεργασίας της Απογραφής καθορίζονται 
µε κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και των αρµόδιων υπουργών Εσωτερικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 
 

Κοινοτική Νοµοθεσία 
Η Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας έτους 2009 διενεργείται ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια των διεθνών συστάσεων του FAO µε ενιαία πρότυπα και µεθόδους, 
σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1166/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 
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ΙΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ∆ΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Σκοπός της Απογραφής είναι η ακριβής καταγραφή όλων των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων 
της Χώρας και των µεταβλητών τους για την παρακολούθηση της εξέλιξης της διάρθρωσης των 
εκµεταλλεύσεων αυτών. 

Συγκεκριµένα, µε την Απογραφή 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.), 

� τις µεθόδους γεωργικής παραγωγής, 
� την απασχόληση του γεωργικού πληθυσµού σε αυτές. 

Επιπλέον η Απογραφή: 

� συγκεντρώνει στοιχεία απαραίτητα για τη χάραξη της αγροτικής, οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής 
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και για τον προσανατολισµό της κοινής αγροτικής πολιτικής 
της ΕΕ, 

� συµβάλλει σηµαντικά στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα της 
οικονοµίας, 

� αποτελεί βασικό µέσο εφαρµογής κρατικών προγραµµάτων οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης και 
περιφερειακού σχεδιασµού, καθώς και ακαδηµαϊκών και λοιπών προγραµµάτων, που αφορούν στο 
γεωργικό τοµέα και σε όλους τους τοµείς που έχουν σχέση µε αυτόν, 

� συµβάλλει στη διάχυση – επέκταση της στατιστικής πληροφόρησης στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, 
αφού τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από αυτήν, ενδιαφέρουν άµεσα ή έµµεσα κάθε πολίτη, 

� αποτελεί τη βασική πηγή πληροφόρησης για την κατάρτιση και ενηµέρωση του µητρώου γεωργικών και 
κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, το οποίο είναι βασικό πλαίσιο για τη διενέργεια πολλών στατιστικών 
ερευνών, 

� καταρτίζει περιβαλλοντικούς και περιφερειακούς δείκτες για την ανάπτυξη της γεωργοπεριβαλλοντικής 
πολιτικής. 

 

Η δειγµατοληπτική Έρευνα Μεθόδων Γεωργικής Παραγωγής είναι µια δειγµατοληπτική έρευνα, η οποία 
διενεργείται για πρώτη φορά, συγχρόνως µε την Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2009, βάσει του 
Κανονισµού (ΕΚ) 1166/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.  

Σκοπός της δειγµατοληπτικής Έρευνας Μεθόδων Γεωργικής Παραγωγής είναι η συλλογή πρόσθετων 
στοιχείων σχετικά µε τις χρησιµοποιούµενες µεθόδους παραγωγής των γεωργικών προϊόντων. 

Συγκεκριµένα θα συλλεχθούν στοιχεία σχετικά µε: 

� τη µέθοδο οργώµατος, 
� τη συντήρηση των εδαφών και τα χαρακτηριστικά του τοπίου, 
� την άρδευση της χρησιµοποιούµενης γεωργικής γης, 
� τις συνθήκες βόσκησης και στέγασης των ζώων και  
� την οργανική λίπανση, καθώς και τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και επεξεργασίας της κοπριάς. 
 

 

ΙV. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 

Η περίοδος αναφοράς των στοιχείων της Απογραφής, κατά την οποία θα ερευνηθεί η δραστηριότητα της 
γεωργικής εκµετάλλευσης, είναι η καλλιεργητική περίοδος από 1 Οκτωβρίου 2008 µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 
2009. 

Εξαίρεση αποτελεί το ζωικό κεφάλαιο της εκµετάλλευσης, τα ερωτήµατα του οποίου έχουν ηµεροµηνία 
αναφοράς την 1η Νοεµβρίου 2009. 

Η διενέργεια της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας και η επεξεργασία των στοιχείων της θα 
πραγµατοποιηθεί την περίοδο από 1 Νοεµβρίου 2009 έως 31 Μαρτίου 2011. 
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V. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η Απογραφή θα διενεργηθεί σε όλους τους δήµους και τις κοινότητες της Χώρας. Θα περιλαµβάνει όλες τις 
γεωργικές και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις ανεξάρτητα από: 

α. τη νοµική µορφή της εκµετάλλευσης (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), 
β. το αν η παραγωγή προορίζεται για πώληση, αυτοκατανάλωση ή και τα δύο, 
γ. τον τόπο διαµονής του κατόχου της ή τον τόπο όπου βρίσκονται οι εκτάσεις ή τα ζώα της 

εκµετάλλευσης (αστικές, ηµιαστικές ή αγροτικές περιοχές). 

Το πλαίσιο της Απογραφής είναι το µητρώο γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, όπως αυτό 
ενηµερώθηκε µετά τις έρευνες ∆ιάρθρωσης των ετών 2003, 2005 και 2007, τις ειδικές έρευνες ζωικού και 
φυτικού κεφαλαίου, καθώς και πληροφορίες σχετικών διοικητικών αρχείων και µητρώων. 

 
 
VI. TΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 

Για την οργάνωση, προπαρασκευή, διενέργεια της Απογραφής, την επεξεργασία των στοιχείων και την 
εµφάνιση των αποτελεσµάτων της θα εργασθούν: 

� υπάλληλοι της Γ.Γ. ΕΣΥΕ, µόνιµοι και µε σύµβαση Ι.∆., 
� υπάλληλοι άλλων δηµόσιων υπηρεσιών, Ο.Τ.Α, Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆. και δηµόσιων επιχειρήσεων και 

οργανισµών, 
� γεωπόνοι των ∆/σεων Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης των Νοµών, των Ενώσεων Αγροτικών 

Συνεταιρισµών και των δήµων και κοινοτήτων, όπου υπάρχουν γεωπόνοι, και 
� ιδιώτες – συνεργάτες. 

 
Ως όργανα διενέργειας της Απογραφής ορίζονται: 

� οµάδα και υποοµάδα εργασίας στη Γ.Γ. ΕΣΥΕ, 
� νοµαρχιακές οµάδες εργασίας, 
� ανώτεροι επόπτες, επόπτες και βοηθοί επόπτη, 
� απογραφείς και συνοδοί – διερµηνείς. 

 
 
VII. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 

• Οµάδα και υποοµάδα εργασίας 

Στα πλαίσια της οργάνωσης, διενέργειας και επεξεργασίας των στοιχείων της Απογραφής Γεωργίας – 
Κτηνοτροφίας, συγκροτήθηκαν και λειτουργούν στην Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) της Γ.Γ. ΕΣΥΕ οµάδα και 
υποοµάδα εργασίας από αρµόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπροσώπους άλλων υπουργείων, 
κυρίως του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, και άλλων υπηρεσιών, που είναι χρήστες των 
στατιστικών στοιχείων του γεωργικού τοµέα, καθώς και των υπουργείων και υπηρεσιών που οφείλουν να 
βοηθήσουν στην επιτυχή διεξαγωγή της Απογραφής (υπουργείο Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών, 
ΠΕΧΩ∆Ε κλπ.). 

Έργο της οµάδας εργασίας είναι ο αποτελεσµατικός σχεδιασµός και συντονισµός όλων των εργασιών, που 
αφορούν στην οργάνωση και διενέργεια της Απογραφής και την επεξεργασία των στοιχείων της. 

Έργο της υποοµάδας είναι η µελέτη των οδηγιών, των προτύπων, των βοηθητικών εντύπων και της δοµής 
των ερωτηµατολογίων που θα χρησιµοποιηθούν, η µελέτη της εισαγωγής νέων τεχνολογιών κατά την 
επεξεργασία τους, ο σχεδιασµός των πινάκων εµφάνισης των αποτελεσµάτων της Απογραφής, καθώς και η 
µελέτη των τεχνικών προδιαγραφών για την καταγραφή των βασικών χρήσεων γης µε τη χρήση της 
σύγχρονης τεχνολογίας. Για τα θέµατα αυτά, η υποοµάδα υποβάλλει προτάσεις στην οµάδα εργασίας για 
σχετική γνωµοδότηση. 

 

• Νοµαρχιακές οµάδες εργασίας 

Σε κάθε νοµό θα συγκροτηθεί και θα λειτουργήσει νοµαρχιακή οµάδα εργασίας από αρµόδιους τοπικούς 
υπηρεσιακούς παράγοντες των υπουργείων και των υπηρεσιών, καθώς και από υπαλλήλους της Γ.Γ. ΕΣΥΕ.  
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Οι νοµαρχιακές οµάδες εργασίας θα επιλαµβάνονται κάθε θέµατος που σχετίζεται µε την προπαρασκευή, 
οργάνωση και διενέργεια της Απογραφής σε κάθε νοµό, το οποίο θα τίθεται υπόψη τους, ύστερα από 
εισήγηση του επόπτη της Απογραφής. 

Επίσης, έργο τους θα είναι η αποδοχή του ορισµού των απογραφέων και συνοδών – διερµηνέων, αρµοδίως, 
καθώς και η εισήγηση στο Νοµάρχη για τη λήψη κάθε µέτρου, το οποίο, µέσα στα πλαίσια των γενικών και 
ειδικών οδηγιών της Γ.Γ. ΕΣΥΕ, θα συµβάλλει στην οµαλή και άρτια διεξαγωγή όλων των εργασιών της 
Απογραφής. 

 

• Ανώτεροι επόπτες 

Οι ανώτεροι επόπτες είναι µόνιµοι υπάλληλοι της Γ.Γ. ΕΣΥΕ. 

Έργο τους είναι η εκπαίδευση των εποπτών, η εποπτεία και ο συντονισµός του έργου τους, η 
παρακολούθηση της οργάνωσης και διεξαγωγής της Απογραφής στους νοµούς της Χώρας και η επίλυση των 
πάσης φύσεως προβληµάτων που ενδεχοµένως προκύψουν. 

 

• Επόπτες 

Οι επόπτες είναι µόνιµοι υπάλληλοι της Γ.Γ. ΕΣΥΕ. 

Έργο τους είναι η οργάνωση και διεκπεραίωση, στις προβλεπόµενες προθεσµίες, των προπαρασκευαστικών 
και εκτελεστικών εργασιών της Απογραφής στην περιοχή της αρµοδιότητάς τους (νοµό). 

Ειδικότερα, το έργο τους είναι: 

� η γνωστοποίηση της Απογραφής σε όλους τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις δηµόσιες 
υπηρεσίες, τους οργανισµούς και το κοινό, 

� η συγκρότηση των νοµαρχιακών οµάδων εργασίας, 
� ο καταµερισµός του συνόλου των δήµων και κοινοτήτων του νοµού στους βοηθούς επόπτη, 
� η επιλογή των απογραφέων (δηµόσιων υπαλλήλων, υπαλλήλων Ο.Τ.Α, ιδιωτών κλπ.), η ανακοίνωσή 

τους στη Νοµαρχιακή Οµάδα για την αποδοχή τους και εισήγηση στην Κεντρική Υπηρεσία της          
Γ.Γ. ΕΣΥΕ για τον ορισµό τους από το Γενικό Γραµµατέα της ΕΣΥΕ, 

� η εκπαίδευση των βοηθών επόπτη και των απογραφέων, 
� η κατανοµή εργασίας στους απογραφείς, 
� η παρακολούθηση και ο συντονισµός του έργου των βοηθών επόπτη και των απογραφέων σε όλη τη 

διάρκεια διεξαγωγής της Απογραφής και η παροχή οδηγιών και κάθε δυνατής βοήθειας σε αυτούς, και 
� γενικά, η εποπτεία και η ευθύνη της επιτυχούς διεξαγωγής της Απογραφής, καθώς και η συγκέντρωση, 

ο έλεγχος και η επεξεργασία των ερωτηµατολογίων του νοµού της αρµοδιότητάς τους. 
 

• Βοηθοί επόπτη 

Οι βοηθοί επόπτη είναι υπάλληλοι της Γ.Γ. ΕΣΥΕ, οι οποίοι συνδράµουν το έργο των εποπτών. 

 

• Απογραφείς και συνοδοί – διερµηνείς 

Οι απογραφείς είναι, κυρίως, στατιστικοί ανταποκριτές (γραµµατείς) και υπάλληλοι των Ο.Τ.Α, γεωπόνοι των 
∆ιευθύνσεων Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης των νοµών και των δήµων, όπου υπάρχουν, υπάλληλοι 
αγροτικών συνεταιρισµών, φοιτητές κλπ. Οι συνοδοί – διερµηνείς θα είναι υπάλληλοι ∆ηµοσίου, Ο.Τ.Α κλπ., 
καθώς και ιδιώτες. 

Έργο των απογραφέων είναι η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων (εντύπων Ε-∆1 και Ε-ΜΠ) και ο έλεγχός 
τους πριν την παράδοση στον επόπτη ή τον βοηθό επόπτη. 

Έργο των συνοδών – διερµηνέων είναι η υποβοήθηση του έργου των απογραφέων για τη συµπλήρωση των 
ερωτηµατολογίων, σε περιοχές όπου υπάρχει πρόβληµα γλωσσικής επικοινωνίας. 

Οι ανώτεροι επόπτες, οι επόπτες και οι βοηθοί επόπτη ορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της   
Γ.Γ. ΕΣΥΕ.  

Κατά τον ίδιο τρόπο ορίζονται και οι απογραφείς και οι συνοδοί – διερµηνείς. 
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ΤΜΗΜΑ Β. ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 

Η οργάνωση των εργασιών της Απογραφής και ειδικότερα οι προπαρασκευαστικές και εκτελεστικές εργασίες, 
καθώς και οι εργασίες που θα ακολουθήσουν µετά την ολοκλήρωση της συλλογής των στοιχείων, θα γίνουν 
σε τρεις φάσεις: 
 

Ι. ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ 

Κατά την πρώτη φάση, προβλέπεται να υλοποιηθούν οι εξής εργασίες: 

α. ο ορισµός των ανώτερων εποπτών, των εποπτών και των βοηθών επόπτη, 
β. η ενηµέρωση – εκπαίδευση των εποπτών, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στην Κεντρική Υπηρεσία από 

την αρµόδια ∆ιεύθυνση,  
γ. η ενηµέρωση – εκπαίδευση των βοηθών επόπτη από τους επόπτες, 
δ. η παραλαβή του υλικού της Απογραφής και των άλλων βοηθητικών εντύπων και οδηγιών από τους 

επόπτες, 
ε. η άµεση επαφή των εποπτών µε τους οικείους Νοµάρχες και η ενηµέρωση των νοµαρχιών και όλων των 

δηµόσιων υπηρεσιών του νοµού για το σκοπό και τον τρόπο διενέργειας της Απογραφής, 
στ. η έκδοση των αποφάσεων για τη συγκρότηση των νοµαρχιακών οργάνων µετά από εισήγηση των 

εποπτών, 
ζ. η κατανοµή της περιοχής της κάθε εποπτείας σε ζώνες αρµοδιότητας και ευθύνης µεταξύ των εποπτών 
και των βοηθών τους, 

η. η ενηµέρωση, όπου χρειάζεται, των ονοµαστικών καταστάσεων των κατόχων µε βιοκαλλιέργειες φυτικής 
παραγωγής και των νέων αγροτών, 

θ. η επιλογή, ο ορισµός και η εκπαίδευση των απογραφέων για τη διενέργεια της Απογραφής και 
ι. η επιλογή και ο ορισµός των συνοδών – διερµηνέων για την υποβοήθηση του έργου των απογραφέων 

κατά τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων σε περιοχές, όπου υπάρχει πρόβληµα γλωσσικής 
επικοινωνίας. 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ 

Νοµαρχιακές οµάδες εργασίας 

Οι νοµαρχιακές οµάδες εργασίας θα ασκούν την εποπτεία της οργάνωσης και διενέργειας της Απογραφής 
στους νοµούς της Χώρας και θα εισηγούνται στους οικείους Νοµάρχες τη λήψη κάθε µέτρου που θα κρίνουν 
απαραίτητο για την οµαλή και άρτια διεξαγωγή των απογραφικών εργασιών, µέσα στα πλαίσια των γενικών 
και ειδικών οδηγιών της Γ.Γ. ΕΣΥΕ. 

Ειδικότερα, θα ασχοληθούν µε: 

� τη δηµοσιότητα της Απογραφής στο νοµό τους, 
� την αποδοχή της πρότασης των απογραφέων από τον επόπτη και την εισήγηση ορισµού τους από τον 

Γενικό Γραµµατέα της ΕΣΥΕ και 
� την παρακολούθηση και εποπτεία της ορθής και έγκαιρης εκτέλεσης των οργανωτικών και 

προπαρασκευαστικών εργασιών της Απογραφής.  
 
α. Ανώτεροι επόπτες 

Οι ανώτεροι επόπτες της Απογραφής θα παρακολουθήσουν και θα εποπτεύσουν το έργο των εποπτών σε 
ολόκληρη τη Χώρα. Ειδικότερα, οι ανώτεροι επόπτες θα ασχοληθούν µε: 

� την παρακολούθηση του οργανωτικού έργου της Απογραφής και την ανάλογη καθοδήγηση των 
εποπτών και βοηθών επόπτη της αρµοδιότητάς τους, 

� το συντονισµό και την εποπτεία στην περιοχή της αρµοδιότητάς τους των προπαρασκευαστικών και 
των εκτελεστικών εργασιών της Απογραφής, µε σκοπό την οµαλή και έγκαιρη διεκπεραίωση όλων των 
προγραµµατισµένων εργασιών της κάθε φάσης, 

� την υποβοήθηση του έργου των εποπτών και βοηθών επόπτη στον τοµέα της δηµοσιότητας της 
Απογραφής, στην εξεύρεση των αναγκαίων και κατάλληλων οργάνων της Απογραφής, καθώς και την 
κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση των οργάνων αυτών, και  

� την κατάρτιση έκθεσης σε τακτά χρονικά διαστήµατα σχετικά: 
- µε την πορεία των εργασιών της Απογραφής στην περιοχή τους και 
- τα αναγκαία, κατά περίπτωση, µέτρα που ελήφθησαν ή πρέπει να ληφθούν, προς διασφάλιση 

της επιτυχίας της Απογραφής. 
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β. Επόπτες και βοηθοί επόπτη  

Ο επόπτης κάθε νοµού είναι άµεσα υπεύθυνος, απέναντι στην Κ.Υ., για την ορθή και πλήρη οργάνωση, 
διενέργεια και επεξεργασία της Απογραφής σε ολόκληρο το νοµό της αρµοδιότητάς του. 

Οι επόπτες της Απογραφής, καθώς και οι βοηθοί επόπτη, ως υπεύθυνοι φορείς της Γ.Γ. ΕΣΥΕ, οφείλουν να 
ενεργούν σύµφωνα µε τις γραπτές και προφορικές οδηγίες και µέσα στο γενικότερο οργανωτικό σχήµα. Οι 
επόπτες θα εισηγούνται, ανάλογα, στη Γ.Γ. ΕΣΥΕ κάθε µέτρο, αλλά και οποιαδήποτε ενέργεια κριθεί αναγκαία, 
για την οµαλή και έγκαιρη διεξαγωγή των προγραµµατισµένων εργασιών της Απογραφής. 

Ειδικότερα, οι επόπτες, µετά τον ορισµό και την εγκατάστασή τους στην έδρα τους, οφείλουν να προβούν στις 
ακόλουθες ενέργειες: 

� να επισκεφθούν και να ενηµερώσουν τον Νοµάρχη για τη διενέργεια της Απογραφής και τις 
οργανωτικές και προπαρασκευαστικές εργασίες, 

� να εισηγηθούν στην Κ.Υ. της Γ.Γ. ΕΣΥΕ τη συγκρότηση των νοµαρχιακών οµάδων εργασίας, 
� να ενηµερώσουν όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες του νοµού, καθώς και τα τοπικά µέσα ενηµέρωσης του 

κοινού (τύπο, τηλεόραση, ραδιόφωνο κλπ.), για τη διενέργεια της Απογραφής, την έκταση, το σκοπό 
και τη χρησιµότητά της, 

� να συγκαλέσουν τα µέλη της νοµαρχιακής οµάδας και να τα ενηµερώσουν πλήρως για την Απογραφή 
και τα καθήκοντά τους για την καλύτερη οργάνωσή της, 

� να κατανείµουν την περιοχή του νοµού ή της εποπτείας τους σε ζώνες ευθύνης µεταξύ αυτών και των 
βοηθών τους, µε σκοπό την ταχύτερη εκτέλεση των οργανωτικών εργασιών και την καλύτερη 
παρακολούθηση και εποπτεία των προπαρασκευαστικών και εκτελεστικών εργασιών της Απογραφής, 

� να επιλέξουν, σε συνεργασία µε τους βοηθούς επόπτη, τους απογραφείς που θα ασχοληθούν µε τη 
διενέργεια της Απογραφής, όπως προβλέπεται στη σχετική απόφαση ανάθεσης έγκρισης και 
προκήρυξης, προκειµένου να διοριστούν µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Γ.Γ. ΕΣΥΕ, 

� να ενηµερώσουν τις ονοµαστικές καταστάσεις µε τους κατόχους εκµεταλλεύσεων που χρησιµοποιούν 
βιολογικές µεθόδους φυτικής παραγωγής (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Μ-1Φ) και τους νέους αγρότες (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
Μ-1ΝΑ) και να καταρτίσουν τα ΕΝΤΥΠΑ ΚΜ-4Φ και ΚΜ-5, αντίστοιχα, 

� να εκπαιδεύσουν τους απογραφείς στον τρόπο συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων και στον έλεγχο 
αυτών, 

� να κατανείµουν τα τοπικά διαµερίσµατα στους απογραφείς, 
� να παραδώσουν σε αυτούς τα ερωτηµατολόγια, το βοηθητικό και λοιπό υλικό, 
� να ενηµερώνουν τακτικά την Υπηρεσία, (το αρµόδιο Τµήµα της ∆/νσης Στατιστικών Πρωτογενούς 

Τοµέα) µε συνοπτική έκθεση, την οποία θα υποβάλλουν δύο φορές το µήνα (1η και 16η), για τις 
εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν, καθώς και για την πρόοδο των εργασιών της Απογραφής στην 
περιοχή της εποπτείας τους και, τέλος,  

� να λάβουν κάθε µέτρο, το οποίο θα κριθεί απαραίτητο για την επιτυχία της Απογραφής στην περιοχή 
της αρµοδιότητάς τους, σύµφωνα µε τις οδηγίες του αρµόδιου Τµήµατος της ∆/νσης Στατιστικών 
Πρωτογενούς Τοµέα της Γ.Γ. ΕΣΥΕ. 

 
Οι βοηθοί επόπτη οφείλουν να διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους ανατεθεί από τον επόπτη και να 
εφαρµόζουν πιστά τις οδηγίες του, για την οµαλή και έγκαιρη εκτέλεση όλων των ερευνητικών εργασιών, στην 
περιοχή της αρµοδιότητάς τους. 

 
 
ΙΙ. ∆ΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ 

Η δεύτερη φάση περιλαµβάνει τις κύριες εργασίες διενέργειας της Απογραφής, που είναι οι ακόλουθες: 

α. η εγκατάσταση των απογραφέων στο τοπικό διαµέρισµα όπου θα εργαστούν, η παράδοση σε 
αυτούς των σχετικών ονοµαστικών καταστάσεων κατόχων γεωργικών και κτηνοτροφικών 
εκµεταλλεύσεων (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Μ-1, ΕΝΤΥΠΑ ΚΜ-4Φ, ΚΜ-5),  

β. η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων από τους απογραφείς, 
γ. η παρακολούθηση από τους επόπτες και βοηθούς επόπτη της έγκαιρης και ορθής συµπλήρωσης 

των ερωτηµατολογίων και η παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων στους απογραφείς, καθόλη τη 
διάρκεια της Απογραφής, 

δ. η εποπτεία της έναρξης και λήξης της Απογραφής από τους βοηθούς επόπτη και τους επόπτες, 
εντός των προγραµµατισµένων χρονικών ορίων,  

ε. ο έλεγχος των ερωτηµατολογίων (ΕΝΤΥΠΟ Ε-∆1, Ε-ΜΠ) και η κατάρτιση συγκεντρωτικής 
κατάστασης συµπληρωθέντων ερωτηµατολογίων από τους απογραφείς, 
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 στ. η παράδοση των ερωτηµατολογίων (ΕΝΤΥΠΟ Ε- ∆1, Ε-ΜΠ) από τους απογραφείς στον επόπτη ή 
το βοηθό επόπτη, 

ζ. ο λεπτοµερής έλεγχος (λογικός έλεγχος, έλεγχος πληρότητας και κωδικογράφηση) των 
ερωτηµατολογίων (ΕΝΤΥΠΟ Ε- ∆1, Ε-ΜΠ ) από τους βοηθούς επόπτη και, στη συνέχεια, από τους 
επόπτες, µετά την παραλαβή τους από τους απογραφείς, 

η. η κατάρτιση συγκεντρωτικών καταστάσεων µε τον αριθµό των εκµεταλλεύσεων που ερευνήθηκαν 
(ΕΝΤΥΠΟ ΚΜ-23). 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΦΑΣΗΣ 

Για κάθε δήµο ή κοινότητα θα σταλούν στους επόπτες: 

� ονοµαστικές καταστάσεις κατόχων γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων (ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ Μ-1), 
µε τις εκµεταλλεύσεις κατά τοπικό διαµέρισµα και οικισµό  

� ονοµαστική κατάσταση βιοκαλλιεργητών φυτικής παραγωγής (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Μ-1Φ) 
� ονοµαστική κατάσταση νέων αγροτών (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Μ-1ΝΑ) 
� συγκεντρωτική κατάσταση γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων κατά τοπικό διαµέρισµα και 

οικισµό (ΕΝΤΥΠΟ ΚΜ-23). 
 

Οι εκµεταλλεύσεις που περιλαµβάνονται στους ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ Μ-1 αφορούν στους κατόχους 
γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων που κατοικούν ΜΟΝΙΜΑ στον οικισµό, έστω και αν 
απουσιάζουν για λίγο χρονικό διάστηµα (λόγω τουρισµού, ασθένειας σε νοσοκοµείο κλπ.). 

Στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ Μ-1 περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία ταυτότητας των εκµεταλλεύσεων, τα οποία είναι 
απαραίτητα για τον εντοπισµό τους, όπως ο αριθµός µητρώου της εκµετάλλευσης (ΑΜΕ), ο ειδικός αριθµός 
µητρώου της εκµετάλλευσης, το ονοµατεπώνυµο και το πατρώνυµο του κατόχου, το έτος γέννησης, ο αριθµός 
αστυνοµικής ταυτότητας, ο αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση κατοικίας, ο ταχυδροµικός 
κώδικας και ο αριθµός τηλεφώνου, σταθερού ή/και κινητού. 

Τονίζεται ότι ο αριθµός των ερωτηµατολογίων που θα συµπληρωθούν πρέπει να είναι ίσος µε τον αριθµό των 
εκµεταλλεύσεων του καταλόγου Μ-1. 

Εξαίρεση αποτελούν: 

� οι περιπτώσεις διάσπασης µίας εκµετάλλευσης, κατά τις οποίες θα συµπληρωθεί ίσος αριθµός 
ερωτηµατολογίων µε τις εκµεταλλεύσεις που προέκυψαν, οπότε θα αυξηθεί, ανάλογα, ο αριθµός των 
ερωτηµατολογίων στο τοπικό διαµέρισµα και  

� οι περιπτώσεις των εκµεταλλεύσεων που έκλεισαν ή συγχωνεύτηκαν κλπ., οπότε ο αριθµός των 
εκµεταλλεύσεων στο τοπικό διαµέρισµα αναµένεται να είναι µικρότερος. 

Οι ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ Μ-1Φ και Μ-1ΝΑ προέρχονται από τα αρχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων. Στους καταλόγους αυτούς υπάρχουν εκµεταλλεύσεις για τις οποίες δεν περιλαµβάνονται όλα τα 
στοιχεία του κατόχου, όπως η διεύθυνση κατοικίας του. Τα στοιχεία αυτά θα συµπληρωθούν από τους 
επόπτες ή τους βοηθούς επόπτη σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης του 
νοµού. 

 
 
ΙΙΙ. ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ 

Κατά την τρίτη φάση προβλέπεται να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες: 

� η συγκέντρωση από τους επόπτες των ελεγµένων ερωτηµατολογίων, η κωδικογράφησή τους και η 
προετοιµασία για µηχανογραφική επεξεργασία, 

� η επεξεργασία των ερωτηµατολογίων µε ηλεκτρονικά µέσα και ο µηχανογραφικός έλεγχός τους από 
τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών Στατιστικής των Νοµών και, όπου κριθεί αναγκαίο και είναι εφικτό, 
από απογραφείς, 

� η κατάρτιση καταστάσεων αποζηµίωσης των οργάνων της Απογραφής, κατά περίπτωση. 
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ΤΜΗΜΑ Γ. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 2009 

Ι. ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ 

Νοικοκυριό θεωρείται: 

α. Το σύνολο δύο ή περισσότερων ατόµων που διαµένουν µαζί, προµηθεύονται από κοινού τα 
απαραίτητα για τη συντήρησή τους και τρώνε, κατά κανόνα, µαζί (πολυπρόσωπο νοικοκυριό). Η οµάδα του 
πολυπρόσωπου αυτού νοικοκυριού, µπορεί να αποτελείται µόνο από συγγενικά άτοµα ή µόνο από µη 
συγγενικά άτοµα ή από συνδυασµό και των δύο περιπτώσεων. 

β. Κάθε άτοµο που διαµένει µόνο του ή µε άλλα άτοµα σε µία κατοικία, αλλά δεν συνδέεται µε αυτά, 
δηλαδή δεν τρώει µαζί τους, ώστε να αποτελεί µέλος του νοικοκυριού τους (µονοπρόσωπο νοικοκυριό). 

 

ΙΙ. ΓΕΩΡΓΙΚΗ Ή ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

Σύµφωνα µε τον ορισµό, ο οποίος χρησιµοποιείται από όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ, γεωργική ή κτηνοτροφική 
εκµετάλλευση είναι µία ενιαία µονάδα τόσο από τεχνική όσο και από οικονοµική άποψη µε ενιαία διαχείριση, η 
οποία παράγει γεωργικά ή κτηνοτροφικά προϊόντα ή διατηρεί τη γη της, που δεν χρησιµοποιείται πλέον για 
παραγωγικούς σκοπούς, σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ.1782/03 του Συµβουλίου. Η εκµετάλλευση µπορεί επιπρόσθετα να παράγει και άλλα συµπληρωµατικά, 
µη γεωργικά, προϊόντα και υπηρεσίες. 

 

Χαρακτηριστικά της γεωργικής εκµετάλλευσης είναι: 

� η παραγωγή γεωργικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων, 
� η λειτουργία της ως ενιαίας µονάδας, γεγονός που αποδεικνύεται από την κοινή χρήση των µέσων 

παραγωγής (µηχανηµάτων, κτιρίων ή γης κλπ.), 
� η ενιαία διαχείριση, ακόµη και αν γίνεται από δύο ή περισσότερα άτοµα που ενεργούν από κοινού, 
� η διατήρηση της γης σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση, στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης 

της Κ.Α.Π., άρθρο 2 του Καν. 1782/03. Οι γεωργοί δεν χρειάζεται να έχουν κάποια άλλη γεωργική 
δραστηριότητα πέρα από την ανωτέρω, προκειµένου να έχουν πρόσβαση στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης. 

 
1. Γεωργική παραγωγή  

Η γεωργική παραγωγή περιλαµβάνει:  

- την καλλιέργεια των φυτικών προϊόντων και 
- την εκτροφή των ζώων. 

Οι περιπτώσεις εκµεταλλεύσεων που ακολουθούν θεωρείται ότι παράγουν γεωργικά ή κτηνοτροφικά προϊόντα 
και υπολογίζονται ως γεωργικές εκµεταλλεύσεις: 

α. σταθµοί εκτροφής ταύρων, κάπρων, τράγων και κριαριών, ιπποφορβεία και εκκολαπτήρια. ∆εν 
περιλαµβάνονται σφαγεία και αγορές ζώων χωρίς εκτροφή, 

β. ιπποφορβεία στις εκτάσεις των οποίων εκτρέφονται και αναπαράγονται άλογα ιππασίας και 
ιπποδροµιών. ∆εν περιλαµβάνονται στάβλοι ιππασίας και ιπποδροµιών, χωρίς δραστηριότητα αναπαραγωγής, 

γ. γεωργικές εκµεταλλεύσεις µονών, εκκλησιών, ερευνητικών ιδρυµάτων, νοσοκοµείων, σχολείων και 
φυλακών, 

δ. γεωργικές εκµεταλλεύσεις που αποτελούν µέρος βιοµηχανικών επιχειρήσεων, και 

ε. δηµοτικές/κοινοτικές εκτάσεις µε βοσκοτόπια, κηπευτικές καλλιέργειες ή άλλη γη κλπ., µε την 
προϋπόθεση ότι χρησιµοποιούνται από τον ίδιο τον οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης ως γεωργική 
εκµετάλλευση (π.χ. µε το να δέχεται τα ζώα τρίτων για βόσκηση, σε µη οριοθετηµένη περιοχή, έναντι αµοιβής, 
κατά κεφαλήν). 

 
∆εν περιλαµβάνονται οι σαφώς οριοθετηµένες περιοχές σε δηµοτικές/κοινοτικές εκτάσεις που έχουν νοικιαστεί 
ή εκχωρηθεί σε παραγωγούς, γιατί αυτές υπολογίζονται στην εκµετάλλευση αυτού που τις εκµεταλλεύεται. 
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2. Ενιαία µονάδα 

Μία εκµετάλλευση είναι δυνατόν να αποτελείται από περισσότερα του ενός τµήµατα γης στην ίδια ή σε 
διαφορετικές περιοχές, η εργασία όµως είναι κοινή, όπως και τα µέσα παραγωγής (µηχανήµατα, κτίρια κλπ.). 

Υπό αυτή την έννοια επισηµαίνεται ότι µία εκµετάλλευση που αποτελείται από περισσότερα του ενός 
αγροτεµάχια σε διαφορετικές περιοχές (οικισµούς, τοπικά διαµερίσµατα, δήµους/κοινότητες, νοµούς), 
καταγράφεται µία µόνο φορά και µάλιστα στον τόπο µόνιµης διαµονής του κατόχου της (ατοµική) ή της έδρας 
της εκµετάλλευσης, αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο (εταιρεία, συνεταιρισµό, ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. κλπ.). 

 

3. Ενιαία διαχείριση 

Μία εκµετάλλευση µπορεί να λειτουργεί και να διοικείται από: 

�  ένα άτοµο 
�  µία οικογένεια 
�  µη συγγενικά άτοµα που έχουν συνεταιριστεί 
�  µία εµπορική επιχείρηση 
�  ένα ίδρυµα 

Σηµαντικό στοιχείο είναι η ύπαρξη ενός µοναδικού ανεξάρτητου ατόµου για τη λήψη αποφάσεων, το οποίο 
µοιράζεται τα κέρδη ή τις τυχόν ζηµίες µε τα άλλα πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις που συµµετέχουν. 

 
Ειδικές περιπτώσεις 

Στην περίπτωση που: 

α) µία εκµετάλλευση µοιράζεται σε δύο ή περισσότερα άτοµα, συνήθως µέλη ενός νοικοκυριού, για 
φορολογικούς ή άλλους λόγους, αλλά ουσιαστικά λειτουργεί ως µία ενιαία εκµετάλλευση, ή στην περίπτωση 
που δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες, µέχρι πρόσφατα, εκµεταλλεύσεις εντάσσονται κάτω από ένα µοναδικό 
κάτοχο, τότε θεωρείται ότι αποτελούν µία εκµετάλλευση, αφού υπόκεινται σε ενιαία διαχείριση και 
αποτελούν ουσιαστικά µία ενιαία τεχνική και οικονοµική µονάδα, όσον αφορά στη διανοµή των κερδών, τη 
χρήση της εργασίας κλπ. 

Αντίθετα, αν αδέλφια ή γείτονες κλπ. συνεργάζονται για τις διάφορες εργασίες των εκµεταλλεύσεών τους, 
αλλά έχουν ατοµικά την ευθύνη, ο καθένας για την εκµετάλλευσή του, και δε µοιράζονται τα κέρδη ή τις ζηµίες, 
τότε οι εκµεταλλεύσεις θεωρούνται ξεχωριστές. 

β) µία εκµετάλλευση µεταβιβάστηκε (κληρονοµική διαδοχή, πώληση, µίσθωση, γονική παροχή κλπ.) σε 
άλλο άτοµο, αλλά ένα τµήµα της κρατήθηκε από τον αρχικό κάτοχο της εκµετάλλευσης, τότε το τµήµα αυτό: 

� θα παραµείνει ως εκµετάλλευση του αρχικού κατόχου, εφόσον το τµήµα αυτό της γης αξιοποιείται 
κανονικά από το εργατικό δυναµικό και τα µέσα παραγωγής της αρχικής εκµετάλλευσης, ανεξάρτητα 
από τη νέα εκµετάλλευση του νέου κατόχου ή 

� θα περιληφθεί στην εκµετάλλευση του νέου κατόχου, εφόσον αξιοποιείται µαζί µε την υπόλοιπη 
εκµετάλλευσή του και, γενικά, εφόσον χρησιµοποιούνται τα µέσα παραγωγής και το εργατικό δυναµικό 
που χρησιµοποιούνται και στην υπόλοιπη εκµετάλλευση.  

 
 
IΙΙ. ΚΑΤΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ Ή ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

Κάτοχος γεωργικής ή κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης είναι το πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό), στο όνοµα του 
οποίου λειτουργεί η εκµετάλλευση, έχει, δηλαδή, τη νοµική και οικονοµική ευθύνη της εκµετάλλευσης. 
∆ιευκρινίζεται ότι η έννοια του κατόχου της εκµετάλλευσης δεν πρέπει να συγχέεται µε αυτή του ιδιοκτήτη της 
γης ή των ζώων της εκµετάλλευσης. 

 
 
IV. ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

Μία εκµετάλλευση µπορεί να αποτελείται από ιδιόκτητες, νοικιασµένες, µεσιακές εκτάσεις κλπ., ή από 
συνδυασµό αυτών. Ως εκ τούτου, ένα άτοµο δεν είναι απαραίτητο να έχει ιδιόκτητη έκταση για να καταγραφεί 
ως κάτοχος γεωργικής εκµετάλλευσης. Με την ίδια λογική, ο ιδιοκτήτης γεωργικής έκτασης που τη νοικιάζει 
ολόκληρη σε άλλους δεν θεωρείται κάτοχος γεωργικής εκµετάλλευσης, αφού δεν παράγει γεωργικά προϊόντα. 
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V. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

Συνολική γεωργική έκταση της εκµετάλλευσης είναι το άθροισµα της έκτασης των αροτραίων καλλιεργειών, 
των αγραναπαύσεων, των µόνιµων λιβαδιών και των βοσκότοπων, της έκτασης µε µόνιµες καλλιέργειες, των 
οικογενειακών λαχανόκηπων, των δασικών εκτάσεων της εκµετάλλευσης και της γεωργικής έκτασης που δεν 
καλλιεργείται για διάφορους οικονοµικούς και κοινωνικούς λόγους (εγκαταλείφθηκε ή άλλαξε χρήση). Επίσης, 
στη συνολική γεωργική έκταση της εκµετάλλευσης περιλαµβάνονται και οι άλλες εκτάσεις που καταλαµβάνουν 
τα κτίσµατα, οι αυλές, οι δροµίσκοι κλπ., µε την προϋπόθεση ότι αυτά εξυπηρετούν τις εργασίες (ανάγκες) της 
εκµετάλλευσης. 

 
 
VI. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 

Χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση είναι το σύνολο της έκτασης των αροτραίων καλλιεργειών, των µόνιµων 
καλλιεργειών, των µόνιµων λιβαδιών και βοσκότοπων, περιλαµβανοµένων των άγονων βοσκότοπων, των 
αγραναπαύσεων µέχρι 5 ετών και των οικογενειακών λαχανόκηπων. 

Τα καλλιεργούµενα µανιτάρια εξαιρούνται από τη χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση. 

 
 
VII. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 

Στην Απογραφή περιλαµβάνεται κάθε εκµετάλλευση που: 

� έχει τουλάχιστον ένα (1) στρέµµα χρησιµοποιούµενης γεωργικής έκτασης ή τουλάχιστον µισό (0,5) 
στρέµµα (500τ.µ.) θερµοκηπίου, ανεξάρτητα από τους τίτλους ιδιοκτησίας (µορφή κατοχής) και τον 
τόπο όπου βρίσκεται η εκµετάλλευση ή 

� καλλιεργεί µανιτάρια ή  

� έχει ζώα, και συγκεκριµένα: τουλάχιστον µία (1) αγελάδα ή δύο (2) άλλα «µεγάλα» ζώα, κάθε είδους 
και ηλικίας (βόδια, βουβάλια, όνους, γίννους, ηµίονους) ή πέντε (5) «µικρά» ζώα (πρόβατα, κατσίκες, 
χοίρους) κάθε ηλικίας και γένους ή πενήντα (50) πουλερικά ή πενήντα (50) κουνέλια ή είκοσι (20) 
κυψέλες µελισσών (εγχώριες ή ευρωπαϊκές) ή πέντε (5) στρουθοκαµήλους. 

 
Επίσης, θα περιληφθεί και κάθε µεικτή γεωργοκτηνοτροφική εκµετάλλευση. 

Στην περίπτωση που υπάρχουν µόνο ίπποι, όνοι, γίννοι ή ηµίονοι, αλλά δεν χρησιµοποιούνται σε γεωργικές 
εργασίες ή δεν πρόκειται για ιπποφορβεία που εκτρέφουν άλογα ιππασίας και ιπποδροµιών, θα θεωρηθεί ότι 
δεν υπάρχει κτηνοτροφική εκµετάλλευση και δεν θα συµπληρωθεί ερωτηµατολόγιο. 

Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση που µία εκµετάλλευση έχει χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση τουλάχιστον 
ένα (1) στρέµµα ή µισό (0,5) στρέµµα θερµοκηπίου, τότε θα περιληφθούν στο αντίστοιχο τµήµα του 
ερωτηµατολογίου και όλα τα ζώα της εκµετάλλευσης, έστω και αν αυτά είναι µερικές κότες ή ένα πρόβατο. 

Αντίστοιχα, αν µία κτηνοτροφική εκµετάλλευση διαθέτει τον ελάχιστο αριθµό ζώων που χρειάζεται για να 
περιληφθεί στην Απογραφή, τότε γράφεται στο ερωτηµατολόγιο κάθε έκταση καλλιεργούµενης γης, που τυχόν 
έχει, έστω και αν αυτή είναι κάτω του ενός (1) στρέµµατος ή του µισού (0,5) στρέµµατος θερµοκηπίου. 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ ∆. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ 
ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ 

• Συνέντευξη µε τον κάτοχο της εκµετάλλευσης 

Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων θα γίνει από τους απογραφείς. 

Για κάθε γεωργική–κτηνοτροφική εκµετάλλευση που αναφέρεται στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ Μ-1 ή στα ΕΝΤΥΠΑ ΚΜ-
4Φ, ΚΜ-5, θα συµπληρωθεί ένα ερωτηµατολόγιο της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας, έτους 2009 
(ΕΝΤΥΠΟ Ε-∆1).  
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Τις πληροφορίες για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου πρέπει να τις δώσει προσωπικά ο κάτοχος της 
εκµετάλλευσης. Στις εταιρείες, τους συνεταιρισµούς και, γενικά, τα νοµικά πρόσωπα, τις πληροφορίες θα τις 
δώσει ο διαχειριστής, δηλαδή το άτοµο που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία τους. 

Μόνο στην περίπτωση που ο κάτοχος απουσιάζει προσωρινά ή είναι ασθενής, τις πληροφορίες είναι δυνατόν 
να τις δώσει άλλο µέλος του νοικοκυριού ή κάποιος εργαζόµενος στην εκµετάλλευση, που γνωρίζει καλά τη 
δοµή και τις εργασίες της, ώστε να δώσει ακριβείς πληροφορίες και να συµπληρωθούν όλα τα ερωτήµατα. 

Στην ακραία περίπτωση, που απουσιάζουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα όλα τα µέλη του νοικοκυριού, τα 
οποία θα µπορούσαν να δώσουν τις πληροφορίες, ο απογραφέας θα πρέπει να επικοινωνήσει µε τον επόπτη 
ή το βοηθό επόπτη, ο οποίος θα υποδείξει στον απογραφέα, ανάλογα µε την περίσταση, το κατάλληλο άτοµο, 
δηλαδή τον γραµµατέα του ∆ήµου ή της Κοινότητας ή οποιοδήποτε άλλο άτοµο θεωρεί ότι είναι ικανό να 
δώσει τις σωστές πληροφορίες.  

Στην περίπτωση αυτή, στην τελευταία σελίδα του ερωτηµατολογίου, θα συµπληρωθεί στο σχετικό ερώτηµα 
του Κεφαλαίου 36 «Πρόσωπο που έδωσε τις πληροφορίες», η τέταρτη περίπτωση «Άλλο πρόσωπο» και θα 
προσδιοριστεί η ιδιότητα του προσώπου αυτού. Επίσης, θα γίνει σχετική παρατήρηση ότι τα µέλη του 
νοικοκυριού απουσιάζουν. 

Επισηµαίνεται ότι, σε κάθε εκµετάλλευση που θα ερευνηθεί, ο απογραφέας είναι υποχρεωµένος µετά τη 
συνέντευξη να δώσει στον κάτοχο το σχετικό έντυπο βεβαίωσης Απογραφής (ΕΝΤΥΠΟ Ε-∆3). 

Η βεβαίωση αυτή θα αποτελεί απόδειξη για κάθε εντεταλµένο όργανο ελέγχου ότι η εκµετάλλευση 
ερευνήθηκε. 

 
• Άρνηση παροχής πληροφοριών 

Αν κάποιος κάτοχος αρνηθεί να δώσει πληροφορίες για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου, ο 
απογραφέας θα πρέπει να εξηγήσει στον ερευνώµενο ότι είναι υποχρεωµένος, βάσει του Νόµου «περί 
παροχής στοιχείων για στατιστικούς σκοπούς», να δώσει τις πληροφορίες και ότι η άρνηση τιµωρείται µε 
χρηµατική ποινή 3.000,00 – 9.000,00 ευρώ (Ν.∆.3627/56, Ν.2392/96 και Ν.3470/06). 

Στην περίπτωση που τελικά ο απογραφέας δεν καταφέρει να συνεργαστεί µε τον κάτοχο, θα πρέπει να 
αναφέρει το περιστατικό στον επόπτη ή τον βοηθό επόπτη, οι οποίοι θα αναλάβουν την επίλυση του 
προβλήµατος µε όποιο τρόπο κρίνουν καταλληλότερο. 

 
• ∆ιασφάλιση εµπιστευτικότητας  

Ο απογραφέας πρέπει να επισηµάνει στους ερευνωµένους ότι οι πληροφορίες που δίνουν είναι 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ και χρησιµοποιούνται µόνο για την παραγωγή αθροιστικών στοιχείων για στατιστικούς 
σκοπούς και, βάσει των Νόµων, απαγορεύεται η χρησιµοποίηση των ατοµικών στοιχείων µίας εκµετάλλευσης 
από άλλες δηµόσιες υπηρεσίες, καθώς και η δηµοσίευσή τους ή η αποκάλυψή τους σε τρίτους (Ν.3627/56 και 
Ν.2392/96). 

 
 

ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (ΕΝΤΥΠΟ Ε-∆1) 

Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων πρέπει να γίνεται µε µπλε στυλό διαρκείας. ∆εν πρέπει να 
χρησιµοποιείται µαρκαδόρος, πενάκι, στυλό άλλου χρώµατος ή µολύβι. Επίσης, ο απογραφέας 
πρέπει να γράφει µε κεφαλαία γράµµατα, µέσα στα κουτάκια κάθε ερωτήµατος. 

Η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου αποτελεί και το σηµαντικότερο στάδιο της Απογραφής, γιατί είναι 
φανερό ότι η επιτυχία της προϋποθέτει: 

� σωστή τεχνική και υποµονετική προσπάθεια που πρέπει να καταβάλλει ο απογραφέας για να πάρει τις 
σωστές απαντήσεις,  

� σωστή καταχώριση των απαντήσεων του ερευνωµένου στα αντίστοιχα ερωτήµατα και 
� αντικειµενική και αξιόπιστη πληροφόρηση. Οι στρεµµατικές εκτάσεις, ο αριθµός ζώων και γενικά όλα τα 

στοιχεία του ερωτηµατολογίου πρέπει να απεικονίζουν την πραγµατικότητα. 

Επισηµαίνεται ότι στο ερωτηµατολόγιο της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας, έτους 2009, προστέθηκαν 
νέα ερωτήµατα, των οποίων οι έννοιες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Κατά συνέπεια, πέρα από την 
εκπαίδευση, ο απογραφέας, οι επόπτες και οι βοηθοί επόπτη θα πρέπει να µελετήσουν µε προσοχή τις 
παρούσες οδηγίες για να κατανοήσουν πλήρως την ορολογία και τις ειδικές έννοιες για τη σωστή 
συµπλήρωσή του. 
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Γεωγραφικά χαρακτηριστικά και Γεωγραφικός Κωδικός 

Στην πρώτη σελίδα, στο πάνω µέρος του ερωτηµατολογίου, γράφονται τα χαρακτηριστικά του τόπου µόνιµης 
κατοικίας του κατόχου ή της έδρας της εκµετάλλευσης στην περίπτωση Νοµικού Προσώπου, δηλαδή ο νοµός, 
ο δήµος/κοινότητα, το τοπικό διαµέρισµα, ο οικισµός και ο γεωγραφικός κωδικός. Τα γεωγραφικά αυτά 
χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι ίδια µε τα αντίστοιχα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της ονοµαστικής 
κατάστασης των κατόχων των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Μ-1, ΕΝΤΥΠΑ 
ΚΜ-4Φ, ΚΜ-5), όπου είναι καταχωρισµένη η εκµετάλλευση. 

 

Λοιποί κωδικοί Απογραφής 

Στη συνέχεια, συµπληρώνονται οι κωδικοί που είναι απαραίτητοι για την αναγνώριση της εκµετάλλευσης και 
την επεξεργασία των στοιχείων της. Οι κωδικοί αυτοί είναι ο κωδικός έρευνας, ο αύξων αριθµός του 
ερωτηµατολογίου στον οικισµό και ο αύξων αριθµός του ερωτηµατολογίου στο τοπικό διαµέρισµα.  

Η αύξουσα αρίθµηση του ερωτηµατολογίου στον οικισµό και στο τοπικό διαµέρισµα θα είναι συνεχής. 

Ειδική περίπτωση: Στις περιπτώσεις µερικής µεταβίβασης µίας εκµετάλλευσης και δηµιουργίας µίας ή 
περισσοτέρων νέων εκµεταλλεύσεων (ερώτηµα 2.1α2), διάσπασης και δηµιουργίας µίας ή περισσοτέρων 
νέων εκµεταλλεύσεων (ερώτηµα 2.1γ4), η α/α των ερωτηµατολογίων στον οικισµό θα παραµείνει η ίδια 
ενώ η α/α στο τοπικό διαµέρισµα θα είναι συνεχόµενη. 

Ο κωδικός της έρευνας είναι προκωδικογραφηµένος. 

 

Αριθµός Μητρώου Εκµετάλλευσης 

Όλες οι γεωργικές και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις είναι καταχωρισµένες στο µητρώο γεωργικών και 
κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων της Γ.Γ. ΕΣΥΕ µε έναν οκταψήφιο κωδικό αριθµό, ο οποίος είναι η ταυτότητα 
της εκµετάλλευσης και χρησιµοποιείται για την αναγνώρισή της. Ο απογραφέας θα συµπληρώσει την 
οκταθέσια σειρά τετραγωνιδίων, που βρίσκεται κάτω από τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, µε τον αριθµό 
µητρώου της εκµετάλλευσης που θα αντιγράψει από τον ΚΑΤΑΛΟΓΟ Μ-1 ή τα ΕΝΤΥΠΑ ΚΜ-4Φ, ΚΜ-5. 

 
Π.χ. για την εκµετάλλευση µε Αριθµό Μητρώου 00479724 θα συµπληρωθεί: 
 

0 0 4 7 9 7 2 4 
 
Για την εκµετάλλευση µε Αριθµό Μητρώου 00007822: 
 

0 0 0 0 7 8 2 2 
 

Αριθµός Μητρώου Νέας Εκµετάλλευσης 

Οι νέες εκµεταλλεύσεις, που δηµιουργήθηκαν από µεταβίβαση ή ενοικίαση µέρους ή ολόκληρης 
εκµετάλλευσης (βλέπε περιπτώσεις α2 του ερωτήµατος 2.1α και γ1, γ2, γ3 και γ4 του ερωτήµατος 2.1γ, 
Κεφάλαιο 2, ΜΕΡΟΣ Ι), δεν είναι καταχωρισµένες στο µητρώο, συνεπώς δεν έχουν αριθµό µητρώου 
εκµετάλλευσης. Στις εκµεταλλεύσεις αυτές θα δοθεί ένας προσωρινός αριθµός µητρώου εκµετάλλευσης, έως 
ότου διερευνηθεί µηχανογραφικά από τη Γ.Γ. ΕΣΥΕ ότι πρόκειται όντως για νέες εκµεταλλεύσεις. 

Ο αριθµός της νέας εκµετάλλευσης, ο οποίος θα δοθεί από τον επόπτη ή τον βοηθό επόπτη, µετά την 
παραλαβή των ερωτηµατολογίων από τον απογραφέα, θα συµπληρωθεί στο οκταψήφιο πεδίο που έχει 
προτυπωµένη την ένδειξη (Ν) –νέα εκµετάλλευση– ανάλογα µε την περίπτωση και σύµφωνα µε τις οδηγίες 
που θα δοθούν από την Κεντρική Υπηρεσία. 

 

Ειδικός Αριθµός Μητρώου Εκµετάλλευσης 

Ο αριθµός αυτός είναι καταχωρισµένος στην ονοµαστική κατάσταση κατόχων γεωργικών και κτηνοτροφικών 
εκµεταλλεύσεων (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Μ-1, ΕΝΤΥΠΑ ΚΜ-4Φ, ΚΜ-5) και είναι ο αριθµός αριστερά του 
ονοµατεπώνυµου του κατόχου. Ο τρόπος συµπλήρωσής του είναι ίδιος µε τον τρόπο συµπλήρωσης του 
αριθµού µητρώου εκµετάλλευσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Ή ΤΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΑΝ 
ΑΥΤΗ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ 

Για τη σωστή ενηµέρωση του µητρώου γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, ο απογραφέας πρέπει 
να συµπληρώσει στο Κεφάλαιο αυτό του ερωτηµατολογίου, όλα τα στοιχεία του κατόχου της εκµετάλλευσης ή 
του διαχειριστή, αν αυτή δεν είναι ατοµική. 

Θα συµπληρωθεί, µε κεφαλαία γράµµατα και ολογράφως, το ονοµατεπώνυµο και το πατρώνυµο του 
κατόχου ή του διαχειριστή της εκµετάλλευσης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακόµα και στην περίπτωση που ο κάτοχος είναι 
γυναίκα, συµπληρώνεται το πατρώνυµο και όχι το όνοµα συζύγου.  

Επίσης, θα συµπληρωθούν το έτος γέννησης, ο αριθµός αστυνοµικής ταυτότητας, ο αριθµός φορολογικού 
µητρώου, η ταχυδροµική διεύθυνση (οδός και αριθµός), ο ταχυδροµικός κώδικας ή η τοποθεσία ή ο ιδιοκτήτης 
και ο αριθµός της οικοδοµής, αν δεν υπάρχει οδός, και ο αριθµός σταθερού και κινητού τηλεφώνου. 

Αν η εκµετάλλευση δεν είναι ατοµική, αλλά ανήκει σε Νοµικό Πρόσωπο (εταιρεία, συνεταιρισµό κλπ.), 
γράφονται τα στοιχεία του διαχειριστή αυτής (ονοµατεπώνυµο, έτος γέννησης, αριθµός αστυνοµικής 
ταυτότητας), καθώς και η επωνυµία του Νοµικού Προσώπου, το ΑΦΜ, η ταχυδροµική διεύθυνση και ο 
αριθµός σταθερού και κινητού τηλεφώνου της έδρας του. 

Επισηµαίνεται ότι ο αριθµός της αστυνοµικής ταυτότητας και ο αριθµός του φορολογικού µητρώου 
(ΑΦΜ) είναι πληροφορίες πολύ σηµαντικές, γιατί αποτελούν στοιχεία – κλειδιά για τον εντοπισµό και τη 
διάκριση των εκµεταλλεύσεων µεταξύ τους σε περιπτώσεις συνωνυµίας των κατόχων και η συµπλήρωσή 
τους είναι υποχρεωτική. Με τον τρόπο αυτό, εκτός των άλλων, είναι δυνατός ο συσχετισµός του στατιστικού 
µητρώου µε άλλα διοικητικά µητρώα και αρχεία, µε σκοπό την ενηµέρωσή του σχετικά µε τις µεταβολές των 
εκµεταλλεύσεων κατά τα ενδιάµεσα χρόνια των ερευνών. Τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στις περισσότερες 
εκµεταλλεύσεις του µητρώου και περιλαµβάνονται στους ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ Μ-1, καθώς και στα ΕΝΤΥΠΑ ΚΜ-
4Φ, ΚΜ-5. Για τον ίδιο λόγο, σηµαντικές είναι και οι πληροφορίες για το έτος γέννησης, τον ταχυδροµικό 
κώδικα και τον αριθµό σταθερού και κινητού τηλεφώνου. 

Ο απογραφέας θα πρέπει να συµπληρώσει όλα τα παραπάνω στοιχεία σύµφωνα µε τη δήλωση του 
ερευνωµένου και να ελέγξει την ορθότητά τους από τον ΚΑΤΑΛΟΓΟ Μ-1, ΕΝΤΥΠΑ ΚΜ-4Φ, ΚΜ-5, κατά την 
ώρα της συνέντευξης. Αν διαπιστώσει ασυµφωνία θα πρέπει να ζητήσει διευκρινίσεις από τον κάτοχο και να 
προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις.  

Αν η εκµετάλλευση διασπάστηκε και µέρος της µεταβιβάστηκε σε µέλος/η της οικογένειας του κατόχου ή σε 
άλλο άτοµο και δηµιουργήθηκε/αν νέα/ες, ενώ το υπόλοιπο λειτουργεί µε τον ίδιο κάτοχο (περίπτωση 2.1α2), 
θα συµπληρωθεί ανάλογος αριθµός ερωτηµατολογίων, δηλαδή ένα ερωτηµατολόγιο για την παλαιά 
εκµετάλλευση και ένα ή περισσότερα για τη νέα/ες. Επίσης, στην περίπτωση που η εκµετάλλευση 
διασπάστηκε σε δύο ή περισσότερες εκµεταλλεύσεις (περίπτωση 2.1γ4) θα συµπληρωθεί ανάλογος αριθµός 
ερωτηµατολογίων µόνο για τις νέες εκµεταλλεύσεις. 

Στην πρώτη σελίδα των ερωτηµατολογίων των νέων εκµεταλλεύσεων (περιπτώσεις 2.1α2 και 2.1γ4) θα 
καταχωριστούν τα στοιχεία του προηγούµενου (παλαιού) κατόχου, ενώ τα στοιχεία του νέου κατόχου ή 
διαχειριστή της εκµετάλλευσης θα καταχωριστούν στο δεύτερο Κεφάλαιο, ερωτήµατα 2.2 και 2.3, αφού 
σηµειωθεί πρώτα η σχετική µεταβολή στα ερωτήµατα 2.1α ή 2.1γ. 

 
 
ΜΕΡΟΣ Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

Στο Κεφάλαιο αυτό, ο απογραφέας θα πρέπει να διερευνήσει και να σηµειώσει την κατάσταση της 
εκµετάλλευσης κατά την περίοδο αναφοράς της Απογραφής (1 Οκτωβρίου 2008 – 30 Σεπτεµβρίου 2009), 
δηλαδή αν η εκµετάλλευση λειτουργούσε µε τον ίδιο κάτοχο που είναι καταχωρισµένος στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ Μ-1, 
ΕΝΤΥΠΑ ΚΜ-4Φ, ΚΜ-5 ή, αν δεν λειτουργούσε, τι απέγινε αυτή, ποια είναι η σηµερινή κατάσταση του 
κατόχου κλπ. 

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη συµπλήρωση των ερωτηµάτων του Κεφαλαίου αυτού, σχετικά µε τις 
µεταβολές στην κατάσταση λειτουργίας της εκµετάλλευσης, διότι από τις απαντήσεις θα ενηµερωθεί το 
µητρώο των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων και ενδεχόµενα να διαγραφούν, λόγω 
λανθασµένης συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου, εκµεταλλεύσεις οι οποίες λειτουργούν. 
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Αν η κατάσταση λειτουργίας µίας εκµετάλλευσης δεν είναι σαφής ή δεν είναι δυνατόν να ερευνηθεί, ο 
απογραφέας πρέπει να επικοινωνήσει µε τον επόπτη ή τον βοηθό επόπτη, ο οποίος µε τη σειρά του θα 
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εντοπίσει την εκµετάλλευση.  

 
Ερώτηµα 2.1: Η εκµετάλλευση εξακολουθεί να λειτουργεί µε τον ίδιο κάτοχο; 

Στο ερώτηµα αυτό θα δοθεί µόνο µία απάντηση και θα σηµειωθεί Χ σε ένα από τα τετραγωνίδια µε κωδ.1 
(ΝΑΙ) ή κωδ.2 (ΟΧΙ). Στην περίπτωση που µία εκµετάλλευση δεν κατέστη δυνατόν να ερευνηθεί, παρά τις 
προσπάθειες του απογραφέα και του βοηθού επόπτη ή του επόπτη, θα σηµειωθεί Χ στο τετραγωνίδιο µε 
κωδ.3 (δεν ερευνήθηκε) και στο ερώτηµα 2.1δ θα συµπληρωθεί ο λόγος που δεν ερευνήθηκε.  

 
Ερώτηµα 2.1α: Αν ΝΑΙ, ποια είναι η σηµερινή κατάσταση της εκµετάλλευσης;  

Το ερώτηµα αυτό θα συµπληρωθεί µόνο αν έχει δοθεί θετική απάντηση στο προηγούµενο ερώτηµα (2.1). Στη 
περίπτωση που η εκµετάλλευση εξακολουθεί να λειτουργεί µε τον ίδιο κάτοχο που είναι καταχωρισµένος στον 
ΚΑΤΑΛΟΓΟ Μ-1, ΕΝΤΥΠΑ ΚΜ-4Φ, ΚΜ-5, ο απογραφέας θα πρέπει να διερευνήσει αν η εκµετάλλευση 
λειτουργεί χωρίς καµία µεταβολή και να σηµειώσει µία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α1. η εκµετάλλευση λειτουργεί χωρίς καµία µεταβολή 

Αφορά στην εκµετάλλευση που λειτουργεί µε τον ίδιο κάτοχο ή την ίδια επωνυµία, αν πρόκειται για Νοµικό 
Πρόσωπο, που είναι καταχωρισµένος στην ονοµαστική κατάσταση κατόχων γεωργικών και κτηνοτροφικών 
εκµεταλλεύσεων, στους ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ Μ-1, ΕΝΤΥΠΑ ΚΜ-4Φ ή ΚΜ-5, χωρίς καµία µεταβολή στην 
κατάστασή της. Στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία του κατόχου, όπως το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία της 
εκµετάλλευσης, αν πρόκειται για Νοµικό Πρόσωπο, είναι ίδια µε αυτά που είναι καταχωρισµένα στους 
καταλόγους αυτούς και θα έχουν ήδη καταχωριστεί στην πρώτη σελίδα στο Κεφάλαιο 1. 

 
α2. µέρος της εκµετάλλευσης µεταβιβάστηκε σε ένα ή περισσότερα µέλη της οικογένειας του 

κατόχου ή άλλο άτοµο και δηµιουργήθηκαν µία ή περισσότερες νέες εκµεταλλεύσεις 

Αφορά στην περίπτωση που η εκµετάλλευση λειτουργεί µε τον ίδιο κάτοχο, αλλά ένα µέρος της 
µεταβιβάστηκε σε ένα ή περισσότερα του ενός µέλη της οικογένειας του κατόχου (κληρονοµική διαδοχή, 
πώληση, δωρεά, γονική παροχή κλπ.) ή σε άλλο ή άλλα άτοµα, που δεν ήταν κάτοχοι εκµετάλλευσης και 
δηµιουργήθηκαν µία ή περισσότερες νέες εκµεταλλεύσεις. 

Ο απογραφέας θα σηµειώσει Χ στην αντίστοιχη απάντηση στο ερώτηµα 2.1α2, κωδ.2 και στη συνέχεια θα 
συµπληρώσει στο ερώτηµα α2α τον αριθµό των νέων εκµεταλλεύσεων που προέκυψαν από τη µεταβίβαση. 

Στην περίπτωση που µέρος της εκµετάλλευσης µεταβιβάστηκε σε ένα άτοµο, ο απογραφέας θα 
συµπληρώσει ένα ερωτηµατολόγιο για τον παλιό κάτοχο και ένα δεύτερο για το νέο κάτοχο. Στο πρώτο 
ερωτηµατολόγιο, αφού σηµειώσει τα στοιχεία του παλιού κατόχου στην πρώτη σελίδα, θα προχωρήσει στη 
συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. 

Στην πρώτη σελίδα του δεύτερου ερωτηµατολογίου θα σηµειώσει τα στοιχεία του παλαιού κατόχου. Στη 
συνέχεια, θα σηµειώσει Χ στην αντίστοιχη απάντηση 2.1α2, κωδ.2, του Κεφαλαίου 2, θα καταχωρίσει τα 
πλήρη στοιχεία του νέου κατόχου στο ερώτηµα 2.2 του ίδιου Κεφαλαίου, τα στοιχεία της διεύθυνσης 
κατοικίας του νέου κατόχου ή της έδρας της νέας εκµετάλλευσης στο ερώτηµα 2.3 και θα συνεχίσει τη 
συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου µε τα στοιχεία της νέας εκµετάλλευσης. 

Προσοχή: Στην περίπτωση που µέρος της εκµετάλλευσης µεταβιβάστηκε σε περισσότερα του ενός ατόµων, 
θα συµπληρωθούν αντίστοιχα ερωτηµατολόγια. 

 

α3. µέρος της εκµετάλλευσης συγχωνεύτηκε µε άλλη εκµετάλλευση 

Αφορά στην περίπτωση που η εκµετάλλευση εξακολουθεί να λειτουργεί µε τον ίδιο κάτοχο, αλλά µέρος της 
συγχωνεύτηκε µε άλλη υπάρχουσα εκµετάλλευση. 

Στην περίπτωση αυτή θα συµπληρωθεί µόνο ένα ερωτηµατολόγιο για την αρχική (παλαιά) εκµετάλλευση 
που είναι καταχωρισµένη στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ Μ-1, ΕΝΤΥΠΑ ΚΜ-4Φ, ΚΜ-5. 

Ο απογραφέας, αφού σηµειώσει Χ στην αντίστοιχη απάντηση του ερωτήµατος 2.1α3, κωδ.3, θα συνεχίσει τη 
συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. 
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α4. προσαρτήθηκε σε αυτή άλλη ή άλλες εκµεταλλεύσεις (από αγορά, κληρονοµιά κλπ.), ή µέρος 
τους (εκτάσεις ή ζώα) 

Αφορά στην περίπτωση που η εκµετάλλευση λειτουργεί µε τον ίδιο κάτοχο, αλλά προσάρτησε στη δική του 
εκµετάλλευση µέρος (γεωργικών εκτάσεων ή ζώων) από άλλη ή άλλες εκµεταλλεύσεις µέσω αγοράς ή 
κληρονοµιάς κλπ. 

Στην περίπτωση αυτή, θα συµπληρωθεί ένα ερωτηµατολόγιο. Ο απογραφέας θα σηµειώσει Χ στην 
αντίστοιχη απάντηση του ερωτήµατος 2.1α4, κωδ.4 και θα συνεχίσει κανονικά τη συµπλήρωση του 
ερωτηµατολογίου. 

 
Ερώτηµα 2.1β: Αν ΟΧΙ, ποια η σηµερινή κατάσταση του κατόχου; 

Το ερώτηµα αυτό θα συµπληρωθεί µόνο στην περίπτωση που στο ερώτηµα 2.1, έχει δοθεί αρνητική 
απάντηση, κωδ.2 (ΟΧΙ). 

Στην περίπτωση που η εκµετάλλευση δεν λειτουργεί µε τον ίδιο κάτοχο, γιατί µεταβιβάστηκε, νοικιάστηκε, 
έκλεισε κλπ., θα πρέπει να διερευνηθεί ποια είναι η σηµερινή κατάσταση του κατόχου, τα στοιχεία του οποίου 
είναι καταχωρισµένα στην πρώτη σελίδα του ερωτηµατολογίου.  

Ο απογραφέας θα πρέπει να σηµειώσει µία από τις ακόλουθες περιπτώσεις β1 έως β5, κωδ.1-5. 

β1. ο κάτοχος συνταξιοδοτήθηκε, πρόωρα ή κανονικά 

Στην περίπτωση που ο απογραφέας διαπιστώσει ότι ο κάτοχος συνταξιοδοτήθηκε πρόωρα ή κανονικά, θα 
σηµειώσει Χ στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο µε κωδ.1 και στη συνέχεια στο ερώτηµα β1α, θα δοθεί µία 
απάντηση, θετική ή αρνητική ανάλογα, κωδ.1(ΝΑΙ) ή κωδ.2 (ΟΧΙ). 
 

β2. ο κάτοχος απασχολείται σε άλλη γεωργική εκµετάλλευση 

Ο κάτοχος µπορεί να απασχολείται σε άλλη γεωργική εκµετάλλευση ως διαχειριστής, ως εργάτης ή 
χρησιµοποιεί τα µηχανήµατά του για την παροχή γεωργικών υπηρεσιών (όργωµα, ψεκασµούς, συγκοµιδή 
προϊόντων κλπ.) (κωδ.2) 
 

β3. ο κάτοχος εγκατέλειψε τη γεωργία (κωδ.3)  
 

β4. ο κάτοχος απεβίωσε (κωδ.4) 
 

β5. άλλη περίπτωση (κωδ.5) 

Η άλλη περίπτωση πρέπει να γραφεί στο χώρο που προβλέπεται. 

 

Ερώτηµα 2.1γ: Τι απέγινε η εκµετάλλευση; 

Αν η εκµετάλλευση δεν λειτουργεί µε τον ίδιο κάτοχο που είναι καταχωρισµένος στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ Μ-1, 
ΕΝΤΥΠΑ ΚΜ4-Φ, ΚΜ-5, θα πρέπει να σηµειωθεί τι είδους µεταβολή επήλθε και τι απέγινε η προηγούµενη 
(παλαιά) εκµετάλλευση. 

Ο απογραφέας θα σηµειώσει µία από τις ακόλουθες περιπτώσεις. 

γ1. η εκµετάλλευση µεταβιβάστηκε ολόκληρη σε µέλος της οικογένειας του κατόχου και δηµιουργή 
θηκε νέα 

Αφορά στην περίπτωση που η εκµετάλλευση µεταβιβάστηκε (κληρονοµική διαδοχή, πώληση, δωρεά, 
γονική παροχή), λόγω θανάτου του κατόχου, συνταξιοδότησης, γήρατος, ασθένειας, προίκας κλπ. σε 
µέλος της οικογένειας του κατόχου (στη σύζυγο ή στο παιδί), που δεν ήταν κάτοχος άλλης εκµετάλλευσης, 
και δηµιουργήθηκε νέα εκµετάλλευση. 

Στην περίπτωση αυτή, ο απογραφέας θα συµπληρώσει ένα ερωτηµατολόγιο για τη νέα εκµετάλλευση. 
Στην πρώτη σελίδα θα σηµειώσει τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά του τόπου όπου βρισκόταν η 
προηγούµενη (παλαιά) εκµετάλλευση, καθώς και τα στοιχεία του παλαιού κατόχου της. Στη συνέχεια, αφού 
σηµειώσει Χ στην αντίστοιχη απάντηση στο ερώτηµα 2.1γ1, κωδ.5, Κεφάλαιο 2, θα καταχωρίσει τα πλήρη 
στοιχεία του νέου κατόχου στο ερώτηµα 2.2 και τα στοιχεία της διεύθυνσης της νέας εκµετάλλευσης στο 
ερώτηµα 2.3 και θα συνεχίσει τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου για τη νέα εκµετάλλευση. 
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γ2. η εκµετάλλευση µεταβιβάστηκε ολόκληρη σε άλλο άτοµο εκτός της οικογένειας του κατόχου 
και δηµιουργήθηκε νέα 

Αφορά στην περίπτωση που η εκµετάλλευση µεταβιβάστηκε (κληρονοµική διαδοχή, πώληση, δωρεά κλπ.) 
λόγω θανάτου του κατόχου, συνταξιοδότησης, γήρατος, ασθένειας, για οικονοµικούς λόγους κλπ., σε 
συγγενικό ή άλλο πρόσωπο, που δεν ήταν κάτοχος άλλης εκµετάλλευσης, και δηµιουργήθηκε νέα 
εκµετάλλευση.  

Στην περίπτωση αυτή, ο απογραφέας θα συµπληρώσει ένα ερωτηµατολόγιο για τη νέα εκµετάλλευση. 
Στην πρώτη σελίδα θα σηµειώσει τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά του τόπου όπου βρισκόταν η 
προηγούµενη εκµετάλλευση, καθώς και τα στοιχεία του παλαιού κατόχου της. Στη συνέχεια, αφού 
σηµειώσει Χ στην αντίστοιχη απάντηση στο ερώτηµα 2.1.γ2, κωδ.6, Κεφάλαιο 2, θα καταχωρίσει τα πλήρη 
στοιχεία του νέου κατόχου στο ερώτηµα 2.2 και τα στοιχεία της διεύθυνσης της νέας εκµετάλλευσης στο 
ερώτηµα 2.3 και θα συνεχίσει τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου για τη νέα εκµετάλλευση. 

 
γ3. η εκµετάλλευση νοικιάστηκε ή παραχωρήθηκε υπό άλλο καθεστώς και δηµιουργήθηκε νέα 

Αφορά στην περίπτωση που η εκµετάλλευση νοικιάστηκε ή παραχωρήθηκε ολόκληρη σε άτοµο που δεν 
ήταν κάτοχος άλλης εκµετάλλευσης και δηµιουργήθηκε νέα εκµετάλλευση. 

Στην περίπτωση αυτή ο απογραφέας θα συµπληρώσει ένα ερωτηµατολόγιο για τη νέα εκµετάλλευση. Στην 
πρώτη σελίδα θα σηµειώσει τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά του τόπου όπου βρισκόταν η προηγούµενη 
εκµετάλλευση, καθώς και τα στοιχεία του παλαιού κατόχου της. Στη συνέχεια, αφού σηµειώσει Χ στην 
αντίστοιχη απάντηση στο ερώτηµα 2.1γ3, κωδ.7, θα καταχωρίσει στην τρίτη σελίδα τα πλήρη στοιχεία του 
νέου κατόχου στο ερώτηµα 2.2 και τα στοιχεία της διεύθυνσης της νέας εκµετάλλευσης στο ερώτηµα 2.3 
και θα συνεχίσει τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου για τη νέα εκµετάλλευση.  

 
γ4. η εκµετάλλευση διασπάστηκε και δηµιουργήθηκαν µία ή περισσότερες νέες εκµεταλλεύσεις 

Αφορά στην περίπτωση που η εκµετάλλευση, διασπάστηκε και δηµιουργήθηκαν περισσότερες από µία 
νέες εκµεταλλεύσεις. 

Ο απογραφέας θα σηµειώσει Χ στην αντίστοιχη απάντηση στο ερώτηµα 2.1γ4, κωδ.8, Κεφάλαιο 2. Στην 
περίπτωση αυτή θα συµπληρωθεί στο ερώτηµα 2.1γ4α ο αριθµός των νέων εκµεταλλεύσεων που 
προέκυψαν. Ο απογραφέας πρέπει να συµπληρώσει ίσο αριθµό ερωτηµατολογίων µε τον αριθµό που θα 
έχει καταχωριστεί στο ερώτηµα 2.1γ4α. 

Σε όλα τα ερωτηµατολόγια θα συµπληρωθούν στην πρώτη σελίδα τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά του 
τόπου όπου βρισκόταν η παλαιά εκµετάλλευση που διασπάστηκε, καθώς και τα στοιχεία του παλαιού 
κατόχου της. Τα στοιχεία του νέου κατόχου και της διεύθυνσης της νέας εκµετάλλευσης θα καταχωριστούν 
στο Κεφάλαιο 2, στα ερωτήµατα 2.2 και 2.3, αντίστοιχα. 

 
γ5. η εκµετάλλευση άλλαξε νοµική µορφή (από φυσικό σε νοµικό πρόσωπο και αντίστροφα) 

Αφορά στην περίπτωση που η εκµετάλλευση, άλλαξε νοµική µορφή από φυσικό σε νοµικό πρόσωπο ή και 
αντίστροφα. 

Ο απογραφέας θα σηµειώσει Χ στην αντίστοιχη απάντηση στο ερώτηµα 2.1γ5, κωδ.9, Κεφάλαιο 2. Στο 
ερωτηµατολόγιο θα συµπληρωθούν στην πρώτη σελίδα τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά του τόπου της 
παλιάς εκµετάλλευσης που άλλαξε νοµική µορφή, καθώς και τα στοιχεία του κατόχου ή διαχειριστή και η 
επωνυµία της εκµετάλλευσης, Κεφάλαιο 1. Στη συνέχεια, θα καταχωρίσει στην τρίτη σελίδα, στο ερώτηµα 
2.2, τα πλήρη στοιχεία του νέου κατόχου της εκµετάλλευσης ή του υπεύθυνου διαχειριστή και την 
επωνυµία της εκµετάλλευσης και στο ερώτηµα 2.3, τα στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του νέου κατόχου 
ή της έδρας της νέας εκµετάλλευσης και θα συνεχίσει τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. 

 
γ6. η εκµετάλλευση µεταβιβάστηκε ολόκληρη και συγχωνεύτηκε µε άλλη εκµετάλλευση 

Αφορά στην περίπτωση που η εκµετάλλευση µεταβιβάστηκε ολόκληρη σε ένα ή περισσότερα άτοµα που 
ήταν ήδη κάτοχοι άλλης γεωργικής ή κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης και συγχωνεύτηκε µε αυτές. 

Στην περίπτωση αυτή, ο απογραφέας θα συµπληρώσει, στην πρώτη σελίδα, µόνο τα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά του τόπου όπου βρισκόταν η εκµετάλλευση, καθώς και τα στοιχεία του κατόχου της. 

Στη συνέχεια, στη δεύτερη σελίδα θα σηµειώσει Χ στην αντίστοιχη απάντηση στο ερώτηµα 2.1γ6, κωδ.10, 
Κεφάλαιο 2 και τέλος θα συµπληρώσει στην τελευταία σελίδα το Κεφάλαιο 36. 
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γ7. η εκµετάλλευση νοικιάστηκε ή παραχωρήθηκε υπό άλλο καθεστώς και συγχωνεύτηκε µε άλλη 

Αφορά στην περίπτωση που η εκµετάλλευση, νοικιάστηκε ή παραχωρήθηκε ολόκληρη σε ένα ή 
περισσότερα άτοµα που ήταν ήδη κάτοχοι άλλης εκµετάλλευσης και συγχωνεύτηκε µε αυτές. 

Στην περίπτωση αυτή ο απογραφέας θα συµπληρώσει στην πρώτη σελίδα µόνο τα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά του τόπου όπου βρισκόταν η προηγούµενη εκµετάλλευση, καθώς και τα στοιχεία του 
κατόχου της. Στη δεύτερη, θα σηµειώσει Χ στην αντίστοιχη απάντηση στο ερώτηµα 2.1γ7, κωδ.11, 
Κεφάλαιο 2 και, τέλος, θα συµπληρώσει στην τελευταία σελίδα το Κεφάλαιο 36. 

 

γ8. η εκµετάλλευση δεν λειτουργεί πλέον (λόγω αλλαγής χρήσης, εγκατάλειψης κλπ.) 

Στην περίπτωση που ο απογραφέας διαπιστώσει ότι µία εκµετάλλευση για διάφορους λόγους, 
οικονοµικούς ή κοινωνικούς (αντιοικονοµική δραστηριότητα, θάνατος, ασθένεια κλπ.), έκλεισε οριστικά και 
δεν πρόκειται να συνεχίσει τη δραστηριότητά της καθ’ οιονδήποτε τρόπο (επαναδραστηριοποίηση, 
µεταβίβαση κλπ.), θα συµπληρώσει µόνο στην πρώτη σελίδα του ερωτηµατολογίου τα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά της εκµετάλλευσης και τα στοιχεία του κατόχου της, στη δεύτερη σελίδα την αντίστοιχη 
απάντηση στο ερώτηµα 2.1γ8, κωδ.12, Κεφάλαιο 2 και στην τελευταία σελίδα το Κεφάλαιο 36. 

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι µία εκµετάλλευση δεν υφίσταται ή ο ερευνώµενος 
δεν είχε ποτέ γεωργική ή κτηνοτροφική εκµετάλλευση. 

 

γ9. η εκµετάλλευση δεν λειτουργεί προσωρινά 

Η περίπτωση αυτή αφορά στις εκµεταλλεύσεις που κατά την περίοδο της Απογραφής δεν λειτουργούσαν 
για διάφορους λόγους, οικονοµικούς ή κοινωνικούς (αντιοικονοµική δραστηριότητα, ασθένεια κ.ά.), αλλά 
πρόκειται να επαναλειτουργήσουν σύντοµα, το πολύ σε έξι (6) µήνες.  

Τότε ο απογραφέας, θα συµπληρώσει µόνο στην πρώτη σελίδα του ερωτηµατολογίου τα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά της εκµετάλλευσης και τα στοιχεία του κατόχου της, στη δεύτερη σελίδα την αντίστοιχη 
απάντηση στο ερώτηµα 2.1γ9, κωδ.13, Κεφάλαιο 2 και στην τελευταία σελίδα το Κεφάλαιο 36. 

Αν η εκµετάλλευση δραστηριοποιηθεί µετά από διάστηµα µεγαλύτερο των έξι (6) µηνών ή είναι άγνωστο 
πότε, τότε θα θεωρηθεί ότι έκλεισε οριστικά και θα σηµειωθεί Χ στην στο ερώτηµα 2.1γ8. 

 

Ερώτηµα 2.1δ. Αν η εκµετάλλευση δεν ερευνήθηκε, ποιος ο λόγος; 

Το ερώτηµα αυτό θα συµπληρωθεί µόνο αν έχει δοθεί απάντηση στο ερώτηµα 2.1 στον κωδ. 3 (δεν 
ερευνήθηκε). Ο απογραφέας πρέπει να εξηγήσει ποιος ήταν ο λόγος που δεν ερευνήθηκε η εκµετάλλευση και 
να σηµειώσει µία από τις τρεις περιπτώσεις του ερωτήµατος αυτού, δηλαδή: 

δ1. είναι άγνωστος ο κάτοχος 

Αν ο απογραφέας διαπιστώσει ότι ο κάτοχος είναι άγνωστος, θα ενηµερώσει τον επόπτη ή το βοηθό 
επόπτη, οι οποίοι θα διερευνήσουν αν πρόκειται για άγνωστη εκµετάλλευση. 

Στην περίπτωση αυτή ο απογραφέας θα συµπληρώσει στην πρώτη σελίδα τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά 
της εκµετάλλευσης και τα στοιχεία του κατόχου της, θα σηµειώσει Χ στη σχετική απάντηση στο ερώτηµα 
δ1 κωδ.14 και στην τελευταία σελίδα θα συµπληρώσει το Κεφάλαιο 36. 

 

δ2. ο κάτοχος αρνήθηκε να απαντήσει 

Στην περίπτωση που ο ερευνώµενος αρνηθεί να δώσει πληροφορίες και δεν καταστεί εφικτό να πειστεί 
από τον επόπτη ή τον βοηθό επόπτη, τότε ο απογραφέας θα συµπληρώσει τα στοιχεία της πρώτης 
σελίδας από τον ΚΑΤΑΛΟΓΟ Μ-1, ΕΝΤΥΠΑ ΚΜ-4Φ, ΚΜ-5, θα σηµειώσει Χ στο ερώτηµα δ2, κωδ.15 και 
στην τελευταία σελίδα θα συµπληρώσει το Κεφάλαιο 36. 

 
δ3. άλλη περίπτωση, π.χ. ο κάτοχος απουσιάζει προσωρινά, νοσηλεύεται κλπ. 

Στην περίπτωση που ο κάτοχος της εκµετάλλευσης απουσιάζει προσωρινά και δεν είναι δυνατή η 
επικοινωνία µαζί του, ο απογραφέας θα συµπληρώσει τα στοιχεία της πρώτης σελίδας από τον 
ΚΑΤΑΛΟΓΟ Μ-1, ΕΝΤΥΠΑ ΚΜ-4Φ, ΚΜ-5, θα σηµειώσει Χ στο ερώτηµα δ3, κωδ.16 και στην τελευταία 
σελίδα θα συµπληρώσει το Κεφάλαιο 36.  
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Ερώτηµα 2.2: Στοιχεία του νέου κατόχου της εκµετάλλευσης ή του διαχειριστή (συµπληρώνεται µόνο 
στις περιπτώσεις α2, γ1, γ2, γ3, γ4 ή γ5) 

Το ερώτηµα αυτό θα συµπληρωθεί µόνο αν η εκµετάλλευση που ερευνάται µεταβιβάστηκε (κληρονοµική 
διαδοχή, δωρεά, γονική παροχή, πώληση κλπ.) ή νοικιάστηκε σε µέλος της οικογένειας του κατόχου ή σε άλλο 
άτοµο, που δεν ήταν κάτοχος άλλης εκµετάλλευσης και δηµιουργήθηκε νέα εκµετάλλευση. 

Στις περιπτώσεις αυτές, στην πρώτη σελίδα θα συµπληρωθούν τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά του τόπου, 
όπου βρισκόταν η προηγούµενη εκµετάλλευση, καθώς και τα στοιχεία του παλαιού κατόχου της, όπως είναι 
καταχωρισµένα στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ Μ-1, ΕΝΤΥΠΑ ΚΜ-4Φ, ΚΜ-5, και στο ερώτηµα 2.2 θα συµπληρωθούν τα 
πλήρη στοιχεία του νέου κατόχου ή διαχειριστή της εκµετάλλευσης και η επωνυµία, αν πρόκειται για Νοµικό 
Πρόσωπο. 

Συγκεκριµένα θα συµπληρωθεί, µε κεφαλαία γράµµατα, το ονοµατεπώνυµο και το πατρώνυµο του κατόχου ή 
του διαχειριστή της εκµετάλλευσης. 

Επίσης, θα συµπληρωθεί το έτος γέννησης, ο αριθµός αστυνοµικής ταυτότητας και ο αριθµός φορολογικού 
µητρώου (ΑΦΜ) του κατόχου.  

Αν η εκµετάλλευση δεν είναι ατοµική, αλλά ανήκει σε Νοµικό Πρόσωπο (εταιρεία, συνεταιρισµό κλπ.), 
γράφονται τα στοιχεία του διαχειριστή αυτής (ονοµατεπώνυµο, έτος γέννησης, αριθµός αστυνοµικής 
ταυτότητας), καθώς και η επωνυµία του Νοµικού Προσώπου και το ΑΦΜ του.  

 

Ερώτηµα 2.3: Στοιχεία της διεύθυνσης της νέας εκµετάλλευσης 

Το ερώτηµα αυτό θα συµπληρωθεί στην περίπτωση που έχει συµπληρωθεί το ερώτηµα 2.2, δηλαδή η 
εκµετάλλευση λειτουργεί µε νέο κάτοχο, καθώς και αν υπάρχει αλλαγή της διεύθυνσης της εκµετάλλευσης σε 
άλλο οικισµό. 

Συγκεκριµένα, θα συµπληρωθούν τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της εκµετάλλευσης (νοµός, 
δήµος/κοινότητα, τοπικό διαµέρισµα και οικισµός), η ταχυδροµική διεύθυνση (η οδός και ο αριθµός) ή η 
τοποθεσία ή ο ιδιοκτήτης και ο αριθµός της οικοδοµής, αν δεν υπάρχει οδός, ο ταχυδροµικός κώδικας και ο 
αριθµός σταθερού και κινητού τηλεφώνου. 

Ο γεωγραφικός κωδικός θα συµπληρωθεί σύµφωνα µε τον «Καποδίστρια 2009» από τη Γ.Γ. ΕΣΥΕ. 

Ο επόπτης και οι βοηθοί επόπτη κατά την παραλαβή των ερωτηµατολογίων από τους απογραφείς πρέπει να 
προσέξουν ιδιαίτερα αν έχουν συµπληρωθεί πλήρως και σωστά τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της 
εκµετάλλευσης. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι πολύ σηµαντικά για την ενηµέρωση του µητρώου, καθώς και για 
την εξαγωγή των αποτελεσµάτων της Απογραφής. 

 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ Ή 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

Ερώτηµα 3.1: Η εκµετάλλευση αυτή είναι: 
α. Ατοµική,    β. Εταιρική,    γ. Συνεταιριστική,     δ. ∆ηµόσιο ή Ν.Π.∆.∆.,     ε. Άλλης µορφής (να γραφεί) 

Ο απογραφέας θα πρέπει να διευκρινίσει τη µορφή της εκµετάλλευσης, δηλαδή αν η εκµετάλλευση ανήκει σε 
φυσικό πρόσωπο (ατοµική) ή σε νοµικό (εταιρική, συνεταιριστική, ∆ηµόσιο ή Ν.Π.∆.∆.), ή έχει οποιαδήποτε 
άλλη µορφή και να σηµειώσει Χ στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο 1, 2, 3, 4 ή 5. 

Ειδικά, αν σηµειώσει την περίπτωση µε κωδ.5, θα πρέπει να γράψει ακριβώς τη µορφή. 
 

Φυσικό πρόσωπο (ατοµική εκµετάλλευση) µπορεί να είναι είτε ένα µοναδικό άτοµο είτε µία οµάδα ατόµων 
(εφόσον αυτά δεν συνιστούν νοµικό πρόσωπο). Ως οµάδες ατόµων θεωρούνται οι σύζυγοι, τα αδέλφια, οι 
συγκληρονόµοι κλπ. 

Αν δύο ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα έχουν από κοινού τις αρµοδιότητες του κατόχου της εκµετάλλευσης, 
µόνο το ένα από αυτά θα θεωρηθεί κάτοχός της (π.χ. εκείνο που αναλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος της 
ευθύνης ή είναι το µεγαλύτερο σε ηλικία κλπ.), εκείνο το οποίο και τα υπόλοιπα πρόσωπα αναγνωρίζουν ως 
κάτοχο της εκµετάλλευσης. 
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Νοµικό πρόσωπο µπορεί να είναι το ∆ηµόσιο ή εταιρεία. Στα νοµικά πρόσωπα περιλαµβάνονται το κράτος, 
οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, η εκκλησία, τα µοναστήρια και άλλοι παρόµοιοι οργανισµοί µε δηµόσιο ή 
ηµιδηµόσιο χαρακτήρα, όλες οι εµπορικές επιχειρήσεις, οµόρρυθµες, ετερόρρυθµες, εταιρείες περιορισµένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε) –στις οποίες περιλαµβάνονται και οι σχετικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις–, οι ανώνυµες 
εταιρείες (Α.Ε.), τα ιδρύµατα (φορείς που διαχειρίζονται κεφάλαια που έχουν παραχωρηθεί για ορισµένους 
σκοπούς, οι οποίοι είναι κοινωνικοί ή φιλανθρωπικοί) κλπ. 

 

Ερώτηµα 3.2: Αν η εκµετάλλευση είναι ατοµική, οι τρέχουσες καθηµερινές εργασίες διευθύνονται από 
ΑΛΛΟ πρόσωπο (διαχειριστή), εκτός του κατόχου; 

∆ιαχειριστής είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει αρµοδιότητα για την τρέχουσα καθηµερινή διαχείριση της 
εκµετάλλευσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις διαχειριστής είναι ο ίδιος ο κάτοχος της εκµετάλλευσης. Θα 
δοθεί καταφατική (ΝΑΙ) ή αρνητική (ΟΧΙ) απάντηση και θα σηµειωθεί Χ στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο. 
 

Ερώτηµα α: Αν ΝΑΙ, ο διαχειριστής είναι µέλος της οικογένειας του κατόχου; 

Στο ερώτηµα αυτό θα δοθεί καταφατική (ΝΑΙ) ή αρνητική απάντηση (ΟΧΙ) και θα σηµειωθεί Χ στο αντίστοιχο 
τετραγωνίδιο. 
 

Ερώτηµα α1: Αν ο διαχειριστής είναι µέλος της οικογένειας, ποια είναι η σχέση του µε τον 
κάτοχο; 

Στο ερώτηµα αυτό, η απάντηση θα σηµειωθεί µε Χ σε ένα από τα τετραγωνίδια µε κωδ.2, 3, 4, 5, 6 ή 7, 
ανάλογα µε τη συγγένεια του διαχειριστή µε τον κάτοχο (σύζυγος, άγαµο παιδί κλπ.). 

 

Ερώτηµα 3.3: Τι είδους γεωργική κατάρτιση έχει ο κάτοχος ή ο διαχειριστής της εκµετάλλευσης; 

Με το ερώτηµα αυτό διαπιστώνεται το επίπεδο της γεωργικής εκπαίδευσης του κατόχου ή του διαχειριστή. 

Ο απογραφέας θα επιλέξει µία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α. Πρακτική εµπειρία 
Αυτή η απάντηση θα δοθεί στην περίπτωση που ο κάτοχος ή ο διαχειριστής της εκµετάλλευσης δεν έχει καµία 
γεωργική κατάρτιση και οι γνώσεις του βασίζονται σε προσωπική εµπειρία, συµβουλές άλλων καλλιεργητών, 
γεωπόνων κλπ. 

β. Στοιχειώδη γεωργική κατάρτιση (διάρκειας έως 2 έτη) 
Αυτή η απάντηση θα δοθεί στην περίπτωση που ο κάτοχος ή ο διαχειριστής της εκµετάλλευσης έχει 
παρακολουθήσει σεµινάρια σε ειδικά γεωργικά θέµατα (καλλιέργεια οπωροκηπευτικών, αµπελουργίας, 
δασοκοµίας) που έγιναν σε σχολή βασικής γεωργικής εκπαίδευσης ή παρεµφερές ίδρυµα. 

γ. Πλήρη γεωργική κατάρτιση (διάρκειας 2 ετών και άνω) 
Αυτή η απάντηση θα δοθεί στην περίπτωση που ο κάτοχος ή ο διαχειριστής της εκµετάλλευσης έχει 
ολοκληρώσει την φοίτησή του σε γεωργική σχολή µέσης, ανώτερης ή ανώτατης βαθµίδας στους κλάδους της 
γεωργίας, φυτικής και ζωικής παραγωγής, αµπελουργίας, δασοκοµίας, ιχθυοκαλλιεργειών, κτηνιατρικής 
επιστήµης, γεωργικής τεχνολογίας και συναφών κλάδων. 

 

Ερώτηµα 3.4: Ο κάτοχος ή ο διαχειριστής της εκµετάλλευσης έχει παρακολουθήσει µαθήµατα 
επαγγελµατικής κατάρτισης κατά τους 12 τελευταίους µήνες; 

Στο ερώτηµα αυτό θα δοθεί µία απάντηση, ΝΑΙ ή ΟΧΙ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

Η συνολική έκταση της εκµετάλλευσης αποτελείται από τη «Χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση» και από τις 
«Άλλες εκτάσεις της εκµετάλλευσης».  

Στα ερωτήµατα που ακολουθούν θα γραφεί, σε στρέµµατα µε ένα δεκαδικό ψηφίο, η διάρθρωση της 
συνολικής έκτασης της εκµετάλλευσης. 

 

Ερώτηµα 4.1: Χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση 

Στη χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση περιλαµβάνεται η γεωργική έκταση που καλλιεργεί ο κάτοχος, 
ανεξάρτητα από τον τρόπο κατοχής (ιδιόκτητη, νοικιασµένη κλπ.) και η οποία καλύπτεται από αροτραίες 
καλλιέργειες, µόνιµες φυτείες, οικογενειακούς λαχανόκηπους, µόνιµα λιβάδια και βοσκότοπους και 
αγραναπαύσεις µέχρι 5 ετών.  

Επίσης, περιλαµβάνονται και οι άγονοι βοσκότοποι, που κατά την περίοδο αναφοράς της Απογραφής 
χρησιµοποιήθηκαν για να βοσκήσουν τα ζώα της εκµετάλλευσης. 

Η χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση περιλαµβάνει µόνο την έκταση µε τις κύριες καλλιέργειες (ορισµός 
κύριας καλλιέργειας σελίδα 28), που θα συγκοµιστούν κατά το έτος αναφοράς της Απογραφής. 

Η έκταση αυτή πρέπει να συµφωνεί µε το άθροισµα των εκτάσεων που είναι καταχωρισµένες στο ΜΕΡΟΣ ΙΙ, 
«ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ» (Κεφάλαια 8-11), κωδ.103, στήλη 3. 

 

Ερώτηµα 4.2: Άλλες εκτάσεις της εκµετάλλευσης (άθροισµα α, β, γ): 
α. Γεωργικές εκτάσεις που δεν καλλιεργούνται για διάφορους λόγους (οικονοµικούς, κοινωνικούς 

κλπ.), χωρίς όµως να βρίσκονται σε αγρανάπαυση (άθροισµα α1, α2, α3, α4) 

Στο ερώτηµα αυτό περιλαµβάνεται συνολικά η έκταση της εκµετάλλευσης, που στο παρελθόν 
καλλιεργούνταν και η οποία στη συνέχεια ή για το χρονικό διάστηµα αναφοράς της Απογραφής δεν 
καλλιεργήθηκε για διάφορους λόγους. Οι εκτάσεις αυτές είτε εγκαταλείφθηκαν είτε άλλαξαν χρήση (οικόπεδα 
για οικιστική ή βιοµηχανική χρήση κλπ.) είτε πρόκειται για άγονους βοσκότοπους που δεν χρησιµοποιήθηκαν, 
είτε είναι εκτάσεις που δεν καλλιεργήθηκαν για οικονοµικούς ή κοινωνικούς λόγους. 

α.1. Εκτάσεις που εγκαταλείφθηκαν 
Πρόκειται για εκτάσεις που δεν καλλιεργούνται πλέον και έχουν εγκαταλειφθεί από τους κατόχους τους για 
διάφορους λόγους, όπως αδυναµία καλλιέργειας των εκτάσεων λόγω αρρώστιας ή µεγάλης ηλικίας, 
µόνιµης διαµονής στο εξωτερικό, αδιευκρίνιστης κυριότητας κλπ.  

 
α.2. Εκτάσεις που άλλαξαν χρήση 
Περιλαµβάνονται γεωργικές εκτάσεις που πρόκειται να οικοπεδοποιηθούν για οικιστική ή βιοµηχανική 
χρήση, να απαλλοτριωθούν για τη διάνοιξη δρόµων, πλατειών κλπ. 

 
α.3. Αχρησιµοποίητοι άγονοι βοσκότοποι 
Περιλαµβάνονται οι άγονοι βοσκότοποι που δεν χρησιµοποιήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς της 
Απογραφής για τη βόσκηση των ζώων της εκµετάλλευσης. 

 
α.4. Εκτάσεις που δεν καλλιεργήθηκαν για διάφορους άλλους λόγους, εκτός από τις αγραναπαύ-

σεις 
Πρόκειται για εκτάσεις που έµειναν ακαλλιέργητες κατά την περίοδο αναφοράς της Απογραφής όχι 
σκόπιµα, αλλά για οικονοµικούς, κοινωνικούς ή άλλους λόγους ή λόγω κλιµατολογικών συνθηκών και δεν 
περιλαµβάνονται στο σύστηµα αµειψισποράς. 
Οι εκτάσεις αυτές θα µπορούσαν και πάλι να αρχίσουν να καλλιεργούνται χρησιµοποιώντας τα ίδια µέσα 
και πόρους, που διαθέτει η εκµετάλλευση. 

Εδώ θα περιληφθούν και τα µόνιµα λιβάδια και οι βοσκότοποι των εκµεταλλεύσεων, που κατά την περίοδο 
αναφοράς της Απογραφής δεν χρησιµοποιήθηκαν από την εκµετάλλευση ως βοσκότοποι, γιατί η 
εκµετάλλευση δεν εκτρέφει ζώα. 
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β. ∆ασικές εκτάσεις 

Στο ερώτηµα αυτό περιλαµβάνονται συνολικά οι εκτάσεις που ανήκουν στην εκµετάλλευση και καλύπτονται 
από δένδρα ή χαµόδενδρα, περιλαµβανοµένων των φυτειών λεύκας και των φυτωρίων δασικών δένδρων που 
καλλιεργούνται σε δασικές περιοχές για τις ανάγκες της ίδιας της εκµετάλλευσης, καθώς και των δασικών 
εγκαταστάσεων, δηλαδή δασικών δρόµων, χώρων αποθήκευσης ξυλείας κλπ. 

β.1. Στο ερώτηµα αυτό γράφονται οι εκτάσεις που υπόκεινται σε βραχεία εναλλαγή, διάρκειας 20 ετών ή 
λιγότερο, για την παραγωγή χριστουγεννιάτικων δένδρων, ξυλοπολτού (λεύκες, ευκάλυπτοι) κλπ. 

 

Εξαιρούνται τα εξής: 

� καρυδιές και καστανιές, που καλλιεργούνται, κυρίως, για τον καρπό τους, άλλες φυτείες µη δασικών 
δένδρων και φυτείες λυγαριών, 

� εκτάσεις µε µεµονωµένα δένδρα, µικρές συστάδες ή δενδροστοιχίες,  
� πάρκα, κήποι (πάρκα και χλοοτάπητες), χορτολιβαδικές εκτάσεις και αχρησιµοποίητοι άγονοι 

βοσκότοποι, 
� χερσότοποι και βαλτότοποι, 
� εµπορικά φυτώρια δασικών δένδρων και άλλα φυτώρια έξω από δασικές περιοχές. 

 
γ. Άλλες εκτάσεις (περιλαµβάνονται εκτάσεις της εκµετάλλευσης που καταλαµβάνονται από στα-

βλους, αποθήκες και άλλα κτίσµατα, αυλές, δροµίσκους, µικρές λίµνες, βραχώδεις εκτάσεις, πάρκα 
και χλοοτάπητες της εκµετάλλευσης) 

Περιλαµβάνονται όσες από τις εκτάσεις της εκµετάλλευσης δεν χρησιµοποιούνται άµεσα για καλλιέργεια, αλλά 
είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του αγροκτήµατος, όπως τα εδάφη που καταλαµβάνουν τα κτίσµατα 
(αποθήκες, στάβλοι) και οι άλλες εγκαταστάσεις, που είναι µέρος της εκµετάλλευσης και την εξυπηρετούν, 
καθώς και οι αυλές, οι δροµίσκοι µέσα στην εκµετάλλευση, βραχώδεις εκτάσεις, χερσότοποι κλπ.  

∆εν περιλαµβάνεται η κατοικία του κατόχου της εκµετάλλευσης που βρίσκεται µέσα στον οικισµό.  

Ειδικότερα, περιλαµβάνονται: 
� Όσες εκτάσεις δεν χρησιµοποιούνται άµεσα για την καλλιέργεια, αλλά είναι απαραίτητες για τις 

εργασίες της εκµετάλλευσης, όπως τα κτίσµατα (αποθήκες, στάβλοι κλπ.), οι δρόµοι κλπ. 
� Όσες εκτάσεις είναι ακατάλληλες για γεωργική παραγωγή, όπως περιοχές που µπορεί να 

καλλιεργηθούν µόνο µε εξαιρετικά µέσα, τα οποία δεν διαθέτει η γεωργική εκµετάλλευση (έλη ή πολύ 
επικλινή εδάφη), ή δεν είναι δυνατόν να καλλιεργηθούν (βράχοι κλπ.). 

� Οι κήποι αναψυχής (πάρκα ή πρασιές). 
 
 

Ερώτηµα 4.3: Συνολική έκταση της εκµετάλλευσης 

Είναι το άθροισµα της χρησιµοποιούµενης γεωργικής έκτασης, ερώτ. 4.1, κωδ.01, και των άλλων εκτάσεων, 
ερώτ. 4.2, κωδ.02. 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

Σύµφωνα και µε τον προαναφερόµενο ορισµό, χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση είναι το σύνολο της 
έκτασης των αροτραίων καλλιεργειών, των µόνιµων καλλιεργειών, των µόνιµων λιβαδιών και των 
βοσκότοπων, των οικογενειακών λαχανόκηπων και των αγραναπαύσεων µέχρι 5 ετών. 
 
 
Ερώτηµα 5.1: Από τη χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση της εκµετάλλευσης, πόση είναι: 

α. Ιδιόκτητη 

Περιλαµβάνεται η γεωργική έκταση που χρησιµοποιείται από τον κάτοχο της εκµετάλλευσης και αποτελεί 
ιδιοκτησία του ή καλλιεργείται από αυτόν υπό την ιδιότητα του επικαρπωτή ή του κληρονοµικού µακροχρόνιου 
µισθωτή κλπ. Περιλαµβάνεται, επίσης, η γεωργική έκταση που χρησιµοποιείται από τον κάτοχο της 
εκµετάλλευσης και αποτελεί ιδιοκτησία των µελών του νοικοκυριού του. 
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∆εν περιλαµβάνεται η ιδιόκτητη έκταση του κατόχου ή των µελών του νοικοκυριού του, η οποία έχει 
παραχωρηθεί ή νοικιαστεί ή έχει δοθεί ως µεσιακή σε άλλα πρόσωπα, για τη χρονική περίοδο αναφοράς της 
Απογραφής (Οκτώβριος 2008 – Σεπτέµβριος 2009). 

Έκταση παραχωρηµένη σε εργάτη καλλιεργητή (για δική του καλλιέργεια), ως µέρος του µισθού του, 
περιλαµβάνεται στην εκµετάλλευση που κάνει την παραχώρηση, εκτός αν ο εργάτης χρησιµοποιεί δικά του 
µέσα παραγωγής (µηχανήµατα, εγκαταστάσεις, υλικά κλπ.). 

Τµήµατα εκτάσεων που µεταβιβάστηκαν σε άλλο άτοµο, αλλά καλλιεργούνται από τον αρχικό κάτοχο µαζί µε 
τις εκτάσεις της εκµετάλλευσής του, υπολογίζονται στην κύρια (αρχική) εκµετάλλευση. 

Επισηµαίνεται ότι στην έκταση της εκµετάλλευσης δεν περιλαµβάνονται δικαιώµατα βοσκής σε κοινά 
βοσκοτόπια (π.χ. κοινόχρηστους κοινοτικούς βοσκότοπους ή συνεταιρισµών), γιατί τέτοιες περιοχές δεν 
αποτελούν µέρος µιας εκµετάλλευσης. 

 
β. Νοικιασµένη 

Στο ερώτηµα αυτό θα σηµειωθεί κάθε έκταση νοικιασµένη, τουλάχιστον για µία καλλιεργητική περίοδο (12 
µηνών), έναντι ενός καθορισµένου µισθώµατος (σε είδος, χρήµα ή αλλιώς), προσυµφωνηµένου µε γραπτή ή 
προφορική συµφωνία µίσθωσης. 

Εδώ θα περιληφθεί και η έκταση που τυχόν έχει νοικιάσει στο όνοµά του άλλο µέλος του νοικοκυριού του 
κατόχου, εφόσον η έκταση αυτή καλλιεργείται ως µέρος της ερευνώµενης εκµετάλλευσης, η έκταση που 
καλλιεργείται έναντι παροχής εργασίας σε άλλα κτήµατα κάποιου ιδιοκτήτη, καθώς, επίσης, και η έκταση που 
ανήκει σε άλλη εκµετάλλευση, αλλά καλλιεργείται από την εκµετάλλευση που ερευνάται, ως αντάλλαγµα για 
ορισµένο αριθµό ωρών εργασίας, όχι όµως η έκταση που διατίθεται σε έναν εργάτη γης ως αµοιβή. 

∆εν θα περιληφθεί µισθωµένη έκταση που υπενοικιάσθηκε σε τρίτους, αφού δεν αποτελεί µέρος της 
ερευνώµενης εκµετάλλευσης. 

 
γ. Μεσιακή 

Περιλαµβάνεται η έκταση που καλλιεργείται από κοινού µε τον ιδιοκτήτη και τον επίµορτο αγρολήπτη, ύστερα 
από γραπτή ή προφορική συµφωνία επίµορτης (µεσιακής) αγροληψίας. Ο ιδιοκτήτης της έκτασης µπορεί να 
συµβάλλει στις δαπάνες (λιπάσµατα κλπ.), και πάντως το οικονοµικό αποτέλεσµα ενδιαφέρει και τα δύο µέρη, 
δηλαδή η παραγωγή µοιράζεται µε βάση τη συµφωνία που έχει γίνει. Η µεσιακή γεωργική έκταση θα δηλωθεί 
από αυτόν που την καλλιεργεί και όχι από τον ιδιοκτήτη. 

 
δ. Γεωργική έκταση κάτω από άλλο καθεστώς εκµετάλλευσης  

Περιλαµβάνεται η γεωργική έκταση που έχει παραχωρηθεί στον κάτοχο της εκµετάλλευσης χωρίς ενοίκιο ή 
καλλιεργείται αυθαίρετα. 

Η παραχώρηση µπορεί να προέρχεται: 

α) λόγω της ιδιότητάς του ως δηµόσιου ή ιδιωτικού υπαλλήλου (π.χ. δασοφύλακας, ιερέας, δάσκαλος κλπ.), 

β) από τις δηµοτικές, κοινοτικές ή άλλες Αρχές (π.χ. κοινοτικοί και άλλοι βοσκότοποι, των οποίων τα όρια 
είναι καθορισµένα για να βόσκουν µόνο τα ζώα της εκµετάλλευσης). 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (καλλιεργητικό έτος 
2008 – 2009) 

Η ερώτηση αυτή αποσκοπεί να συγκεντρώσει πληροφορίες για το αν τα προϊόντα της εκµετάλλευσης 
προορίζονται για αυτοκατανάλωση από την οικογένεια του κατόχου ή για πώληση. 

 
Ερώτηµα 6.1: Η οικογένεια του κατόχου καταναλώνει περισσότερο από το 50% της παραγωγής της 

εκµετάλλευσης; 

Θα δοθεί µία απάντηση στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο µε κωδ.1 (ΝΑΙ) ή κωδ.2 (ΟΧΙ), ανάλογα µε το αν η 
οικογένεια του κατόχου καταναλώνει περισσότερο του 50% της παραγωγής της εκµετάλλευσης. ∆ωρεές σε 
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άλλα µέλη της οικογένειας και σε συγγενείς, που δεν εργάζονται στην εκµετάλλευση, θεωρούνται ως 
κατανάλωση της οικογένειας. 

 
Ερώτηµα 6.2: Αν ΟΧΙ, οι απευθείας πωλήσεις των προϊόντων στους καταναλωτές αντιπροσωπεύουν 

περισσότερο από το 50% των συνολικών πωλήσεων; 

Το ερώτηµα αυτό θα απαντηθεί αν η απάντηση στο προηγούµενο ερώτηµα είναι αρνητική, δηλαδή αν η 
οικογένεια του κατόχου δεν καταναλώνει περισσότερο από το 50% της παραγωγής. 

Θα δοθεί µία απάντηση στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο µε κωδ.1 (ΝΑΙ) ή κωδ.2 (ΟΧΙ), ανάλογα µε το αν το 
µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής της εκµετάλλευσης, δηλαδή περισσότερο από το 50%, προορίζεται για 
πώληση. 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑ ∆ΗΜΟ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Η έδρα της εκµετάλλευσης θεωρείται ότι βρίσκεται στην περιοχή της Απογραφής και, συγκεκριµένα, στον 
οικισµό, όπου είναι η µόνιµη κατοικία του κατόχου της (ατοµική εκµετάλλευση) ή η έδρα της, αν αυτή ανήκει σε 
Νοµικό Πρόσωπο (εταιρεία, συνεταιρισµός κλπ.). Τα στοιχεία αυτά, που είναι καταχωρισµένα στον 
ΚΑΤΑΛΟΓΟ Μ-1, ΕΝΤΥΠΑ ΚΜ-4Φ, ΚΜ-5, συµπληρώνονται στην πρώτη σελίδα του ερωτηµατολογίου. Σε 
πολλές, όµως, περιπτώσεις οι κύριες εκτάσεις, που χρησιµοποιούνται για καλλιέργεια ή ως βοσκοτόπια για τα 
ζώα της εκµετάλλευσης (χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση) ή οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (στάβλοι) της 
εκµετάλλευσης, βρίσκονται σε άλλη περιοχή από αυτήν της µόνιµης κατοικίας του κατόχου. 

Η πληροφορία σχετικά µε τη θέση της εκµετάλλευσης, δηλαδή την τοποθεσία, όπου βρίσκονται οι κύριες 
χρησιµοποιούµενες εκτάσεις ή οι στάβλοι, προκειµένου για κτηνοτροφική εκµετάλλευση ή µεικτή µε κύρια 
απασχόληση την κτηνοτροφία, είναι πολύ σηµαντική για την κατανοµή ανά δήµο ή κοινότητα της χρήσης της 
γης και του ζωικού κεφαλαίου της Χώρας, καθώς και για την ενηµέρωση του µητρώου και τη σύνδεσή του µε 
άλλα διοικητικά µητρώα και αρχεία. 

Στα ερωτήµατα που ακολουθούν, οι εκτάσεις θα γραφούν σε στρέµµατα µε ένα δεκαδικό ψηφίο. 

 

Ερώτηµα 7.1: Η θέση της εκµετάλλευσης βρίσκεται στον οικισµό της µόνιµης κατοικίας του κατόχου; 

Στο ερώτηµα αυτό θα δοθεί θετική ή αρνητική απάντηση και θα σηµειωθεί Χ στο τετραγωνίδιο µε κωδ.1 (ΝΑΙ) 
ή κωδ.2 (ΟΧΙ), ανάλογα µε το αν η θέση της εκµετάλλευσης, δηλαδή οι εκτάσεις ή οι στάβλοι της, βρίσκεται 
στον οικισµό όπου διαµένει µόνιµα ο κάτοχός της ή είναι η έδρα της, ή σε άλλο οικισµό. Στην περίπτωση των 
κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων ή των µεικτών µε βασική δραστηριότητα την κτηνοτροφία, η θέση της 
εκµετάλλευσης προσδιορίζεται από την τοποθεσία όπου βρίσκονται οι στάβλοι της. 

 

Ερώτηµα 7.2: Αν ΟΧΙ, σε ποιον οικισµό βρίσκεται η θέση της εκµετάλλευσης; 

Επισηµαίνεται ότι το ερώτηµα αυτό θα απαντηθεί µόνο στην περίπτωση που έχει δοθεί αρνητική απάντηση 
στο προηγούµενο ερώτηµα 7.1 κωδ.2. 

Στο ερώτηµα αυτό, θα συµπληρωθούν αναλυτικά τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της τοποθεσίας που είναι η 
θέση της εκµετάλλευσης, δηλαδή ο νοµός, ο δήµος ή η κοινότητα, το τοπικό διαµέρισµα και ο οικισµός. 

Ο γεωγραφικός κωδικός συµπληρώνεται από τη Γ.Γ. ΕΣΥΕ. 

α. Πόση από τη χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της 
εκµετάλλευσης βρίσκεται στον παραπάνω οικισµό; 

Στο ερώτηµα αυτό, στον κωδ.16, γράφεται, σε στρέµµατα µε ένα δεκαδικό ψηφίο, η χρησιµοποιούµενη 
γεωργική έκταση που βρίσκεται στον παραπάνω οικισµό και στον κωδ.17, η έκταση των κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων (στάβλοι) της εκµετάλλευσης. 
 

β. Πόση από τη χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της 
εκµετάλλευσης βρίσκεται στον οικισµό της µόνιµης κατοικίας του κατόχου; 

Το ερώτηµα αυτό είναι συνέχεια του προηγούµενου ερωτήµατος και αφορά στις υπόλοιπες εκτάσεις της 
εκµετάλλευσης που βρίσκονται στον οικισµό όπου διαµένει µόνιµα ο κάτοχος.  
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Στον κωδ.18 θα καταχωριστεί η χρησιµοποιούµενη έκταση και στον κωδ.19 η έκταση των κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων (στάβλοι). 

 

Ερώτηµα 7.3: Αν η εκµετάλλευση διαθέτει χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση σε άλλους δήµους ή 
κοινότητες, από αυτόν της µόνιµης κατοικίας του κατόχου, να καταχωριστεί χωριστά η 
έκταση καθεµιάς από τις καλλιέργειες 

Στο ερώτηµα αυτό, θα γίνει ανάλυση κατά είδος καλλιέργειας της χρησιµοποιούµενης γεωργικής έκτασης, που 
βρίσκεται εκτός του δήµου ή της κοινότητας όπου διαµένει ο κάτοχος, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται η 
θέση της εκµετάλλευσης, δηλαδή ανεξάρτητα από το αν η απάντηση στο ερώτηµα 7.1 του Κεφαλαίου αυτού 
είναι ΝΑΙ ή ΟΧΙ. 

Στις οριζόντιες γραµµές θα γραφεί, κατά σειρά, το είδος της καλλιέργειας και ο αντίστοιχος κωδικός, που 
πρέπει να συµπίπτει µε τους κωδικούς των Κεφαλαίων 8, 9, 10 και 11 του ερωτηµατολογίου, π.χ. πατάτες 
καλοκαιρινές κωδ.20, ελιές για ελαιοποίηση κωδ.64, βερικοκιές κωδ.68 κλπ., η έκταση σε στρέµµατα µε ένα 
δεκαδικό ψηφίο, ο νοµός και ο δήµος ή η κοινότητα. 

Ο γεωγραφικός κωδικός θα συµπληρωθεί από τη Γ.Γ. ΕΣΥΕ. 

Στην τελευταία γραµµή «Σύνολο», µε κωδ.00, γράφεται το άθροισµα των εκτάσεων αυτών. 

 
 
ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑ ΕΙ∆ΟΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

Στην ενότητα αυτή, θα κατανεµηθεί η χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση της εκµετάλλευσης, ανάλογα µε τη 
χρήση της, συνολικά κατά είδος καλλιέργειας, ανεξάρτητα από την τοποθεσία (νοµός, δήµος/κοινότητα, τοπικό 
διαµέρισµα, οικισµός) όπου βρίσκονται τα αγροτεµάχια κάθε είδους. 

Η γεωργική έκταση περιλαµβάνει τις εκτάσεις που καλλιεργήθηκαν την περίοδο από 1 Οκτωβρίου 2008 
µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2009 και τα προϊόντα τους συγκοµίστηκαν κατά την ανωτέρω χρονική περίοδο. 

Τα χρονικά όρια δεν µπορεί να τηρηθούν απόλυτα και είναι δυνατόν να υπάρξουν αποκλίσεις. Υπάρχουν, 
δηλαδή, µερικές καλλιέργειες που µπορεί να σπάρθηκαν ή να φυτεύτηκαν τον Αύγουστο ή το Σεπτέµβριο 
2009 και η παραγωγή τους να συγκοµιστεί αργά το φθινόπωρο. Θα περιληφθούν, επίσης, εκτάσεις µε µόνιµες 
καλλιέργειες (δένδρα) και καλλιέργειες που διαρκούν πολλά χρόνια (π.χ. σπαράγγια, φράουλες) και δεν έχουν 
αρχίσει να παράγουν ακόµη. 

Η γεωργική έκταση, ανάλογα µε τη χρησιµοποίησή της, θα γραφεί µόνο µία φορά. 

Στη στήλη 3 θα καταχωριστούν, σε στρέµµατα µε ένα δεκαδικό ψηφίο, οι εκτάσεις που καλύπτουν οι κύριες 
καλλιέργειες ή, στην περίπτωση των διαδοχικών καλλιεργειών, η καλλιέργεια που η παραγωγή της έχει τη 
µεγαλύτερη χρηµατική απόδοση.  

Στη στήλη 4 θα καταχωριστούν οι αντίστοιχες εκτάσεις της κύριας καλλιέργειας, που πραγµατικά ποτίστηκαν 
τουλάχιστον µία φορά κατά την περίοδο αναφοράς της Απογραφής (αρδευθείσες εκτάσεις). 

 
 
Ως κύριες καλλιέργειες χαρακτηρίζονται: 

α) Οι αµιγείς καλλιέργειες, δηλαδή αυτές που καλλιεργούνται µόνες σε µία ορισµένη έκταση και κατά τη 
διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου δεν καλλιεργείται κανένα άλλο είδος στην έκταση αυτή. 

β) Τα µείγµατα των φυτικών ειδών που σπέρνονται ταυτόχρονα, δέχονται τις ίδιες καλλιεργητικές φροντί-
δες, συγκοµίζονται µαζί, οπότε το κοινό προϊόν είναι ένα µείγµα προϊόντων κάθε φυτικού είδους και 
παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά των αµιγών καλλιεργειών, όσον αφορά στην έκταση που καταλαµβάνουν. 

γ) Στην περίπτωση των διαδοχικών δευτερευουσών καλλιεργειών, κύρια καλλιέργεια είναι εκείνη που έχει 
την υψηλότερη αξία παραγωγής µεταξύ των καλλιεργειών που καλλιεργούνται διαδοχικά στη διάρκεια µίας 
καλλιεργητικής περιόδου, σε ορισµένη πάντα έκταση. Αν η κύρια καλλιέργεια δεν µπορεί να καθορισθεί βάσει 
της αξίας παραγωγής, κύρια είναι εκείνη που καταλαµβάνει το έδαφος, κατά το µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. 

δ) Στην περίπτωση των συγκαλλιεργειών, δηλαδή των καλλιεργειών που βρίσκονται ταυτόχρονα στο ίδιο 
τµήµα γεωργικής έκτασης κατά τη διάρκεια της ίδιας σπαρτικής περιόδου ή κατά το µεγαλύτερο µέρος αυτής 
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αλλά καθεµία από αυτές παράγει διαφορετικό προϊόν, όλες οι καλλιέργειες αυτές είναι κύριες και η έκταση 
χωρίζεται ανάλογα µε τα στρέµµατα που καταλαµβάνει το κάθε είδος καλλιέργειας. 

Αν, π.χ., έχουµε στο ίδιο αγροτεµάχιο σε συγκαλλιέργεια, πορτοκαλιές, βερικοκιές και λεµονιές, η στρεµµατική 
έκταση, που είναι φυτεµένη µε τα δένδρα αυτά, θα χωριστεί (σε στρέµµατα) σε τρία µέρη (πορτοκαλιές, 
βερικοκιές, λεµονιές), ανάλογα µε το πόση έκταση καταλαµβάνει το κάθε είδος δένδρου. Επίσης, αν έχουµε 
ελαιώνα κάτω από τον οποίο σπέρνονται λαχανικά, η έκταση θα υπολογιστεί χωριστά για κάθε καλλιέργεια. 

Στην περίπτωση λίγων διάσπαρτων δένδρων µέσα σε άλλη καλλιέργεια, δεν θα υπολογιστεί η έκταση που 
καταλαµβάνουν τα δένδρα αυτά, αλλά η έκταση θα «καταχωριστεί» στην άλλη καλλιέργεια, η οποία κυριαρχεί 
στο χωράφι. 

Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των στρεµµάτων των καλλιεργειών πρέπει να είναι ίσο µε τη συνολική έκταση 
του αγροτεµαχίου.  

Ανακεφαλαιώνοντας, επισηµαίνονται τα εξής: 

� Στις συγκαλλιέργειες, η γεωργική γη χωρίζεται και υπολογίζεται, ανάλογα µε την έκταση που 
καταλαµβάνει η κάθε καλλιέργεια, µε εξαίρεση τα διάσπαρτα δένδρα. 

� Στις µεικτές (µείγµατα) δεν γίνεται διαχωρισµός της έκτασης, αλλά η έκταση αυτή γράφεται όλη µαζί στη 
σπουδαιότερη καλλιέργεια. 

� Στις διαδοχικές καλλιέργειες όλη η έκταση γράφεται µία φορά, στην κύρια καλλιέργεια. 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

Στις αροτραίες καλλιέργειες περιλαµβάνονται οι εκτάσεις που καλύπτονται από καλλιέργειες που υπόκεινται 
στο σύστηµα της εναλλαγής των καλλιεργειών (αµειψισπορά). 

 

Ερώτηµα 8.1: ∆ηµητριακά για την παραγωγή καρπού  

Στην οµάδα αυτών των καλλιεργειών γράφονται οι εκτάσεις των διαφόρων σιτηρών, όπως σιτάρι µαλακό και 
ηµίσκληρο, σιτάρι σκληρό, σίκαλη, κριθάρι, βρώµη, αραβόσιτος, ρύζι κλπ., καθώς και τα µείγµατα 
δηµητριακών (σµιγός). Στις εκτάσεις αυτές, περιλαµβάνονται και οι εκτάσεις που καλλιεργούνται για την 
παραγωγή σπόρων για σπορά. 

Αντίθετα, δεν περιλαµβάνονται δηµητριακά που συγκοµίζονται χλωρά (γρασίδια, σανός) και προορίζονται για 
ζωοτροφές και τα οποία γράφονται στο ερώτηµα 8.9β (κτηνοτροφικά φυτά). 

Το γλυκό καλαµπόκι που καταναλώνεται ως λαχανικό περιλαµβάνεται στα νωπά λαχανικά ερώτηµα 8.7. 

 

Ερώτηµα 8.2: Όσπρια για ξηρό καρπό (περιλαµβάνονται και σπόροι για σπορά και µείγµατα 
οσπρίων µε δηµητριακά) 

Θα καταχωριστούν οι εκτάσεις που καλλιεργούνται για την παραγωγή βρώσιµων και κτηνοτροφικών οσπρίων 
αµιγούς καλλιέργειας. 

Στις εκτάσεις αυτές περιλαµβάνονται και εκτάσεις που καλλιεργούνται για την παραγωγή σπόρων που 
προορίζονται για σπορά, την επόµενη καλλιεργητική περίοδο. Αντίθετα, δεν περιλαµβάνονται τα όσπρια που 
συγκοµίζονται χλωρά και προορίζονται για ζωοτροφές και τα οποία γράφονται στα κτηνοτροφικά φυτά στο 
ερώτηµα 8.9β. 

Τα όσπρια θα καταχωριστούν ανάλογα µε τον προορισµό της παραγωγής τους σε βρώσιµα (8.2α) και 
κτηνοτροφικά (8.2β). 
 

α. Βρώσιµα όσπρια  
Αφορούν στις εκτάσεις των βρώσιµων οσπρίων που συγκοµίζονται ξερά και προορίζονται για κατανάλωση 
από τον άνθρωπο. Βρώσιµα όσπρια είναι τα φασόλια, οι φακές, τα ρεβίθια και άλλα ψυχανθή, καθώς και 
συγκαλλιέργειες βρώσιµων οσπρίων µε σιτηρά, όπως φασόλια µε αραβόσιτο, και βρώσιµων οσπρίων µεταξύ 
τους. 

Τα βρώσιµα όσπρια, που συγκοµίζονται χλωρά, όπως για παράδειγµα τα χλωρά φασολάκια, 
περιλαµβάνονται στις κηπευτικές καλλιέργειες. 



 

30

Το ερώτηµα αυτό έχει τρία υποερωτήµατα που αφορούν στις εκτάσεις της κατηγορίας αυτής που 
καλλιεργήθηκαν µε: α1. µπιζέλια, κουκιά και γλυκά λούπινα, α2. φακές, ρεβίθια, λαθούρια και α3. λοιπά 
βρώσιµα όσπρια. 

 

β. Κτηνοτροφικά όσπρια (περιλαµβάνονται και συγκαλλιέργειες οσπρίων µεταξύ τους, καθώς και 
όσπρια αµιγούς καλλιέργειας) 

Αφορούν στις εκτάσεις µε κτηνοτροφικά όσπρια αµιγούς καλλιέργειας, όπως λαθούρια, βίκος, λούπινα, 
κουκιά, µπιζέλια, ρόβη κλπ., που συγκοµίζονται ξερά και των οποίων ο καρπός προορίζεται για κτηνοτροφική 
χρήση. 

Το ερώτηµα αυτό έχει τρία υποερωτήµατα που αφορούν στις εκτάσεις της κατηγορίας αυτής, που 
καλλιεργήθηκαν µε β1. µπιζέλια, κουκιά και γλυκά λούπινα, β2. φακές, ρεβίθια, λαθούρια και β3. λοιπά 
όσπρια. 

 

Ερώτηµα 8.3: Πατάτες (περιλαµβάνονται και οι πρώιµες και ο πατατόσπορος)  

Θα γραφεί η έκταση που καλλιεργείται µε πατάτες. Στις εκτάσεις αυτές περιλαµβάνονται και οι εκτάσεις που 
καλλιεργούνται για την παραγωγή πατατόσπορου. 

Το ερώτηµα αυτό έχει τρία υποερωτήµατα που αφορούν στις εκτάσεις που καλλιεργήθηκαν µε πατάτες που 
συγκοµίζονται: α. την άνοιξη, β. το καλοκαίρι και γ. το φθινόπωρο και το χειµώνα. 

 

Ερώτηµα 8.4: Ζαχαρότευτλα (δεν περιλαµβάνονται οι σπόροι για σπορά) 

Θα γραφεί η έκταση που καλλιεργείται µε ζαχαρότευτλα. 

∆εν περιλαµβάνονται οι εκτάσεις σποροπαραγωγής, οι οποίες καταχωρίζονται στο ερώτηµα 8.10 «Φυτείες 
σποροπαραγωγής και σπορόφυτα». 

 

Ερώτηµα 8.5: Κτηνοτροφικά φυτά µε ριζώµατα, βολβούς ή κονδύλους 

Περιλαµβάνονται οι εκτάσεις µε κτηνοτροφικά τεύτλα, καρότα ζωοτροφής, γογγύλια ζωοτροφής, λάχανα και 
λαχανίδες για ζωοτροφή. 

∆εν περιλαµβάνονται οι εκτάσεις σποροπαραγωγής των παραπάνω ειδών, οι οποίες καταχωρίζονται στο 
ερώτηµα 8.10 «Φυτείες σποροπαραγωγής και σπορόφυτα». 

 

Ερώτηµα 8.6: Βιοµηχανικά φυτά (ελαιούχα, κλωστικά, αρωµατικά, φαρµακευτικά και βότανα) 

Τα βιοµηχανικά φυτά είναι φυτά, τα οποία δεν πωλούνται απευθείας για κατανάλωση, γιατί πρέπει να 
υποβληθούν σε βιοµηχανική επεξεργασία πριν την τελική χρήση. 

Στο ερώτηµα αυτό περιλαµβάνονται οι ακόλουθες καλλιέργειες: 

α. καπνός (δεν περιλαµβάνονται οι εκτάσεις σποροπαραγωγής, οι οποίες περιλαµβάνονται στο ερώτ.8.10) 

β. βαµβάκι (δεν περιλαµβάνονται οι εκτάσεις σποροπαραγωγής, οι οποίες περιλαµβάνονται στο 
ερώτ.8.10) 

γ. ελαιούχα φυτά και σπόροι (περιλαµβάνονται και οι εκτάσεις σποροπαραγωγής) 

γ1. ηλίανθος 

γ2. σόγια 

γ3. ελαιοκράµβη και αγριογογγύλη και  

γ4. άλλα ελαιούχα φυτά, όπως σουσάµι, αραχίδα, σινάπι κλπ. 

δ. κλωστικά φυτά (δεν περιλαµβάνονται οι εκτάσεις σποροπαραγωγής, οι οποίες περιλαµβάνονται στο 
ερώτ.8.10). 

δ1. κλωστικό λινάρι 

δ2. άλλα κλωστικά (ινώδη) φυτά, όπως γιούτα, αγαύη κλπ. 
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ε. αρωµατικά, φαρµακευτικά και αρτυµατικά φυτά, όπως κρόκος, χαµοµήλι, τσάι, φασκόµηλο, ρίγανη, 
µέντα, δίκταµο, γλυκάνισο, λεβάντα, πιπεριές για κόκκινο πιπέρι, κύµινο κλπ. (δεν περιλαµβάνονται οι 
εκτάσεις σποροπαραγωγής, οι οποίες περιλαµβάνονται στο ερώτηµα 8.10). 

στ. άλλα βιοµηχανικά φυτά, όπως κολοκύθια για πασατέµπο, σόργο για σκούπες κλπ. (δεν 
περιλαµβάνονται οι εκτάσεις σποροπαραγωγής, οι οποίες περιλαµβάνονται στο ερώτηµα 8.10). 

 
Τα παραπάνω ερωτήµατα αναφέρονται σε καλλιεργούµενα βιοµηχανικά φυτά και βότανα. Οι εκτάσεις από τις 
οποίες συλλέγονται αγριοβότανα, που δεν έχουν καλλιεργηθεί, δεν περιλαµβάνονται εδώ.  

Επαναλαµβάνεται ότι οι εκτάσεις σποροπαραγωγής για όλα τα είδη των βιοµηχανικών φυτών (καπνός, 
βαµβάκι, κλωστικά φυτά, αρωµατικά φυτά και άλλα βιοµηχανικά φυτά) θα καταχωριστούν στο ερώτηµα 8.10 
του Κεφαλαίου 8. Εξαίρεση αποτελούν τα ελαιούχα φυτά (ηλίανθος, σόγια και άλλα ελαιούχα φυτά), των 
οποίων οι εκτάσεις σποροπαραγωγής θα καταχωριστούν στο ερώτηµα 8.6.γ1 – 8.6γ4, ανάλογα. 

 

Ερώτηµα 8.7: Νωπά λαχανικά, πεπονοειδή, φράουλες 

Θα γραφούν οι εκτάσεις που καλλιεργούνται µε λαχανικά, πεπονοειδή και φράουλες στο ύπαιθρο και σε 
θερµοκήπια. 

Περιλαµβάνονται, επίσης, και τα φυτώρια µόνο αν τα προϊόντα τους πρόκειται να χρησιµοποιηθούν από την 
εκµετάλλευση. Αν προορίζονται για το εµπόριο, θα καταχωριστούν στο ερώτηµα 8.10 «Φυτείες 
σποροπαραγωγής και σπορόφυτα». 

Επισηµαίνεται ότι τα λαχανικά, που καλλιεργούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες του νοικοκυριού του κατόχου, 
καταχωρίζονται στο Κεφάλαιο 9 «Οικογενειακοί λαχανόκηποι». 

Οι εκτάσεις των νωπών λαχανικών γράφονται εδώ κατά κατηγορίες, ως ακολούθως: 

α. Στο ύπαιθρο  

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διάκριση των καλλιεργειών υπαίθρου σε καλλιέργειες ανοικτού 
αγρού και κηπευτικής µορφής. 

α1. Καλλιέργειες ανοικτού αγρού (µεγάλης έκτασης) 

Καλλιέργειες ανοικτού αγρού είναι κηπευτικές καλλιέργειες µεγάλης έκτασης (σε αγρό), που εναλλάσσονται 
µε φυτά µεγάλης καλλιέργειας. 

Χαρακτηριστικό στοιχείο των καλλιεργειών αυτών είναι το σύστηµα αµειψισποράς που εφαρµόζεται στην 
εκµετάλλευση. Αν, δηλαδή, οι εκτάσεις που καλλιεργούνται εναλλάσσονται µε καλλιέργειες διαφορετικές 
από τις κηπευτικές, τότε θεωρούνται «µεγάλης έκτασης» ή ανοικτού αγρού. 

Οι κηπευτικές καλλιέργειες µεγάλης έκτασης προορίζονται συνήθως, όχι όµως πάντοτε, για βιοµηχανική 
επεξεργασία παρά για απευθείας διάθεση στην αγορά. 

Οι καλλιέργειες αυτές, συνήθως, είναι εκτατικής µορφής, δηλαδή δεν υφίστανται επιµεληµένη και ιδιαίτερα 
συστηµατική καλλιέργεια, λόγω του µεγέθους της καλλιεργούµενης έκτασης. Στις καλλιέργειες αυτές 
περιλαµβάνονται οι καλλιέργειες πεπονιών, καρπουζιών, βιοµηχανικής ντοµάτας κλπ. 

 

α2. Καλλιέργειες κηπευτικής µορφής (µικρής έκτασης) 

Αντίθετα µε τις καλλιέργειες της προηγούµενης κατηγορίας, οι καλλιέργειες του ερωτήµατος αυτού 
υφίστανται συστηµατική καλλιέργεια (σκάλισµα, άρδευση, αραίωµα, συστηµατική καταπολέµηση 
ασθενειών κλπ.) και καλλιεργούνται στο πλαίσιο εναλλαγής µε άλλες κηπευτικές καλλιέργειες.  

Στο ερώτηµα αυτό περιλαµβάνονται οι µελιτζάνες, οι ντοµάτες, οι πιπεριές, τα φασολάκια, οι µπάµιες, οι 
φράουλες, τα σπαράγγια (αν και είναι καλλιέργεια που διαρκεί πολλά χρόνια), τα κρεµµύδια που 
συγκοµίζονται χλωρά και όλα τα άλλα νωπά λαχανικά. 

Είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει απόλυτα σαφής διάκριση µεταξύ καλλιεργειών ανοικτού αγρού και 
κηπευτικής µορφής και, κατά συνέπεια, ο απογραφέας θα αποφασίσει πού θα κατατάξει την κάθε 
συγκεκριµένη καλλιέργεια. Ενδεικτικά αναφέρουµε την καλλιέργεια της βιοµηχανικής ντοµάτας, η οποία θα 
γραφεί στην περίπτωση 8.7α.1 (καλλιέργεια ανοικτού αγρού). 

∆εν συµπεριλαµβάνονται τα ξερά κρεµµύδια και σκόρδα, τα οποία θα γραφούν στο ερώτ. 8.11.  
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Βασική διάκριση των καλλιεργειών ανοικτού αγρού και κηπευτικής µορφής είναι ότι στην πρώτη, ο κύκλος 
της αµειψισποράς γίνεται µε άλλες αροτραίες καλλιέργειες, ενώ στα κηπευτικά η εναλλαγή των 
καλλιεργειών γίνεται µε κηπευτικές καλλιέργειες. 

 
β. Σε θερµοκήπια (κάτω από καλύµµατα πλαστικά ή τζάµια)  

Θα περιληφθούν οι καλλιέργειες νωπών λαχανικών, πεπονοειδών και φράουλας, οι οποίες, σε όλη τη διάρκεια 
της ανάπτυξής τους ή κατά το µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, βρίσκονται µέσα σε θερµοκήπια ή σε σταθερά ή 
κινητά υψηλά στέγαστρα (από γυαλί ή από σκληρό ή εύκαµπτο πλαστικό), που είναι προσπελάσιµα. 

∆εν περιλαµβάνονται φύλλα πλαστικού τοποθετηµένα απευθείας στο έδαφος, κώδωνες ή σήραγγες 
καλυµµένες µε πλαστικό µη προσπελάσιµες για τον άνθρωπο (συνήθως σπορεία). 

Αν η ίδια έκταση θερµοκηπίων χρησιµοποιείται διαδοχικά περισσότερες φορές, για την ίδια ή διαφορετικές 
καλλιέργειες, η έκταση θα γραφεί µόνο µία φορά. Το ίδιο θα συµβεί και στην περίπτωση πολυώροφων 
θερµοκηπίων. Θα γραφεί µόνο µία φορά και µόνο η ισόγεια έκταση. 

Είδη καλλιεργειών που αναπτύσσονται κατά ένα µέρος σε θερµοκήπιο και κατά το υπόλοιπο µέρος στο 
ύπαιθρο, αναφέρονται ως καλλιέργειες σε θερµοκήπια, εκτός αν η περίοδος κάτω από θερµοκήπιο είναι 
µικρής χρονικής διάρκειας. 

 

Ερώτηµα 8.8: Άνθη και διακοσµητικά φυτά (εξαιρούνται τα φυτώρια) 

Στο ερώτηµα αυτό περιλαµβάνονται όλες οι καλλιέργειες καλλωπιστικών φυτών για την παραγωγή 
λουλουδιών, οι καλλιέργειες βολβών, καλλωπιστικών θάµνων κλπ. Τα φυτώρια δεν περιλαµβάνονται εδώ, 
αλλά στο ερώτηµα 8.10 «Φυτείες σποροπαραγωγής και σπορόφυτα».  

∆ιακρίνονται δύο κατηγορίες, ανάλογα µε τον τρόπο καλλιέργειας που εφαρµόζεται: 

α. Στο ύπαιθρο  

β. Σε θερµοκήπια (κάτω από καλύµµατα πλαστικά ή τζάµια).  

 
Ερώτηµα 8.9: Καλλιέργειες κτηνοτροφικών φυτών 

Περιλαµβάνονται όλα τα χλωρά κτηνοτροφικά φυτά που καλλιεργούνται, συνήθως, µε το σύστηµα της 
αµειψισποράς (εναλλαγή καλλιεργειών) και καταλαµβάνουν την ίδια έκταση για λιγότερο από πέντε (5) χρόνια 
(ετήσιες ή πολυετείς καλλιέργειες κτηνοτροφικών φυτών). Περιλαµβάνονται δηµητριακά, κτηνοτροφικά όσπρια 
ή βιοµηχανικά φυτά, που συγκοµίζονται χλωρά και καταναλώνονται χλωρά ή ξεραίνονται (σανός) για 
ζωοτροφές. Είναι, όµως, δυνατόν να συγκοµιστούν και ξηρά, όπως η ξηρή χορτονοµή. Γενικά, συγκοµίζεται 
και χρησιµοποιείται ως κτηνοτροφή ολόκληρο το φυτό. 

α. Πολυετείς καλλιέργειες: εκτάσεις σπαρµένες µε χόρτο ή µείγµατα χόρτων (µηδική, λοιπά πολυετή 
τριφύλλια και λειµώνες) για βοσκή, σανό ή ενσιρωµένες ζωοτροφές, που περιλαµβάνονται στο σύστηµα της 
συνήθους εναλλαγής καλλιεργειών, διάρκειας πάνω από ένα (1) έτος και λιγότερο από πέντε (5) έτη. 

β. Ετήσιες καλλιέργειες: εκτάσεις µε ετήσιες καλλιέργειες κτηνοτροφικών φυτών (βίκος, κριθάρι, χλωρό 
καλαµπόκι, σόργο χορτονοµής και άλλα δηµητριακά και ψυχανθή), που συγκοµίζονται και καταναλώνονται 
χλωρά. 

β1. Χλωρός αραβόσιτος: αραβόσιτος που καλλιεργείται για ζωοτροφή ή ενσίρωση. Περιλαµβάνονται όλες 
οι µορφές κτηνοτροφικού αραβόσιτου, που δεν συγκοµίζεται σε κόκκους, αλλά ολόκληρο το στάχυ, µέρη 
του ή ολόκληρο το φυτό. Επίσης, περιλαµβάνεται ο χλωρός αραβόσιτος, που καταναλώνεται απευθείας 
από τα ζώα (χωρίς ενσίρωση) και τα ολόκληρα στάχυα (κόκκοι και στέλεχος και φλοιός) που 
συγκοµίζονται για ζωοτροφή ή για ενσίρωση. 

β2. Ψυχανθή (φακές, µπιζέλια, τριφύλλια, µηδική, βίκος, λαθούρι, λούπινα κ.ά.): Περιλαµβάνονται τα 
µείγµατα ψυχανθών, ως επί το πλείστον κτηνοτροφικών φυτών µε ποώδη φυτά, που συγκοµίζονται 
χλωρά ή ως αποξηραµένη χορτονοµή. Περιλαµβάνονται, επίσης, ετήσιες καλλιέργειες, όπως σιτηρά, 
ετήσιο σόργο, ετήσια τριφύλλια κλπ. 

β3. Άλλα κτηνοτροφικά φυτά: Άλλες αρόσιµες καλλιέργειες που προορίζονται για κτηνοτροφική χρήση, 
συγκοµίζονται χλωρές και δεν αναφέρονται αλλού, όπως δηµητριακά, ετήσιο σόργο κ.ά. 
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Ερώτηµα 8.10: Φυτείες σποροπαραγωγής και σπορόφυτα (δεν περιλαµβάνονται τα σιτηρά, όσπρια, 
πατάτες και φυτά για ελαιούχους σπόρους) 

Στο ερώτηµα αυτό, περιλαµβάνεται η γεωργική έκταση της οποίας η καλλιέργεια προορίζεται για την 
παραγωγή σπόρων για σπορά και σπορόφυτα για πώληση (κυρίως σπορόφυτα κηπευτικών). Αν οι σπόροι 
και τα σπορόφυτα προορίζονται µόνο για τις ανάγκες της εκµετάλλευσης, τότε αυτή η γεωργική έκταση 
γράφεται στο ερώτηµα της σχετικής καλλιέργειας. 

Ειδικότερα περιλαµβάνονται οι εκτάσεις που καλλιεργούνται για την παραγωγή σπόρων και σπορόφυτων, 
κηπευτικών, ανθέων, ζαχαρότευτλων, καπνού, βάµβακος, κλωστικών και άλλων βιοµηχανικών και 
φαρµακευτικών φυτών, κτηνοτροφικών φυτών µε κονδύλους, καθώς και σπόρων για σπορά χορτονοµής. 

∆εν περιλαµβάνονται οι εκτάσεις σποροπαραγωγής των σιτηρών (ερώτ.8.1), των οσπρίων (ερώτ.8.2), της 
πατάτας (ερώτ.8.3) και των ελαιούχων βιοµηχανικών φυτών (ερώτ.8.6.γ). Οι εκτάσεις αυτές περιλαµβάνονται 
στις κύριες καλλιέργειες των αντίστοιχων ειδών. 

 

Ερώτηµα 8.11: Λοιπές αροτραίες καλλιέργειες (ξερά κρεµµύδια, ξερά σκόρδα, κοκκάρι, γλυκοπατάτα 
κλπ.) 

Στο ερώτηµα αυτό περιλαµβάνονται οι κάθε άλλου είδους καλλιέργειες, που δεν µπορούν να καταταγούν στα 
προηγούµενα ερωτήµατα 8.1 έως 8.10, και είναι χαµηλής οικονοµικής σηµασίας, όπως ξερά κρεµµύδια, ξερά 
σκόρδα, κοκκάρι, γλυκοπατάτα κλπ. 

 

Ερώτηµα 8.12: Αγραναπαύσεις  

Αγρανάπαυση είναι η προσωρινή διακοπή της καλλιέργειας των αγρών που περιλαµβάνονται στον κύκλο της 
αµειψισποράς (εναλλαγή αροτραίων καλλιεργειών), συνήθως, για ένα (1) καλλιεργητικό έτος ή και µέχρι πέντε 
(5) έτη, µε σκοπό την ανάπτυξη της παραγωγικότητας τους· µπορούν να χρησιµοποιηθούν, όµως, ως φτωχή 
χορτονοµή που δίνει µία µικρή ποσότητα ζωοτροφής σε ζώα εκτατικής εκτροφής. 

Προσοχή: Εκτάσεις µε δένδρα, που δεν έχουν καλλιεργηθεί κατά την περίοδο της τελευταίας πενταετίας, δεν 
θεωρούνται αγραναπαύσεις, αλλά δενδρώνες και γράφονται στο Κεφάλαιο 11 «Πολυετείς (µόνιµες) 
καλλιέργειες». 

 

Ειδικότερα αγρανάπαυση µπορεί να είναι: 
� ακάλυπτη έκταση χωρίς καθόλου φυτά, 
� γη µε αυτοφυή βλάστηση, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως χορτονοµή ή να θαφτεί επιτόπου µε 

άροση, 
� γη που σπέρνεται αποκλειστικά για την παραγωγή χλωρής λίπανσης. 

Προσοχή απαιτείται στη διάκριση των εκτάσεων αυτών από τις εκτάσεις, που µένουν ακαλλιέργητες για 
διάφορους λόγους (κοινωνικούς, οικονοµικούς κλπ.) πέραν της πενταετίας. 

Αν δεν υπάρχει πρόθεση από τον κάτοχο να ξανακαλλιεργηθούν οι εκτάσεις αυτές στο εγγύς µέλλον, δηλαδή 
πρόκειται για εγκαταλελειµµένες γεωργικές εκτάσεις, θα καταχωριστούν στις «Εκτάσεις που εγκαταλεί-
φθηκαν», Κεφάλαιο 4, ερώτ. 4.2.α1, κωδ.04, ενώ αν δεν είναι σαφές το τι θα κάνει ο κάτοχος στο µέλλον, θα 
καταχωριστούν στις «Εκτάσεις που δεν καλλιεργήθηκαν για διάφορους λόγους κλπ.», Κεφάλαιο 4, ερώτ. 
4.2α4, κωδ.07. 

 
Οι αγραναπαύσεις, ανάλογα µε τη χρονική διάρκεια που µένουν ακαλλιέργητες, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

α. Αγραναπαύσεις ενός έτους (1), (σύνολο), µε διάκριση σε: 

α1: αγραναπαύσεις ενός έτους (1) χωρίς επιδότηση 

α2: αγραναπαύσεις ενός έτους (1) µε επιδότηση  

β. Αγραναπαύσεις δύο (2) µέχρι πέντε (5) ετών, (σύνολο), µε διάκριση σε: 

β1: αγραναπαύσεις δύο (2) µέχρι πέντε (5) ετών χωρίς επιδότηση 

β2: αγραναπαύσεις δύο (2) µέχρι πέντε (5) ετών µε επιδότηση 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ  

Πρόκειται για µικρές εκτάσεις γης που βρίσκονται, συνήθως, κοντά στο σπίτι του κατόχου της εκµετάλλευσης 
και η παραγωγή τους προορίζεται για κατανάλωση από την ίδια την εκµετάλλευση και όχι για πώληση. 
Καλλιεργούνται, συνήθως, µε διάφορα λαχανικά και είναι δυνατόν να υπάρχουν µερικά οπωροφόρα δένδρα.  

∆εν περιλαµβάνονται οι κήποι αναψυχής (πάρκα, χλοοτάπητες). 

Προσοχή: Νοικοκυριό που καλλιεργεί µόνο λαχανόκηπο ενός (1) στρέµµατος, χωρίς να εκτρέφει ζώα που να 
πληρούν τους όρους κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης, δεν θεωρείται ότι συνιστά εκµετάλλευση. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΜΟΝΙΜΑ ΛΙΒΑ∆ΙΑ ΚΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ 

Ερώτηµα 10.1: Μόνιµα λιβάδια και βοσκότοποι (δεν περιλαµβάνονται οι άγονοι βοσκότοποι) 

Εκτάσεις οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στον κύκλο της αµειψισποράς και χρησιµοποιούνται για τη µόνιµη 
παραγωγή χλωρών κτηνοτροφικών φυτών, είτε σπαρµένων είτε αυτοφυών, περισσότερο από πέντε (5) 
χρόνια, ανεξάρτητα αν χρησιµοποιούνται για βοσκή ή συγκοµιδή για χορτονοµή ή ενσίρωση. Οι εκτάσεις 
αυτές µπορεί να λιπαίνονται και να δέχονται κάποιες καλλιεργητικές φροντίδες. 

Προσοχή: Τα µόνιµα λιβάδια, που δεν έχουν χρησιµοποιηθεί από την εκµετάλλευση, δεν περιλαµβάνονται 
εδώ, αλλά καταχωρίζονται στο ερώτηµα 4.2α4, κωδ.07. 
 

Ερώτηµα 10.2: Άγονοι βοσκότοποι  

Εκτάσεις µε αυτοφυές χόρτο, συνήθως ζώνες εδαφών περιορισµένης γονιµότητας (φτωχοί βοσκότοποι), που, 
γενικά, δεν βελτιώνονται µε λιπάσµατα, οργώµατα, επανασπορά ή αποστράγγιση και χρησιµοποιούνται για 
βόσκηση ζώων. Το αυτοφυές χόρτο, που παράγουν οι περιοχές αυτές, καταναλώνεται επιτόπου από τα ζώα 
της εκµετάλλευσης. Συνήθως, οι εκτάσεις αυτές βρίσκονται σε λοφώδες έδαφος και σε µεγάλο υψόµετρο. 

Εδώ περιλαµβάνονται τα πετρώδη εδάφη, οι χερσότοποι και τα βαλτώδη εδάφη. 

∆εν περιλαµβάνονται οι αχρησιµοποίητοι άγονοι βοσκότοποι, οι οποίοι θα γραφούν στο ερώτηµα 4.2α.3, 
κωδ.06. 

Στα ερωτήµατα 10.1 και 10.2 δεν περιλαµβάνονται οι κοινόχρηστοι βοσκότοποι, δηλαδή οι βοσκότοποι που 
ανήκουν, για παράδειγµα, στο δήµο ή την κοινότητα και όπου, έναντι τιµήµατος (δικαιώµατος) κατά κεφαλή, 
βόσκουν τα ζώα της εν λόγω εκµετάλλευσης µαζί µε ζώα άλλων εκµεταλλεύσεων. Αντίθετα, στους 
βοσκότοπους της εκµετάλλευσης θα συµπεριληφθούν οι κοινοτικοί και άλλοι βοσκότοποι, των οποίων τα όρια 
είναι καθορισµένα για να βόσκουν µόνο τα ζώα της εκµετάλλευσης. 
 

Ερώτηµα 10.3: Μόνιµα λιβάδια και βοσκότοποι που δεν χρησιµοποιούνται πλέον για παραγωγικούς 
σκοπούς και είναι επιλέξιµα για καταβολή επιδοτήσεων 

Περιλαµβάνονται εκτάσεις µόνιµων λιβαδιών και βοσκότοπων που δεν χρησιµοποιούνται πλέον για 
παραγωγικούς σκοπούς, οι οποίες, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.1782/2003, διατηρούνται σε καλή 
γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση και είναι επιλέξιµες για «Ενιαία Ενίσχυση». 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ (ΜΟΝΙΜΕΣ) ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (δενδρώδεις καλλιέργειες και 
αµπέλια) 

Πρόκειται για εκτάσεις µε καλλιέργειες που δεν ανήκουν στον κύκλο της αµειψισποράς, καταλαµβάνουν το 
έδαφος για µεγάλη χρονική περίοδο και παράγουν προϊόντα για πολλά έτη. Είναι εκτάσεις που 
καταλαµβάνουν τα διάφορα είδη δένδρων κατά οµάδες συγγενών δένδρων, φυτεµένα σε κανονικούς 
δενδρώνες ή διάσπαρτα, τα αµπέλια, οι λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες, οι µόνιµες καλλιέργειες σε 
θερµοκήπια, τα φυτώρια που διατίθενται στο εµπόριο και οι άλλες πολυετείς µόνιµες φυτείες. 

∆εν περιλαµβάνονται στην κατηγορία αυτή, οι µόνιµες καλλιέργειες που αντιµετωπίζονται ως κηπευτικά ή ως 
καλλωπιστικά ή βιοµηχανικά φυτά (σπαράγγια, τριαντάφυλλα, διακοσµητικοί θάµνοι που καλλιεργούνται για 
τα λουλούδια ή τα φύλλα τους, φράουλες). Οι εκµεταλλεύσεις αυτές θα καταχωριστούν στην προηγούµενη 
κατηγορία «Αροτραίες καλλιέργειες», Κεφάλαιο 8. 
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∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

Τα ερωτήµατα 11.1 έως 11.7 (εκτάσεις δενδρωδών καλλιεργειών), θα συµπληρωθούν ως εξής: 

Στη στήλη 3 θα γραφούν, σε στρέµµατα µε ένα δεκαδικό ψηφίο, οι εκτάσεις των κανονικών δενδρώνων που 
καταλαµβάνουν τα διάφορα είδη δένδρων.  

Στη στήλη 4 θα γραφούν οι αντίστοιχες εκτάσεις, που πραγµατικά ποτίστηκαν, έστω και µία φορά, κατά την 
περίοδο αναφοράς της απογραφής. 

Στη στήλη 5 θα γραφεί ο αριθµός των δένδρων που είναι φυτεµένα µε κάποια τάξη ή, τουλάχιστον, µε κάποια 
πυκνότητα που καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος, πάνω από το 50%, της έκτασης του αγρού. 

Οι κανονικοί δενδρώνες µπορεί να είναι συνεχούς τύπου µε ελάχιστα διαστήµατα µεταξύ των δένδρων ή µη 
συνεχούς τύπου µε µεγάλα διαστήµατα και µπορεί να µην περιλαµβάνουν άλλες καλλιέργειες ενδιάµεσα. 

Η έκταση που καταλαµβάνουν τα διάσπαρτα δένδρα δεν θα συµπεριληφθεί στην έκταση των κανονικών 
δενδρώνων (στήλη 3), γιατί η έκταση αυτή, κατ’εξαίρεση, θα υπολογισθεί στην έκταση της κύριας 
καλλιέργειας, στην οποία είναι φυτεµένα τα διάσπαρτα δένδρα. Όταν π.χ. σε κάποια έκταση, στην οποία 
καλλιεργούνται σιτηρά, υπάρχουν και λίγα διάσπαρτα δένδρα, η έκταση θα περιληφθεί στην έκταση των 
σιτηρών. 

Στη στήλη 6 θα γραφεί ο αριθµός των δένδρων που είναι διάσπαρτα και καλύπτουν µικρό ποσοστό του αγρού 
στον οποίο είναι φυτεµένα (κάτω του 50%).  

 

Ερώτηµα 11.1: Ελαιώνες 

Στο ερώτηµα αυτό θα καταχωριστούν οι εκτάσεις κατά κατηγορία, ανάλογα µε τον προορισµό της παραγωγής 
των ελαιόδενδρων, δηλαδή: 

α. Ελαιώνες που ο καρπός τους προορίζεται, συνήθως, για ελαιοποίηση.  

Περιλαµβάνονται εκτάσεις ποικιλιών που καλλιεργούνται για την παραγωγή ελαιόλαδου. 

β. Ελαιώνες που ο καρπός τους προορίζεται, συνήθως, για επιτραπέζια χρήση. 

Περιλαµβάνονται εκτάσεις ποικιλιών που καλλιεργούνται για την παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς. 

 
Ερώτηµα 11.2: Οπωροφόρα δένδρα εύκρατων καλλιεργειών 

Θα γραφούν οι εκτάσεις που καλλιεργούνται µε δένδρα και θάµνους, που παράγουν νωπά φρούτα και 
σαρκώδεις καρπούς και που παραδοσιακά καλλιεργούνται σε εύκρατα κλίµατα. 

α. Ροδακινιές 

β. Βερικοκιές 

γ. Κερασιές 

δ. Λοιπά πυρηνόκαρπα (κοροµηλιές, δαµασκηνιές, βυσσινιές κλπ.)  

ε. Μηλιές 

στ. Αχλαδιές 

ζ. Λοιπά δένδρα και θάµνοι νωπών φρούτων (µουσµουλιές, κυδωνιές, συκιές, µουριές, ροδιές, 
φραγκοσυκιές κλπ.) 

 

Ερώτηµα 11.3: Οπωροφόρα δένδρα υποτροπικής προέλευσης 

Θα γραφούν οι εκτάσεις που καλλιεργούνται µε δένδρα και θάµνους που παράγουν φρούτα και σαρκώδεις 
καρπούς και που παραδοσιακά καλλιεργούνται σε υποτροπικά κλίµατα. 

α. Ακτινίδια 

β. Λοιπά (µπανανιές υπαίθριες, αβοκάντο) 
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Ερώτηµα 11.4: ∆ένδρα για καρπούς µε κέλυφος  

Θα γραφούν οι εκτάσεις που καλλιεργούνται µε δένδρα για την παραγωγή καρπών µε κέλυφος, κατά είδος 
δένδρου. 

α. Αµυγδαλιές 

β. Καρυδιές 

γ. Καστανιές  

δ. Φυστικιές (Αιγίνης) 

ε. Φουντουκιές 

 

Ερώτηµα 11.5: Εσπεριδοειδή 

Θα γραφούν οι εκτάσεις που καλλιεργούνται µε εσπεριδοειδή, κατά είδος δένδρου: 

α. Πορτοκαλιές 

β. Λεµονιές 

γ. Μανταρινιές  

δ. Λοιπά εσπεριδοειδή (νεραντζιές, κιτριές, γκρέιπφρουτ, περγαµόντο, φράπες, κουµκουάτ κλπ.) 

 

Ερώτηµα 11.6: Λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες 

Περιλαµβάνονται οι εκτάσεις που καλλιεργούνται µε µαστιχόδενδρα, χαρουπιές κλπ. 

 

Ερώτηµα 11.7: Μόνιµες καλλιέργειες σε θερµοκήπια 

Περιλαµβάνονται οι εκτάσεις µόνιµων καλλιεργειών που αναπτύσσονται µέσα σε θερµοκήπια για χρονικό 
διάστηµα µεγαλύτερο από ένα (1) έτος (µπανανιές κλπ.). 

 

Ερώτηµα 11.8: Αµπέλια που τα προϊόντα τους προορίζονται, συνήθως, για οίνους ποιότητας, 
λοιπούς οίνους, επιτραπέζια σταφύλια, σταφίδα ξερή (σουλτανίνα ή κορινθιακή) 

Οι εκτάσεις που καλλιεργούνται µε αµπέλια θα καταχωριστούν στις παραπάνω κατηγορίες, ανάλογα µε την 
ποικιλία και την κύρια χρήση των προϊόντων τους. 

Η έκταση κάθε αµπελώνα θα περιληφθεί σε ένα από τα παραπάνω ερωτήµατα µία φορά µόνο. 

Για την κατάταξη αυτή λαµβάνεται υπόψη η κύρια χρήση των προϊόντων του κάθε αµπελιού. Π.χ. τα αµπέλια 
για κρασοστάφυλα θα καταταγούν στην κατηγορία των οίνων ποιότητας ή των λοιπών οίνων, άσχετα αν την 
περίοδο της Απογραφής, τα σταφύλια πωλήθηκαν ως επιτραπέζια. Οµοίως, αν επιτραπέζια σταφύλια 
διατέθηκαν για οινοποίηση, η έκταση του αµπελώνα θα γραφεί στα επιτραπέζια σταφύλια (δηλαδή στη 
συνήθη κύρια χρήση τους). 

Η σουλτανίνα, όπως είναι γνωστό, χρησιµοποιείται άλλοτε για παραγωγή ξερής σταφίδας και άλλοτε για 
επιτραπέζια σταφύλια. Στην περίπτωση αυτή, την έκταση θα την κατατάξουµε ανάλογα µε τη δήλωση του 
κατόχου της εκµετάλλευσης. 

Στο Παράρτηµα ΙI, που έχει προσαρτηθεί στις οδηγίες αυτές, περιλαµβάνονται οι ποικιλίες αµπελιών 
σύµφωνα µε την κύρια χρήση των προϊόντων τους, δηλαδή ποικιλίες οινοποιήσιµες, επιτραπέζιες και 
ποικιλίες σταφιδάµπελων. 

 

α. Οίνοι ποιότητας: Θα καταχωριστούν οι εκτάσεις οι οποίες καλλιεργούνται µε ποικιλίες αµπελιών 
οινοποιίας, συνήθως, για την παραγωγή κρασιών ποιότητας (v.q.p.r.d), που παράγονται σε ορισµένες 
περιοχές, οι οποίες καλύπτουν τις απαιτήσεις των Κανονισµών της ΕΕ και τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί 
στο πλαίσιο των τεχνικών Κανονισµών. 

Συγκεκριµένα, οι οίνοι ποιότητας είναι νοµοθετηµένοι, παράγονται από σταφύλια εκλεκτών ποικιλιών 
οινάµπελων, που καλλιεργούνται σε εδάφη κατάλληλα για την παραγωγή των οίνων αυτών σε συγκεκριµένη 
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αµπελουργική ζώνη και εφόσον πληρούν ορισµένους όρους, π.χ. τη στρεµµατική απόδοση των αµπελώνων, 
το σύστηµα κλαδέµατος, το χρόνο και τρόπο παλαίωσης των οίνων κλπ. 

Οι απογραφείς πρέπει να προσέξουν την κατάταξη των οίνων ποιότητας (v.q.p.r.d) και να συµβουλευτούν το 
Παράρτηµα IΙΙ, όπου αναγράφονται αναλυτικά οι ποικιλίες και οι περιοχές, όπου παράγονται οι οίνοι αυτοί. 
Επίσης, χρειάζεται προσοχή να µη γίνει σύγχυση των οίνων ποιότητας µε τα κρασιά φίρµας, π.χ. Κουρτάκη, 
∆εµέστιχα, Καλλιγά, Αχάια Κλάους κλπ., τα οποία είναι εµφιαλωµένα κρασιά (επιτραπέζια) και παράγονται 
από ποικιλίες οινάµπελων που ανήκουν στην κατηγορία των λοιπών οίνων. 
 

β. Λοιποί οίνοι: Θα καταχωριστούν οι εκτάσεις που καλλιεργούνται µε όλες τις υπόλοιπες οινοποιήσιµες 
ποικιλίες, που δεν παράγουν οίνους ποιότητας (v.q.p.r.d) και από τις οποίες παράγονται τα επιτραπέζια 
κρασιά, που διατίθενται στο εµπόριο, χύµα ή εµφιαλωµένα, ή χρησιµοποιούνται για αυτοκατανάλωση. 
 

γ. Επιτραπέζια σταφύλια: Θα καταχωριστούν οι εκτάσεις που καλλιεργούνται µε ποικιλίες σταφυλιών 
υψηλής ποιότητας, που διατίθενται στο εµπόριο για κατανάλωση ως νωπά φρούτα. 
 

δ. Σταφίδα ξερή (σουλτανίνα ή κορινθιακή): Θα καταχωριστούν οι εκτάσεις που καλλιεργούνται µε ποικιλίες 
αµπελιών που τα προϊόντα τους χρησιµοποιούνται για την παραγωγή σταφίδων. Οι ποικιλίες αυτές είναι µόνο 
η σουλτανίνα και η κορινθιακή. 

 

 

Ερώτηµα 11.9: Φυτώρια  

Φυτώρια είναι καλλιεργούµενες εκτάσεις µε νεαρά ξυλώδη φυτά, που καλλιεργούνται στο ύπαιθρο µε σκοπό 
τη µεταφύτευση. 

Ειδικότερα: 

α. φυτώρια καρποφόρων δένδρων: Περιλαµβάνονται νεαρά ξυλώδη φυτά για οπωροφόρα δένδρα, 
ελαιόδενδρα, δένδρα για καρπούς µε κέλυφος, εσπεριδοειδή κλπ. 

β. φυτώρια αµπελιών: Περιλαµβάνονται νεαρά φυτά αµπελιών και υποκείµενα αµπελιών. 

γ. φυτώρια διακοσµητικών φυτών: Περιλαµβάνονται νεαρά δένδρα και θάµνοι για φύτευση σε κήπους, 
πάρκα, παρυφές δρόµων και πρανή, όπως φυτά θαµνοστοιχιών, τριανταφυλλιές και άλλοι διακοσµητικοί 
θάµνοι και διακοσµητικά κωνοφόρα (δενδρύλλια µαζί µε τις ρίζες τους, πεύκα, κυπαρίσσια κλπ.). 

δ. Λοιπά φυτώρια: Περιλαµβάνονται κυρίως φυτώρια δασικών δένδρων. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση 
που τα δασικά φυτώρια βρίσκονται µέσα στο δάσος και η παραγωγή τους προορίζεται για τις ανάγκες της 
εκµετάλλευσης. Αυτά τα δασικά φυτώρια θα γραφούν στις δασικές εκτάσεις, ερώτηµα 4.2.β, κωδ.08. 

Προκειµένου να διευκρινιστεί πλήρως η καταχώριση των δασικών φυτωρίων παραθέτουµε τον παρακάτω 
πίνακα: 

Φυτώρια δασικών δένδρων 
 
Τόπος καλλιέργειας 
 

Προορίζονται για το εµπόριο Προορίζονται για τις ανάγκες 
της εκµετάλλευσης 

Σε δάσος  Ερώτηµα 11.9.δ Ερώτηµα 4.2.β 
Έξω από το δάσος Ερώτηµα 11.9.δ Ερώτηµα 11.9.δ  
 

Επισηµαίνεται ότι τα φυτώρια χριστουγεννιάτικων δένδρων, που αναπτύσσονται σε φυτώρια καλλωπιστικών 
(διακοσµητικών) φυτών, γράφονται επίσης στο ερώτηµα 11.9.δ. 

 

Ερώτηµα 11.10: Άλλες πολυετείς (µόνιµες) φυτείες (π.χ. βουρλότοποι, καλαµιώνες, λυγαριές της 
εκµετάλλευσης) 

Στο ερώτηµα αυτό θα περιληφθούν οι εκτάσεις µόνιµων καλλιεργειών υπαίθρου, που δεν περιλαµβάνονται 
στα ερωτήµατα 11.1 έως 11.9 και, ειδικότερα, οι καλλιέργειες που οι κλάδοι των φυτών τους προορίζονται για 
την καλαθοποιία ή την σπαρτοπλεκτική (ιτιές, βούρλα, ινδικοί κάλαµοι, καλάµια µπαµπού κλπ.). 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 

Περιλαµβάνονται τα καλλιεργούµενα µανιτάρια που αναπτύσσονται σε κτίρια ειδικά κτισµένα ή 
προσαρµοσµένα για την καλλιέργειά τους, καθώς και σε υπόγειες εγκαταστάσεις, σπήλαια, κελάρια κλπ. 

Η έκταση των µανιταριών υπολογίζεται µόνο µία φορά, έστω και αν, στην καλλιεργητική περίοδο της 
Απογραφής, στην ίδια έκταση καλλιεργούνται περισσότερες φορές ή σε περισσότερους ορόφους. Στη δεύτερη 
αυτή περίπτωση θα γραφεί µόνο η ισόγεια έκταση. 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΑΡ∆ΕΥΣΗ  

Ερώτηµα 13.1: Πόση από τη χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση της εκµετάλλευσης ποτίστηκε ή 
µπορούσε να ποτιστεί;;;; (αρδευόµενη έκταση) 

Στο ερώτηµα αυτό γράφεται, σε στρέµµατα µε ένα δεκαδικό ψηφίο, η συνολικά αρδευόµενη γεωργική έκταση, 
ανεξάρτητα αν ποτίστηκε ή όχι κατά την περίοδο αναφοράς της Απογραφής. 

∆ηλαδή θα περιληφθούν συνολικά οι εκτάσεις που ποτίστηκαν ή θα µπορούσαν να ποτιστούν αλλά δεν 
ποτίστηκαν για διάφορους λόγους, π.χ. γιατί ήταν σε αγρανάπαυση ή κατά την παραπάνω χρονική περίοδο 
είχε επικρατήσει ιδιαίτερα βροχερός καιρός κλπ. 

 

Ερώτηµα 13.2: Από την παραπάνω έκταση, πόση ποτίστηκε πραγµατικά, τουλάχιστον µία φορά, 
κατά την καλλιεργητική περίοδο της έρευνας; (αρδευθείσα έκταση)  

Στο ερώτηµα αυτό γράφεται, σε στρέµµατα µε ένα δεκαδικό ψηφίο, η συνολικά αρδευθείσα γεωργική έκταση, 
δηλαδή η έκταση που πραγµατικά ποτίστηκε κατά την περίοδο αναφοράς της Απογραφής.  

Αν κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου γίνονται περισσότερες καλλιέργειες σε έναν αγρό 
(διαδοχικές καλλιέργειες), η έκταση πρέπει να αναφέρεται µόνο µία φορά. 

Σηµειώνεται ότι η συνολικά αρδευόµενη έκταση, που θα γραφεί στο ερώτηµα 13.1, θα πρέπει να είναι ίση ή 
µεγαλύτερη από την έκταση που τελικά ποτίστηκε (αρδευθείσα) κατά την περίοδο αναφοράς της Απογραφής, 
και θα γραφεί στο ερώτηµα 13.2.  

Οµοίως, η αρδευθείσα έκταση, που έχει καταχωριστεί στο ερώτηµα 13.2, πρέπει να συµφωνεί µε την έκταση 
που είναι καταχωρισµένη στον κωδ.103 στήλη 4 (ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ, 
άθροισµα Κεφαλαίων 8, 9, 10 και 11). 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ερώτηµα 14: Η εκµετάλλευση, ολόκληρη ή το µεγαλύτερο µέρος της, βρίσκεται σε προστατευόµενη 
περιοχή, δηλαδή σε ειδικές ζώνες διατήρησης/προστασίας, που φιλοξενούν 
απειλούµενους τύπους φυσικών οικότοπων και απειλούµενα είδη πανίδας κλπ.; 
(περιοχές, κυρίως, NATURA) 

Στο ερώτηµα αυτό θα δοθεί καταφατική (ΝΑΙ) ή αρνητική απάντηση (ΟΧΙ) και θα σηµειωθεί Χ στο αντίστοιχο 
τετραγωνίδιο, ανάλογα µε το αν η περιοχή, στην οποία βρίσκεται η εκµετάλλευση, ανήκει σε προστατευόµενες 
περιοχές ή όχι.  

Οι περιοχές αυτές είναι ειδικές ζώνες, στις οποίες βρίσκονται ορισµένα απειλούµενα µε εξαφάνιση είδη 
πανίδας και χλωρίδας, καθώς και απειλούµενοι µε εξαφάνιση τύποι φυσικών οικότοπων, για τη διατήρηση και 
προστασία των οποίων λαµβάνονται ιδιαίτερα µέτρα (Κανονισµός 1257/1999 του Συµβουλίου της ΕΕ). 

Τα µέτρα αυτά αφορούν, κυρίως, σε περιορισµούς στη γεωργική χρήση, βάσει Κοινοτικών Κανόνων 
προστασίας του περιβάλλοντος. Οι γεωργοί µπορεί να λαµβάνουν στήριξη υπό µορφή πληρωµών για την 
αντιστάθµιση του κόστους και των απωλειών εισοδήµατος που υφίστανται, λόγω των περιβαλλοντικών 
περιορισµών, που ισχύουν για τις γεωργικές περιοχές τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

Στο Κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνονται οι εκτάσεις των οποίων οι κάτοχοι παίρνουν επιδότηση από την ΕΕ για 
ενεργειακές και γενετικά τροποποιηµένες καλλιέργειες. 

Ερώτηµα 15.1: Ο κάτοχος της εκµετάλλευσης παίρνει επιδότηση από την ΕΕ για εκτάσεις 
καλλιεργειών που προορίζονται για την παραγωγή βιοκαυσίµων ή άλλων 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας; 

Στο ερώτηµα αυτό θα δοθεί καταφατική (ΝΑΙ) ή αρνητική απάντηση (ΟΧΙ) µε Χ στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο, 
ανάλογα µε το αν η εκµετάλλευση έχει καλλιεργούµενες εκτάσεις που προορίζονται για την παραγωγή 
βιοκαυσίµων ή άλλων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

Με τον όρο «επιδοτούµενες εκτάσεις από την ΕΕ για καλλιέργειες που προορίζονται για την παραγωγή 
βιοκαυσίµων ή άλλων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας» θεωρούµε τις εκτάσεις για παραγωγή ενεργειακών 
καλλιεργειών που επιδοτούνται βάσει του Κανονισµού 1782/2003 του Συµβουλίου, ο οποίος αντικαταστάθηκε 
από τον 73/2009. Ο Κανονισµός αυτός αφορά σε επιδότηση για: 

� ενεργειακές καλλιέργειες (άρθρο 88) και  
� αγραναπαύσεις στις οποίες, κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η καλλιέργεια ενεργειακών φυτών (άρθρα 55, 56). 

Εξαιρούνται οι εκτάσεις για παραγωγή ενεργειακών καλλιεργειών που επιδοτούνται από εθνικά προγράµµατα. 

Αναλυτικότερα στο κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνονται εκτάσεις που χρησιµοποιούνται για παραγωγή 
βιοκαυσίµων ή άλλων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, οι οποίες έχουν τις προϋποθέσεις για οικονοµική 
στήριξη (επιδοτήσεις) και έχουν ήδη καταγραφεί στα αντίστοιχα κεφάλαια 8-11. 

Οι επιδοτήσεις για ενεργειακές καλλιέργειες ή για παραγωγή µη διατροφικών προϊόντων για ενεργειακούς 
σκοπούς σε εκτάσεις µε αγρανάπαυση, συµβάλλουν στην υποστήριξη της ανάπτυξης των ενεργειακών 
καλλιεργειών. Οι αγρότες δύνανται να επιλέγουν είτε τη µία είτε την άλλη περίπτωση, ανάλογα µε την 
κατάστασή τους.  

Επίσης, επιδότηση δικαιούνται στις περιπτώσεις που παράγουν πρώτες ύλες για ενεργειακούς σκοπούς σε 
εκτάσεις µε αγρανάπαυση. 

α. Αν ΝΑΙ, πόση έκταση καλύπτουν αυτές οι καλλιέργειες; 

Θα γραφούν οι εκτάσεις που καλύπτουν οι καλλιέργειες αυτές. 

α1. Πόση από αυτή επιδοτείται για αγρανάπαυση;  

Θα γραφούν οι εκτάσεις που επιδοτούνται για αγρανάπαυση. 

 
Ερώτηµα 15.2: Η εκµετάλλευση καλλιεργεί γενετικά τροποποιηµένα φυτά; 

Στο ερώτηµα αυτό θα δοθεί καταφατική (ΝΑΙ) ή αρνητική απάντηση (ΟΧΙ) µε Χ στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο, 
ανάλογα µε το αν η εκµετάλλευση καλλιεργεί γενετικά τροποποιηµένα φυτά. 

α. Αν ΝΑΙ, πόση έκταση καλύπτουν οι γενετικά τροποποιηµένες καλλιέργειες; 

Θα γραφούν οι εκτάσεις που καλύπτουν οι γενετικά τροποποιηµένες καλλιέργειες (π.χ. βαµβάκι, ηλίανθος, 
σόγια, ελαιοκράµβη, αγριοαγγινάρα, σόργο κ.ά.). 

Υπενθυµίζουµε ότι οι εκτάσεις αυτές έχουν ήδη καταγραφεί στα αντίστοιχα κεφάλαια 8-11. 

 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ανανεώσιµη ενέργεια είναι η ενέργεια, η οποία παράγεται µέσω φυσικών διαδικασιών που αναπαράγονται 
διαρκώς. Υπάρχουν ποικίλες µορφές  ανανεώσιµης ενέργειας παραγόµενες άµεσα ή έµµεσα από τον ήλιο ή 
τη θερµότητα που προέρχεται από τα έγκατα της γης. Περιλαµβάνουν ενέργεια ηλιακή, αιολική, γεωθερµική, 
υδροδυναµική, βιοµάζα, στερεή βιοµάζα, βιοαέρια και βιοκαύσιµα. 

Ενώ υπάρχει περιορισµένος αριθµός ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπάρχει µεγάλος αριθµός τεχνολογιών 
που επιτρέπει την εκµετάλλευσή τους, οι περισσότερες από τις οποίες βρίσκονται σε στάδιο έρευνας/ανάπτυ-
ξης ή δεν έχουν ακόµα ωριµάσει εµπορικά. Η ανανεώσιµη ενέργεια και οι σχετικές τεχνολογίες που 
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καταγράφονται παρακάτω, είναι αυτές που θεωρούνται οικονοµικά βιώσιµες ή προσεγγίζουν την οικονοµική 
βιωσιµότητα. 
 
Ερώτηµα 16.1: Χρησιµοποιεί η εκµετάλλευση εξοπλισµό για την παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας; 

Στο ερώτηµα θα δοθεί θετική απάντηση Χ στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο, εφόσον η εκµετάλλευση χρησιµοποιεί 
τον εξοπλισµό για την παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας κατά τους τελευταίους 12 µήνες για τις ανάγκες της 
εκµετάλλευσης ή και για πώληση της ενέργειας αυτής. Εάν ο κάτοχος εισπράττει µόνο ενοίκιο ή δεν 
χρησιµοποίησε τον εξοπλισµό κατά την περίοδο αναφοράς, τότε θα δοθεί αρνητική απάντηση. 

Επισηµαίνεται ότι, για όλους τους αγρότες που χρησιµοποιούν τέτοιον εξοπλισµό, η θετική απάντηση θα 
καταγραφεί, ακόµα κι αν χρησιµοποιούν από κοινού τον ίδιο εξοπλισµό. 

Εξαιρείται ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται αποκλειστικά για το νοικοκυριό του αγρότη, π.χ. ηλιακοί 
θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού για το νοικοκυριό ή οικιακά συστήµατα θέρµανσης που 
λειτουργούν µε κοµµένα ξύλα. 

Εξαιρούνται, επίσης, περιπτώσεις όπου η γεωργική εκµετάλλευση παράγει µόνο την εισροή (πρώτη ύλη) την 
οποία επεξεργάζεται µε τον εξοπλισµό για την παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας που ανήκει σε άλλη 
εταιρεία. Π.χ. ο εξοπλισµός που δεν ανήκει στην ιδιοκτησία της γεωργικής εκµετάλλευσης αλλά αποτελεί 
µέρος µιας ξεχωριστής επιχείρησης. Μόνο η περίπτωση όπου η γεωργική εκµετάλλευση εµπλέκεται µε 
υποτυπώδη επένδυση στην εν λόγω εταιρεία, συµπεριλαµβάνεται. 

 
Ερώτηµα 16.2: Αν ΝΑΙ, προσδιορίστε τις πηγές ανανεώσιµης ενέργειας, ανά τύπο πηγής ενέργειας: 

α. Αιολική ενέργεια (ανεµογεννήτριες, αιολικά πάρκα) 

Η γεωργική εκµετάλλευση χρησιµοποιεί εξοπλισµό για την παραγωγή αιολικής ενέργειας. Η αιολική ενέργεια 
αποτελεί είδος κινητικής ενέργειας που παράγεται από άνεµο και χρησιµοποιείται για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανεµογεννήτριες. Επίσης, συµπεριλαµβάνεται µηχανική ενέργεια, η οποία 
παράγεται απ’ ευθείας από άνεµο. 
 

β. Βιοµάζα (άχυρα, πριονίδια, ζωικά απόβλητα κλπ.) 

Η γεωργική εκµετάλλευση χρησιµοποιεί εξοπλισµό για την παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας από βιοµάζα. Η 
βιοµάζα έχει στερεή, υγρή ή αέρια µορφή οργανικής, µη απολιθωµένης ή βιολογικής προέλευσης η οποία 
χρησιµοποιείται για την παραγωγή θέρµανσης, ηλεκτρισµού ή καυσίµων κίνησης. 

Η στερεή βιοµάζα περιλαµβάνει: 

� κάρβουνο: είναι το στερεό κατάλοιπο της διύλισης και πυρόλυσης του ξύλου και άλλων φυτικών υλικών, 
� ξύλο, υπολείµµατα ξύλου και άλλα στερεά υπολείµµατα: προέρχονται από συγκεκριµένες ενεργειακές 

καλλιέργειες (π.χ. λεύκα, ιτιά κλπ.). Είναι υλικά από ξύλο που είτε προέρχονται από βιοµηχανική 
επεξεργασία (συγκεκριµένα: βιοµηχανία ξύλου/χάρτου) είτε παρέχονται απευθείας από τη δασοκοµία 
και τη γεωργία (καυσόξυλα, ροκανίδια, φλοιοί δέντρου κ.ά.), καθώς και υπολείµµατα, όπως άχυρα, 
φλοιοί ρυζιού, καρυδότσουφλα, υπολείµµατα πουλερικών, λιωµένες ρόγες σταφυλιών κ.ά. Η καύση 
είναι µια από τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στα στερεά αυτά υπολείµµατα.  

Υγρά βιοκαύσιµα µπορεί να είναι τα ακόλουθα: 

� βιογκαζολίνη: αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει την βιοαιθανόλη (αιθανόλη παραγόµενη από βιοµάζα 
και/ή κλάσµατα αποβλήτων τα οποία υπόκεινται στην καταλυτική δράση των βακτηριδίων), 
βιοµεθανόλη (µεθανόλη που παράγεται από τη βιοµάζα  και/ή κλάσµατα αποβλήτων τα οποία 
υπόκεινται στην καταλυτική δράση των βακτηριδίων), βιοΕΤΒΕ (αιθυλοτεταρτοβουτυλοεθαίρας που 
παράγεται έχοντας ως βάση τη βιοαιθανόλη) και βιοΜΤΒΕ (µεθυλοτεταρτοβουτυλοεθαίρας που 
παράγεται έχοντας ως βάση τη βιοµεθανόλη), 

� βιοντίζελ: αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει βιοντίζελ (µεθυλεστέρας που παράγεται από φυτικό ή ζωικό 
έλαιο, ποιότητας ντίζελ), βιοδιµεθυλεστέρας (διµεθυλεστέρας που παράγεται από βιοµάζα), Fischer 
Tropsh (παράγεται από βιοµάζα), ψυχρά συµπιεσµένο βιοέλαιο (έλαιο που παράγεται από σπορέλαιο 
µέσω µηχανικής επεξεργασίας µόνο) και όλα  τα άλλα υγρά βιοκαύσιµα, τα οποία προστίθενται, 
αναµιγνύονται ή χρησιµοποιούνται απευθείας ως καύσιµα για µεταφορές, 

� άλλα υγρά βιοκαύσιµα: υγρά βιοκαύσιµα, που χρησιµοποιούνται ως καύσιµα, µη συµπεριλαµβανο-
µένων της βιογκαζολίνης ή των βιοντίζελ. 

 

β1. από την οποία, βιοµεθάνιο 

Η γεωργική εκµετάλλευση χρησιµοποιεί εξοπλισµό για την παραγωγή βιοαερίου από βιοµάζα.  
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Το βιοαέριο είναι ένα αέριο που αποτελείται κυρίως από µεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα και παράγεται 
από την αναερόβια πέψη της βιοµάζας.  

Εδώ περιλαµβάνεται ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται από τη γεωργική εκµετάλλευση για την 
παραγωγή βιοαερίου από την αναερόβια ζύµωση ζωικής υδαρούς κοπριάς  και/ ή από απόβλητα 
σφαγείων, ζυθοποιείων και άλλων βιοµηχανιών παραγωγής αγροτικών προϊόντων διατροφής. 

Οι άλλες πιθανές µέθοδοι παραγωγής βιοαερίου είναι: 

�  αέρια χωµατερών που έχουν δηµιουργηθεί από τη πέψη αποβλήτων χωµατερών, 
�  αέρια από λύµατα υπονόµων που παράγονται από την αναερόβια ζύµωση των λυµάτων. 

 

γ. Ηλιακή ενέργεια (φωτοβολταϊκά πάρκα) 

Η γεωργική εκµετάλλευση χρησιµοποιεί εξοπλισµό για την παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας από ηλιακή 
ακτινοβολία. 

Η ηλιακή ακτινοβολία είναι η ακτινοβολία που αξιοποιείται για την παραγωγή ζεστού νερού και ηλεκτρισµού. 

Η ηλιακή ενέργεια µπορεί να αξιοποιηθεί από: 

� ηλιακές φωτοβολταϊκές πλάκες, οι οποίες µετατρέπουν το ηλιακό φως σε ηλεκτρισµό µε τη χρήση 
ηλιακών κυψελών, συνήθως κατασκευασµένων από ηµιαγώγιµο υλικό που όταν εκτεθεί στο φως 
παράγει ηλεκτρισµό, 

� ηλιακή θερµότητα που µπορεί να αποτελείται από: 
- ηλιακές θερµοηλεκτρικές µονάδες, ή 
- εξοπλισµό για την παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης ή για την εποχιακή θέρµανση 
πισινών (π.χ. επίπεδες πλάκες συλλογής, κυρίως τύπου θερµοσίφωνα) 

Σηµείωση: ∆εν περιλαµβάνεται παθητική ηλιακή ενέργεια για άµεση θέρµανση, ψύξη και φωτισµό κατοικιών 
ή άλλων κτιρίων. 

 

δ. Υδροηλεκτρική ενέργεια (ποτάµια, παλίρροιες κλπ.) 

Η γεωργική εκµετάλλευση χρησιµοποιεί εξοπλισµό για την παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας από νερό. 

Το νερό είναι δυνατόν να διαθέτει υδροδυναµική ενέργεια, η οποία µετατρέπεται σε ηλεκτρισµό µέσω 
υδροηλεκτρικών µονάδων.  

Περιλαµβάνεται επίσης η άµεση µηχανική ενέργεια που παράγεται από το νερό.  

Θα µπορούσε να συµπεριληφθεί προσωρινή δεξαµενή αποθήκευσης υδάτινου δυναµικού. 

 

ε. Άλλες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (γεωθερµική ενέργεια, κυµατική ενέργεια κλπ.) 

Η γεωργική εκµετάλλευση χρησιµοποιεί εξοπλισµό για την παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας, ο οποίος δεν 
αναφέρεται αλλού σε αυτό το τµήµα, όπως για παράδειγµα: 

� Γεωθερµική ενέργεια η οποία είναι ελεύθερη στη φύση υπό την µορφή θερµότητας που εκπέµπεται 
από το εσωτερικό του φλοιού της γης, συνήθως ως καυτό νερό ή ατµός. Η επεξεργασία της µπορεί να 
γίνει, στις κατάλληλες τοποθεσίες,: 

- για παραγωγή ηλεκτρισµού, θέρµανση, ψύξη χώρων,  
- άµεσα ως θερµότητα για κεντρική θέρµανση, στη γεωργία (θέρµανση θερµοκηπίων και εδαφών 
για την ταχύτερη ανάπτυξη των φυτών ή για αντιπαγετική προστασία), στις ιχθυοκαλλιέργειες, σε 
βιοµηχανικές εφαρµογές, όπως αφαλάτωση θαλασσινού νερού κλπ. 

� Παλιρροιακή/ κυµατική/ ωκεανική ενέργεια: Μηχανική ενέργεια που προέρχεται από παλιρροιακές 
κινήσεις ή κίνηση κυµάτων και χρησιµοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρισµού. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (βιολογικές καλλιέργειες) 

Το Κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στις πρακτικές καλλιέργειας, αν δηλαδή, η εκµετάλλευση χρησιµοποιεί την 
πρακτική της βιολογικής καλλιέργειας ή της βιολογικής παραγωγής στην κτηνοτροφία. 
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Με τον όρο «βιολογική καλλιέργεια» νοείται η παραγωγή φυτικών προϊόντων µε τη χρήση ήπιων τεχνικών 
καλλιέργειας φυτών και τη χρήση φυσικών ουσιών χωρίς χηµικά λιπάσµατα και φυτοφάρµακα. Οι πρακτικές 
αυτές καλλιέργειας είναι σύµφωνες µε ορισµένα πρότυπα και κανόνες, που καθορίζονται από κανονισµούς της 
ΕΕ για τη «βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων». 

Η βιολογική παραγωγή στην κτηνοτροφία αφορά στην παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων από ζώα τα 
οποία εκτρέφονται µε ζωοτροφές βιολογικής παραγωγής κλπ. 

Η Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία καθορίζει ένα εναρµονισµένο πλαίσιο για τη σήµανση, την παραγωγή και τον έλεγχο 
των γεωργικών προϊόντων που φέρουν ή πρόκειται να φέρουν ενδείξεις σχετικές µε µεθόδους βιολογικής 
παραγωγής. Σύµφωνα µε τις αρχές των σχετικών Κανονισµών, η παραγωγή πρέπει να πραγµατοποιείται µε 
τέτοιο τρόπο, ώστε τα τµήµατα γης, οι τοποθεσίες παραγωγής και αποθήκευσης να διαχωρίζονται σαφώς από 
τα αντίστοιχα άλλης µονάδας, που δεν παράγει σύµφωνα µε τους κανόνες της βιολογικής γεωργίας. 

Στην περίπτωση κατά την οποία εφαρµόζονται µέθοδοι βιολογικής γεωργικής παραγωγής µόνο σε ένα τµήµα 
της χρησιµοποιούµενης γεωργικής έκτασης ή σε µέρος του ζωικού κεφαλαίου της εκµετάλλευσης, πρέπει να 
καταχωριστούν µόνο οι συγκεκριµένες εκτάσεις ή ζώα.  

 
Ερώτηµα 17.1: Ο κάτοχος της εκµετάλλευσης εφαρµόζει µεθόδους βιολογικής καλλιέργειας σύµφωνα 

µε την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία; 

Στο ερώτηµα αυτό θα δοθεί καταφατική απάντηση (ΝΑΙ) και θα σηµειωθεί Χ στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο, αν ο 
κάτοχος εφαρµόζει µεθόδους βιολογικής καλλιέργειας σε ένα ή περισσότερα είδη των καλλιεργειών, 
ανεξάρτητα αν οι καλλιέργειες τελούν υπό µετάβαση παραγωγής βιολογικών προϊόντων ή έχει ολοκληρωθεί 
πλήρως η περίοδος µετατροπής. 

Η Νοµοθεσία κάνει διάκριση µεταξύ των εκτάσεων που συµφωνούν πλήρως µε τους προβλεπόµενους 
κανόνες και των εκτάσεων που βρίσκονται ακόµη σε περίοδο µετατροπής. Μόνο η παραγωγή που προέρχεται 
από εκτάσεις, οι οποίες έχουν υιοθετήσει πλήρως τις αρχές της βιολογικής παραγωγής, µπορεί να διατεθεί 
στο εµπόριο µε ένδειξη αναφερόµενη στις µεθόδους της βιολογικής παραγωγής. 

Στη στήλη α, καταχωρίζονται µόνο οι εκτάσεις, κατά οµάδα καλλιέργειας, οι οποίες έχουν ολοκληρώσει 
πλήρως την περίοδο µετατροπής τους για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων (κωδ.17-28). 

Στη στήλη β, καταχωρίζονται µόνο οι εκτάσεις, κατά οµάδα καλλιέργειας, που τελούν υπό µετατροπή για 
παραγωγή βιολογικών προϊόντων (κωδ.17-28). 

Στον κωδ.29, γράφεται το σύνολο των στηλών α, β της χρησιµοποιούµενης γεωργικής έκτασης, σε στρέµµατα 
µε ένα δεκαδικό ψηφίο. 

 

Ερώτηµα 17.2: Ο κάτοχος εφαρµόζει µεθόδους βιολογικής παραγωγής στη ζωική παραγωγή, οι 
οποίες έχουν πιστοποιηθεί σύµφωνα µε την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία; 

Στο ερώτηµα αυτό θα δοθεί καταφατική απάντηση (ΝΑΙ) και θα σηµειωθεί Χ στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο αν ο 
κάτοχος της εκµετάλλευσης εφαρµόζει µεθόδους βιολογικής παραγωγής στη ζωική παραγωγή, οι οποίες 
έχουν πιστοποιηθεί σύµφωνα µε την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία.  

Στη συνέχεια, θα απαντηθεί το ερώτηµα 17.2α, δηλαδή, αν οι µέθοδοι αυτές εφαρµόζονται σε όλα τα ζώα της 
εκµετάλλευσης ή σε µέρος αυτών και θα γραφεί ο αριθµός των ζώων κατά είδος, στις αντίστοιχες κατηγορίες 
(κωδ.30 έως 35). 
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ΜΕΡΟΣ IV. KTHNOTΡΟΦΙΑ (αριθµός ζώων την 1η Νοεµβρίου 2009) 

Στο Κεφάλαιο αυτό γράφεται ο αριθµός των παραγωγικών ζώων τα οποία κατέχει άµεσα ή διαχειρίζεται η 
εκµετάλλευση κατά την ηµεροµηνία αναφοράς της Απογραφής (1η Νοεµβρίου 2009), ανεξάρτητα από την 
ηµέρα που ο απογραφέας θα συµπληρώσει το ερωτηµατολόγιο. 

Περιλαµβάνονται, ακόµη, τα ζώα που βρίσκονται στην εκµετάλλευση για βοσκή, αλλά ανήκουν σε άλλη µη 
γεωργική επιχείρηση.  

∆εν περιλαµβάνονται τα «φιλοξενούµενα» ζώα (π.χ. Θηλυκά ζώα που προορίζονται για διασταύρωση). 

Αν κατά την ηµεροµηνία αναφοράς (1η Νοεµβρίου 2009) η εκµετάλλευση δεν έχει ζώα γιατί τα πούλησε, αλλά 
είχε και τα εκµεταλλευόταν την περίοδο αναφοράς της Απογραφής, από 1 Οκτωβρίου 2008 έως 30 
Σεπτεµβρίου 2009, τα ζώα δεν θα καταχωριστούν.  

Στην περίπτωση αυτή ο απογραφέας θα συµπληρώσει στο ερωτηµατολόγιο τα χρησιµοποιηθέντα 
βοσκοτόπια, στο Κεφάλαιο 10, την απασχόληση στα Κεφάλαια 29 έως 33 και θα κάνει ειδική αναφορά στις 
παρατηρήσεις, στο τέλος του ερωτηµατολογίου, ότι τα ζώα υπήρχαν, αλλά πουλήθηκαν. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. ΙΠΠΟΕΙ∆Η (ίπποι, ηµίονοι) – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19. ΟΝΟΙ 

Θα περιληφθούν τα ζώα που χρησιµοποιούνται για τις γεωργικές εργασίες της εκµετάλλευσης, καθώς, επίσης, 
και τα άλογα που εκτρέφονται από την εκµετάλλευση και προορίζονται για ιππασία και ιπποδροµίες, εφόσον, 
βέβαια, υπάρχει τέτοια εκµετάλλευση. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20. ΒΟΟΕΙ∆Η 

Ερώτηµα 1: Μικρότερα του 1 έτους 

α. Προοριζόµενα για σφαγή ως µοσχάρια 

Στον κωδ.03 γράφεται το σύνολο των βοοειδών κάτω του ενός έτους, που προορίζονται για σφαγή ως 
µοσχάρια, όταν δηλαδή το ζων βάρος τους δεν ξεπερνάει τα 300 κιλά. 

α1. Αρσενικά, κωδ.04 

α2. Θηλυκά, κωδ.05 

 

β. Λοιπά  

Στον κωδ.06 γράφεται το σύνολο των βοοειδών που είναι καταχωρισµένα στους κωδ. 07, 08, 09 και 10.  

β1α. Αρσενικά για αναπαραγωγή 
Στον κωδ.07 γράφονται τα αρσενικά µοσχάρια, ηλικίας κάτω των 12 µηνών, τα οποία προορίζονται για 
αναπαραγωγή. 

β1β. Αρσενικά για πάχυνση και σφαγή  
Στον κωδ.08 γράφονται τα αρσενικά µοσχάρια, ευνουχισµένα και µη, ηλικίας κάτω των 12 µηνών, τα οποία 
προορίζονται για πάχυνση και σφαγή. 

β2α. Θηλυκά για αναπαραγωγή  
Στον κωδ.09 γράφονται τα θηλυκά (µοσχίδες), τα οποία εκτρέφονται για αναπαραγωγή. 

β2β. Θηλυκά για πάχυνση και σφαγή  
Στον κωδ.10 γράφονται τα θηλυκά (µοσχίδες), τα οποία εκτρέφονται για πάχυνση και σφαγή. 

 

Ερώτηµα 2: Ενός (1) έτους µέχρι δύο (2 ετών) 

α1. Αρσενικά για αναπαραγωγή  
Στον κωδ.11 γράφονται τα αρσενικά βοοειδή που προορίζονται για αναπαραγωγή (ως επιβήτορες και 
σπερµατοδότες). 
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α2. Αρσενικά για πάχυνση και σφαγή  
Στον κωδ.12 γράφονται τα αρσενικά βοοειδή ευνουχισµένα και µη που προορίζονται για πάχυνση και 
σφαγή. 

 

β1. Θηλυκά για αναπαραγωγή  
Στον κωδ.13 γράφονται τα νεαρά θηλυκά βοοειδή που προορίζονται για αναπαραγωγή. 

β2. Θηλυκά για πάχυνση και σφαγή  
Στον κωδ.14 γράφονται τα θηλυκά βοοειδή που προορίζονται για πάχυνση και σφαγή. ∆εν 
περιλαµβάνονται τα θηλυκά που είναι ηλικίας ενός έως δύο ετών και έχουν ήδη γεννήσει. 

 

Ερώτηµα 3: ∆ύο (2) ετών και άνω 

α. Αρσενικά 
Στον κωδ.15 γράφεται το σύνολο των αρσενικών βοοειδών, κωδ.16 και κωδ.17. 

α1. Αρσενικά για αναπαραγωγή: 
Στον κωδ.16 γράφονται τα αρσενικά βοοειδή που προορίζονται για αναπαραγωγή (ως επιβήτορες και 
σπερµατοδότες), π.χ. ταύροι αναπαραγωγής.  

α2. Αρσενικά για πάχυνση.  
Στον κωδ.17 γράφονται τα αρσενικά βοοειδή για πάχυνση και σφαγή. 

 

β. Θηλυκά 
Στον κωδ.18 γράφεται το σύνολο των θηλυκών βοοειδών, κωδ. 19, 20, 21 και 22. 

β1. ∆αµάλια για αναπαραγωγή 
Στον κωδ.19 θα γραφούν τα δαµάλια, δηλαδή τα θηλυκά βοοειδή δύο ετών και άνω, τα οποία δεν έχουν 
ακόµα γεννήσει, έστω και αν εγκυµονούν κατά την ηµέρα της Απογραφής, και προορίζονται, κυρίως, για 
αναπαραγωγή. 

β2. ∆αµάλια για πάχυνση και σφαγή  
Στον κωδ.20 θα γραφούν τα δαµάλια που προορίζονται για πάχυνση και σφαγή. 

β3. Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής  
Στον κωδ.21 γράφονται τα θηλυκά βοοειδή, ανεξάρτητα από την ηλικία τους (ακόµα και κάτω των 2 ετών), 
που εκτρέφονται αποκλειστικά για την παραγωγή γάλακτος, για το οποίο ο κτηνοτρόφος διαθέτει 
ποσόστωση παράδοσης και το οποίο προορίζεται για νωπή κατανάλωση ή για παραγωγή γαλακτοκοµικών 
προϊόντων. 

Ποσόστωση είναι η ποσότητα αγελαδινού γάλακτος που παράγει κάθε παραγωγός και διαθέτει, σύµφωνα 
µε δικαίωµα που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µετά από απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

Επίσης, εδώ περιλαµβάνονται οι γαλακτοφόρες αγελάδες που, µετά την τελευταία γαλακτική τους περίοδο 
(θηλασµός), προορίζονται για πάχυνση και σφαγή. 

β4. Άλλες αγελάδες (για παραγωγή µόσχων πάχυνσης, για σφαγή κλπ.) 
Στον κωδ.22 περιλαµβάνονται αγελάδες το γάλα των οποίων προορίζεται για τη διατροφή των νεαρών 
µόσχων και δεν διατίθεται (µε τη µορφή συστηµατικής εµπορίας) για κατανάλωση ή για παραγωγή 
γαλακτοκοµικών προϊόντων. Επίσης, περιλαµβάνονται οι αγελάδες οι οποίες είναι ακατάλληλες για 
αναπαραγωγή και προορίζονται για σφαγή, είτε έχουν υποστεί πάχυνση είτε όχι. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 21. ΒΟΥΒΑΛΙΑ 

Ερώτηµα 1: Μικρότερα του ενός (1) έτους 

Στον κωδ.24 γράφεται το σύνολο των βουβαλιών, αρσενικών και θηλυκών, η ηλικία των οποίων είναι 
µικρότερη του ενός έτους. 
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Ερώτηµα 2: Eνός (1) έτους µέχρι δύο (2) ετών 

Στον κωδ.25 γράφεται το σύνολο των βουβαλιών, αρσενικών και θηλυκών (κωδ.26 και κωδ.27), η ηλικία των 
οποίων είναι από ενός έτους µέχρι δύο ετών. 

α. Αρσενικά 
Στον κωδ.26 γράφεται το σύνολο των αρσενικών βουβαλιών, από ενός έτους µέχρι δύο ετών. 

β. Θηλυκά 
Στον κωδ.27 γράφεται το σύνολο των θηλυκών βουβαλιών από ενός έτους µέχρι δύο ετών. 

 

Ερώτηµα 3: ∆ύο (2) ετών και άνω 

Στον κωδ.28 γράφεται το σύνολο των βουβαλιών, αρσενικών και θηλυκών (κωδ.29 και κωδ.30), η ηλικία των 
οποίων είναι από δύο ετών και άνω. 

α. Αρσενικά 
Στον κωδ.29 γράφεται το σύνολο των αρσενικών βουβαλιών από δύο ετών και άνω. 

β. Θηλυκά 
Στον κωδ.30 γράφεται το σύνολο των θηλυκών βουβαλιών, από δύο ετών και άνω, άθροισµα των κωδ. 31, 32 
και 33.  

β1. ∆αµάλια 
Στον κωδ.31 γράφονται τα δαµάλια, δηλαδή τα θηλυκά βουβάλια δύο ετών και άνω, τα οποία δεν έχουν 
ακόµα γεννήσει, έστω και αν εγκυµονούν κατά την ηµέρα αναφοράς της Απογραφής, και προορίζονται, 
κυρίως, για αντικατάσταση των γηρασµένων βουβαλιών ή των ζώων χαµηλής απόδοσης ή για την αύξηση 
του αριθµού των ζώων της εκµετάλλευσης. 

Περιλαµβάνονται, επίσης, τα δαµάλια τα οποία προορίζονται για πάχυνση και σφαγή. 

β2. Γαλακτοπαραγωγής 
Στον κωδ.32 γράφονται τα θηλυκά βουβάλια, ανεξάρτητα από την ηλικία τους (ακόµα και όσα είναι κάτω 
των δύο ετών), που εκτρέφονται αποκλειστικά για την παραγωγή γάλακτος, για το οποίο ο κτηνοτρόφος 
διαθέτει ποσόστωση παράδοσης και το οποίο προορίζεται για νωπή κατανάλωση ή για παραγωγή 
γαλακτοκοµικών προϊόντων. 

Επίσης, περιλαµβάνονται οι γαλακτοφόρες βουβάλες που, µετά την τελευταία γαλακτική τους περίοδο 
(θηλασµός), προορίζονται για σφαγή. 

β3. Άλλα (για παραγωγή βουβαλιών πάχυνσης, για σφαγή κλπ.) 
Στα άλλα βουβάλια, κωδ.33, περιλαµβάνονται τα θηλυκά βουβάλια, τα οποία χρησιµοποιούνται, κυρίως, 
για παραγωγή βουβαλιών πάχυνσης (θηλάζουσες βουβάλες). 

Το γάλα των βουβαλιών αυτών δεν διατίθεται µε τη µορφή συστηµατικής εµπορίας για κατανάλωση ή για 
την παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων. 

Επίσης, περιλαµβάνονται τα ακατάλληλα για αναπαραγωγή θηλυκά βουβάλια, τα οποία προορίζονται για 
σφαγή, είτε έχουν υποστεί πάχυνση είτε όχι.  

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22. ΧΟΙΡΟΕΙ∆Η 

Ερώτηµα 1: Χοιρίδια (αρσενικά-θηλυκά) µε ζων βάρος κάτω των 20 κιλών 

Στον κωδ.35 γράφονται όλα τα χοιρίδια, αρσενικά και θηλυκά, που το ζων βάρος τους είναι κάτω των 20 
κιλών. 

 

Ερώτηµα 2: Χοίροι (αρσενικοί-θηλυκοί) µε ζων βάρος από 20 µέχρι και 49 κιλά  

Στον κωδ.36 γράφονται όλα τα χοιρίδια, αρσενικά και θηλυκά, που το ζων βάρος τους είναι από 20 µέχρι 49 
κιλά. 
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Ερώτηµα 3: Χοίροι για πάχυνση (περιλαµβάνονται και οι κάπροι και οι χοιροµητέρες που έχουν 
αποσυρθεί από τη διαδικασία αναπαραγωγής) µε ζων βάρος: 

α. Από 50 κιλά µέχρι και 79 κιλά, κωδ.37. 

β. Από 80 κιλά µέχρι και 109 κιλά, κωδ.38. 

γ. Από 110 κιλά και άνω, κωδ.39. 

Περιλαµβάνονται όλα τα χοιροειδή πάχυνσης (κρεοπαραγωγής), δηλαδή τα αρσενικά (συνήθως 
ευνουχισµένα) και τα θηλυκά που προορίζονται για σφαγή, ανάλογα µε το ζων βάρος τους. 

∆εν περιλαµβάνονται τα αρσενικά και θηλυκά, που προορίζονται για αναπαραγωγή, καθώς, επίσης, και οι 
κάπροι και οι χοιροµητέρες που σταµάτησαν να χρησιµοποιούνται για αναπαραγωγή και προορίζονται για 
σφαγή.  

 
Ερώτηµα 4: Χοίροι αναπαραγωγής µε ζων βάρος 50 κιλών και άνω, εκ των οποίων: 

α. Κάπροι 
Στον κωδ.40 γράφονται τα αρσενικά (κάπροι) που χρησιµοποιούνται στη διαδικασία αναπαραγωγής ως 
επιβήτορες ή ως σπερµατοδότες. 

∆εν θα περιληφθούν οι κάπροι που έχουν αποσυρθεί από τη διαδικασία αναπαραγωγής, κατά την ηµεροµηνία 
αναφοράς των στοιχείων της Απογραφής, και παχύνονται για σφαγή, οι οποίοι θα καταχωριστούν στους κωδ. 
36, 37, 38 και 39. 

 

β. Θηλυκά κυοφορούντα (γονιµοποιηµένα) 
Τα θηλυκά που κυοφορούν διακρίνονται σε δύο επιµέρους κατηγορίες: 

β1. Για πρώτη φορά κυοφορούντα 
Στον κωδ.41 γράφονται τα θηλυκά που κυοφορούν για πρώτη φορά.  

β2. Λοιπά κυοφορούντα 
Στον κωδ.42 γράφονται τα θηλυκά κυοφορούντα, δηλαδή αυτά που έχουν γεννήσει, τουλάχιστον, µία 
φορά.  

 

γ. Θηλυκά µη κυοφορούντα 
Τα µη κυοφορούντα θηλυκά διακρίνονται σε τρεις επιµέρους κατηγορίες: 

γ1. Μη γονιµοποιηµένα ούτε για πρώτη φορά (αντικατάστασης) 
Στον κωδ.43 γράφονται τα θηλυκά που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στη διαδικασία της 
αναπαραγωγής, δεν έχουν ακόµη κυοφορήσει και χρησιµοποιούνται κυρίως, για την αντικατάσταση των 
γερασµένων χοιροµητέρων.  

γ2. Θηλαζόµενα αλλά µη κυοφορούντα 
Στον κωδ.44 γράφονται οι χοιροµητέρες που δεν κυοφορούν και θηλάζουν τα χοιρίδια. 

γ3. Θηλυκά ξηράς περιόδου (δηλαδή πριν τη νέα γονιµοποίηση) 
Στον κωδ.45 γράφονται οι χοιροµητέρες που έχουν γεννήσει τουλάχιστον µία φορά, έχουν ολοκληρώσει 
την περίοδο θηλασµού και πρόκειται να γονιµοποιηθούν και πάλι µε φυσική επίβαση ή µε τεχνητή 
γονιµοποίηση. 

Ξηρά περίοδος για τις χοιροµητέρες (γουρούνες) είναι το διάστηµα των 20 ηµερών, περίπου, που 
µεσολαβεί από την ηµέρα του απογαλακτισµού µέχρι τη νέα γονιµοποίηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23. ΠΡΟΒΑΤΟΕΙ∆Η 

Ερώτηµα 1: Προβατίνες και οχευµένες αµνάδες 

α. Προβατίνες και οχευµένες αµνάδες γαλακτοπαραγωγής 
Στον ερώτηµα αυτό, κωδ.47, γράφεται το σύνολο των επιµέρους κατηγοριών, κωδ.48 και κωδ.49. 

α1. Προβατίνες γαλακτοπαραγωγής (όλα τα θηλυκά ζώα που έχουν γεννήσει, τουλάχιστον, µία 
φορά) 

Στον κωδ.48 γράφονται τα θηλυκά όλων των ηλικιών που έχουν γεννήσει µία ή περισσότερες φορές και 
χρησιµοποιούνται για γαλακτοπαραγωγή. 

α2. Αµνάδες γαλακτοπαραγωγής (όλα τα θηλυκά ζώα που έχουν οχευθεί για πρώτη φορά και δεν 
έχουν γεννήσει) 

Στον κωδ.49 γράφονται τα θηλυκά που κυοφορούν για πρώτη φορά και δεν έχουν γεννήσει ακόµα. 
Πρόκειται για νεαρά θηλυκά ζώα (αµνάδες) που θα χρησιµοποιηθούν για γαλακτοπαραγωγή. 

 

β. Άλλες προβατίνες και οχευµένες αµνάδες όχι γαλακτοπαραγωγής 
Στον ερώτηµα αυτό, κωδ.50, γράφεται το σύνολο των επιµέρους κατηγοριών, κωδ.51 και κωδ.52. 

β1. Άλλες προβατίνες, όχι γαλακτοπαραγωγής 
Στον κωδ.51 γράφονται τα θηλυκά ζώα άνω του έτους που δεν χρησιµοποιούνται για γαλακτοπαραγωγή 
αλλά µόνο για παραγωγή αρνιών προς πάχυνση. Πρόκειται δηλαδή για ζώα µη εκµεταλλεύσιµης 
γαλακτοπαραγωγής (µη συνηθισµένη περίπτωση). 

β2. Άλλες οχευµένες αµνάδες όχι γαλακτοπαραγωγής 
Στον κωδ.52 γράφονται τα νεαρά θηλυκά (αµνάδες) που κυοφορούν και δεν προορίζονται για 
γαλακτοπαραγωγή. 

 
Ερώτηµα 2: Λοιπά προβατοειδή 

α. Θηλυκά 
Στον ερώτηµα αυτό, κωδ.53, γράφεται το σύνολο των επιµέρους κατηγοριών, κωδ.54 και κωδ.55. 

α1. Μη οχευµένες αµνάδες (αµνάδες που δεν έχουν οχευθεί ούτε για πρώτη φορά και 
προορίζονται για αναπαραγωγή) 

Στον κωδ.54 γράφονται τα νεαρά ζώα (αµνάδες), κάτω του έτους, που δεν έχουν κυοφορήσει ούτε για 
πρώτη φορά και προορίζονται για αναπαραγωγή. 

α2. Λοιπά θηλυκά (για πάχυνση ή σφαγή ή πώληση) 
Στον κωδ.55 γράφονται τα θηλυκά όλων των ηλικιών που προορίζονται για πάχυνση, σφαγή η πώληση. 
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται και τα στέρφα.  

 

β. Αρσενικά 
Στον ερώτηµα αυτό, κωδ.56, γράφεται το σύνολο των επιµέρους κατηγοριών, κωδ.57 και κωδ.58. 

β1. Κριάρια (αρσενικά ζώα που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται για αναπαραγωγή) 
Στον κωδ.57 γράφονται τα αρσενικά ζώα ενός έτους και άνω που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται για 
επιβήτορες (ζώα αναπαραγωγής). 

β2. Λοιπά αρσενικά (για πάχυνση ή σφαγή ή πώληση) 
Στον κωδ.58 γράφονται τα αρσενικά ζώα όλων των ηλικιών που προορίζονται για πάχυνση ή πώληση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24. ΑΙΓΟΕΙ∆Η 

Ερώτηµα 1: Αίγες που έχουν γεννήσει και οχευµένες αίγες 

α. Αίγες που έχουν γεννήσει (όλα τα θηλυκά ζώα που έχουν γεννήσει, τουλάχιστον, µία φορά) 
Στον κωδ.60 γράφονται τα θηλυκά (αίγες) όλων των ηλικιών, που έχουν γεννήσει µία, δύο ή περισσότερες 
φορές. 

β. Αίγες µετά την πρώτη οχεία τους (θηλυκά ζώα που έχουν οχευθεί για πρώτη φορά και δεν έχουν 
ακόµη γεννήσει) 

Στον κωδ.61 γράφονται τα νεαρά θηλυκά ζώα που κυοφορούν για πρώτη φορά και δεν έχουν ακόµη γεννήσει. 

 
Ερώτηµα 2: Λοιπές αίγες 

α. Θηλυκά 
Στον ερώτηµα αυτό, κωδ.62, γράφεται το σύνολο των επιµέρους κατηγοριών, κωδ.63 και κωδ.64. 

α1. Mη οχευµένες (που δεν έχουν οχευθεί ούτε για πρώτη φορά και προορίζονται για αναπαρα-
γωγή) 

Στον κωδ.63 γράφονται οι αίγες που δεν έχουν κυοφορήσει για διάφορους λόγους ούτε για πρώτη φορά, 
αν και βρίσκονται σε ηλικία οχείας που αρχίζει από 7-8 µηνών. Λόγοι για τους οποίους δεν έχουν οχευθεί 
είναι η έλλειψη αρσενικού, η αµέλεια του κτηνοτρόφου, η αδιαφορία του ζώου κλπ. 

α2. Λοιπά θηλυκά (για πάχυνση ή σφαγή ή πώληση) 
Στον κωδ.64 γράφονται τα θηλυκά όλων των ηλικιών που προορίζονται για πάχυνση, σφαγή ή πώληση. 

β. Αρσενικά 
Στον ερώτηµα αυτό, κωδ.65, γράφεται το σύνολο των επιµέρους κατηγοριών, κωδ.66 και κωδ.67. 

β1. Τράγοι (αρσενικά ζώα που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται για αναπαραγωγή) 
Στον κωδ.66 γράφονται τα αρσενικά ζώα ενός έτους και άνω, που χρησιµοποιούνται ως επιβήτορες (ζώα 
αναπαραγωγής). 

β2. Λοιπά αρσενικά (για πάχυνση ή σφαγή ή πώληση) 
Στον κωδ.67 γράφονται όλα τα υπόλοιπα αρσενικά που προορίζονται για πάχυνση, σφαγή ή πώληση. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25. ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 

Ερώτηµα 1: Κοτόπουλα κρεοπαραγωγής 
Στον κωδ.69 περιλαµβάνονται τα νεαρά κοτόπουλα που προορίζονται αποκλειστικά για σφαγή και παραγωγή 
κρέατος, ύστερα από πάχυνση ή όχι. ∆εν περιλαµβάνονται οι νεαρές πουλάδες πριν από την έναρξη της 
ωοτοκίας και οι κότες που δίνουν αυγά ή βρίσκονται στο στάδιο της αντικατάστασης (αποσυρθείσες). 

 

Ερώτηµα 2: Όρνιθες αυγοπαραγωγής (περιλαµβάνονται και οι πετεινοί αναπαραγωγής) 
Στον κωδ.70 περιλαµβάνονται οι κότες που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία και έχουν αρχίσει ωοτοκία, 
ασχέτως αν τα αυγά προορίζονται για κατανάλωση ή αναπαραγωγή. Επίσης, κότες που βρίσκονται στο 
στάδιο της αντικατάστασης, δηλαδή ηλικιωµένες κότες που έχουν επιλεγεί για σφαγή ως µη παραγωγικές, 
καθώς και νεαρές πουλάδες πριν την έναρξη της ωοτοκίας. 

Περιλαµβάνονται, επίσης, οι πετεινοί αναπαραγωγής για ωοτόκες όρνιθες. 

 

Ερώτηµα 3: Άλλα πουλερικά 
Περιλαµβάνονται όλα τα άλλα είδη ορνιθοειδών που µπορεί να εκτρέφονται σε µία γεωργική εκµετάλλευση, 
όπως γαλοπούλες, πάπιες, χήνες, στρουθοκάµηλοι, φραγκόκοτες κλπ., δεν λαµβάνονται όµως υπόψη οι 
νεοσσοί. 

Τα πουλερικά θα καταχωριστούν κατά κατηγορία, ως ακολούθως: 
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α. Γαλοπούλες, κωδ.71. 

β. Πάπιες, κωδ.72. 

γ. Χήνες, κωδ.73. 

δ. Στρουθοκάµηλοι, κωδ.74. 

ε. Λοιπά (ορτύκια, φασιανοί, περιστέρια, φραγκόκοτες κλπ.), κωδ.75. 

 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26. ΚΟΥΝΕΛΙΑ 

Ερώτηµα 1: Κονικλοµητέρες (κουνελοµάνες) 
Στον κωδ.77 γράφονται τα θηλυκά κουνέλια που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία (έχουν ήδη γεννήσει). 

Ερώτηµα 2: Λοιπά κουνέλια 
Στον κωδ.78 γράφονται όλα τα υπόλοιπα κουνέλια που προορίζονται για πάχυνση και παραγωγή κρέατος. 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27. ΚΥΨΕΛΕΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ (εγχώριες και ευρωπαϊκές) 

Στον κωδ.80 γράφεται το σύνολο των κυψελών εγχώριου ή ευρωπαϊκού τύπου. 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28. ΑΛΛΑ ΖΩΑ 

1. Λαγοί, κωδ.81. 

2. Σαλιγκάρια, κωδ.82. 

3. Μεταξοσκώληκες, κωδ.83. 

4. Λοιπά, κωδ.84. 

Στα «Λοιπά» περιλαµβάνονται όλες οι άλλες κατηγορίες ζώων που είναι δυνατόν να εκτραφούν σε µία 
γεωργική εκµετάλλευση, όπως ελάφια, ζαρκάδια, αγριογούρουνα κλπ. 

 
 
 
 
ΜΕΡΟΣ V. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

Με την έννοια εργατικό δυναµικό νοείται το σύνολο των φυσικών ατόµων, τα οποία στη διάρκεια µίας 
καλλιεργητικής περιόδου απασχολήθηκαν µε οποιοδήποτε τρόπο στις εργασίες (διεύθυνση, τεχνική, 
χειρωνακτική εργασία) της γεωργικής – κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης, που απαιτούνται τόσο για κάθε κλάδο 
παραγωγής, όσο και για τις γενικές ανάγκες της ή και την εµπορική διαχείριση της παραγωγής. 

∆εν περιλαµβάνονται στο εργατικό δυναµικό της εκµετάλλευσης τα φυσικά άτοµα, που εργάζονται σε αυτήν 
κατ’ αποκοπή για λογαριασµό τους ή για άλλο πρόσωπο ή επιχείρηση για την παροχή κάποιων υπηρεσιών, 
όπως για παράδειγµα όργωµα, θεριζοαλωνισµό, µηχανική συλλογή βαµβακιού κλπ.  

 

Γεωργική εργασία θεωρείται κάθε µορφή απασχόλησης που συµβάλλει στην παραγωγή γεωργικών και 
κτηνοτροφικών προϊόντων ή σε διαδικασίες που προκύπτουν άµεσα από αυτές τις παραγωγικές δράσεις. 

Οι εργασίες που συµβάλλουν στην παραγωγή είναι: 

 - εργασίες οργάνωσης και διαχείρισης, όπως είναι η εξασφάλιση των εισροών που έχει ανάγκη η 
γεωργική εκµετάλλευση για τη λειτουργία της, η προώθηση των προϊόντων της στην αγορά ύστερα από 
την ενδεδειγµένη και συµφέρουσα για το γεωργό προετοιµασία αυτών, η τήρηση της γεωργικής 
λογιστικής, η ανάλυση των αποτελεσµάτων, ο σχεδιασµός βελτιώσεων και αλλαγών στο σύστηµα και 
στον τύπο εκµετάλλευσης, η διερεύνηση των τρόπων για την υλοποίηση όλων αυτών κλπ. 

 - εργασίες στον αγροτικό χώρο και, κυρίως, µέσα στη γεωργική εκµετάλλευση για τις καλλιέργειες, 
όπως είναι η προετοιµασία των αγροτεµαχίων για καλλιέργεια (οργώµατα, λιπάνσεις, σπορές ή φυτεύσεις 
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κλπ.), οι καλλιεργητικές φροντίδες για τις καλλιέργειες (φυτοπροστασία, ποτίσµατα, κλαδεύµατα, 
αραιώµατα καρπών, σκαλίσµατα κλπ.), η συγκοµιδή και οι εργασίες που ακολουθούν ανάλογα µε την 
περίπτωση κλπ. 

 - εργασίες που πραγµατοποιούνται για την κτηνοτροφία, όπως είναι η καθηµερινή περιποίηση των 
ζώων, η προετοιµασία και χορήγηση των ζωοτροφών, η εφαρµογή συστήµατος υγιεινής των ζώων, ο 
καθαρισµός των εγκαταστάσεων σταβλισµού, το άρµεγµα, διάφοροι χειρισµοί ανάλογα µε το είδος και 
την κατηγορία των ζώων (ευνουχισµός, οχεία, µεταφορά στα σφαγεία) κλπ. 

 - εργασίες διαφόρων τεχνικών χειρισµών που ακολουθούν τη συγκοµιδή, όπως είναι ο αλωνισµός, η 
µεταφορά στην αποθήκη, η συσκευασία, η αποθήκευση ανάλογα µε το προϊόν και κατά τρόπο που να 
αποφεύγονται οι φθορές και άλλου είδους απώλειες, η προετοιµασία για την προώθηση του προϊόντος 
στην αγορά κλπ. 

 - εργασίες για την τρέχουσα συντήρηση του επενδεδυµένου κεφαλαίου, όπως είναι τα κτίρια, ο 
µηχανικός εξοπλισµός, οι διάφορες εγκαταστάσεις, οι φράκτες, τα χαντάκια, οι τσιµενταύλακες κλπ. 

 - εργασίες για µεταφορά προϊόντων, υλικών, εφοδίων και γενικά ό,τι γίνεται αποκλειστικά για τη 
γεωργική εκµετάλλευση και µε την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτές οι µεταφορές γίνονται µε το εργατικό 
δυναµικό της γεωργικής εκµετάλλευσης. 

 - εργασίες για τις καθηµερινές δοσοληψίες της γεωργικής εκµετάλλευσης, όπως είναι η σύναψη 
δανείων, η αποπληρωµή τοκοχρεολυτικών δόσεων, η αναζήτηση αγορών για την τοποθέτηση των 
προϊόντων, η προώθηση και, ενδεχοµένως, η διάθεση προϊόντων στις διάφορες αγορές κλπ. 

 - εργασίες µη γεωργικές που αφορούν σε δευτερεύουσες δραστηριότητες µη διαχωρίσιµες, που δεν είναι 
εύκολο, δηλαδή, να διαχωριστούν από τις καθαρά γεωργικές, όπως η παρασκευή βουτύρου, τυριού κλπ. 

∆εν περιλαµβάνονται στις γεωργικές εργασίες της εκµετάλλευσης οι παρακάτω δραστηριότητες: 

- εργασίες στο νοικοκυριό του κατόχου,  

- δραστηριότητες σχετικές µε δασοκοµία, θήρα, αλιεία, ιχθυοκαλλιέργεια µέσα ή έξω από την 
εκµετάλλευση,  

- οποιαδήποτε άλλη εργασία που δεν έχει σχέση µε γεωργική δραστηριότητα,  

- διαχωρίσιµες µη γεωργικές, δευτερεύουσες δραστηριότητες, ενδεχοµένως επεξεργασία γεωργικών 
προϊόντων στην εκµετάλλευση από πρώτες ύλες που παράγονται στην εκµετάλλευση ή αγοράζονται, 
π.χ. οινοποιία. 

 

Αν τα µέλη του νοικοκυριού του κατόχου ή και ο ίδιος έχουν αναπτύξει µία από τις παραπάνω δραστηριότητες, 
που δεν περιλαµβάνονται στις γεωργικές εργασίες της εκµετάλλευσης, η απασχόληση αυτή θα σηµειωθεί στα 
ερωτήµατα των στηλών 10, 11, 12 και 13 (Κεφάλαιο 29, σελ.16 του ερωτηµατολογίου). 

Εργάσιµη ηµέρα είναι η ηµέρα κατά τη διάρκεια της οποίας επιτελείται γεωργική εργασία στη γεωργική 
εκµετάλλευση, τουλάχιστον για οκτώ ώρες. Ηµέρες απουσίας και ασθένειας δεν υπολογίζονται ως εργάσιµες 
ηµέρες. 

Για να έχουµε µία εργάσιµη ηµέρα, υπολογίζονται οκτώ ώρες εργασίας. 

Αν π.χ. κάποιος εργάζεται τη µία ηµέρα πέντε ώρες και την άλλη τρεις ώρες, αυτές οι οκτώ ώρες θα 
υπολογίζονται ως ένα ηµεροµίσθιο. Αν εργαστεί περισσότερες από οκτώ ώρες την ηµέρα, ο χρόνος εργασίας 
πέραν των οκτώ ωρών, υπολογίζεται ως εξής: αν µία ηµέρα έχει εργαστεί τέσσερις ώρες πέραν των οκτώ 
ωρών και την εποµένη άλλες τέσσερις επιπλέον, τότε αυτό θα υπολογιστεί ως µία ηµέρα εργασίας (ένα 
οκτάωρο). 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον υπολογισµό των ηµεροµισθίων των χειριστών των διάφορων 
γεωργικών µηχανηµάτων, που τυχόν χρησιµοποίησε η γεωργική εκµετάλλευση. 

Στον υπολογισµό αυτό υπάρχει δυσκολία, γιατί σε µικρό χρονικό διάστηµα η απόδοση της µηχανής είναι 
µεγάλη. 

Άσχετα όµως από αυτό, θα πρέπει, όταν συµπληρώνεται το οκτάωρο εργασίας, να υπολογίζεται και ένα 
ηµεροµίσθιο, τόσο για τους µόνιµους και εποχικούς εργάτες, όσο και για την εργασία των µελών του 
νοικοκυριού.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

Το Κεφάλαιο αυτό αφορά στην απασχόληση των µελών της οικογένειας του κατόχου, δηλαδή του/της 
κατόχου, της/του συζύγου και των άλλων µελών της οικογένειας. 

Τα µέλη της οικογένειας του κατόχου µπορεί να ανήκουν στο νοικοκυριό του κατόχου και να διαµένουν µαζί, 
έστω και αν απουσιάζουν προσωρινά, είναι δυνατόν όµως και να διαµένουν χωριστά και να έχουν το δικό τους 
νοικοκυριό. 

Η απασχόληση των µελών της οικογένειας του κατόχου συµπληρώνεται µόνο από τις εκµεταλλεύσεις που 
είναι ατοµικές και έχουν απαντήσει στο ερώτηµα 3.1α του Κεφαλαίου 3. 

Το Κεφάλαιο 29 θα συµπληρωθεί µε αναλυτικά στοιχεία για τον χρόνο εργασίας του κατόχου και των µελών 
της οικογένειάς του, παρόντα ή προσωρινώς απουσιάζοντα κατά την περίοδο αναφοράς της Απογραφής, που 
είναι 10 ετών και άνω (δηλαδή γεννήθηκαν το 1998 ή πριν) και απασχολήθηκαν στην εκµετάλλευση αυτή κατά 
το τελευταίο 12µηνο πριν από την ηµέρα της Απογραφής, πλήρως ή κατά χρονικά διαστήµατα. 

Αν η εκµετάλλευση ανήκει σε Νοµικό Πρόσωπο, δηλαδή είναι εταιρεία, συνεταιρισµός, δηµόσιο ή Ν.Π.∆.∆. 
κλπ. και έχει απαντηθεί ένα από τα ερωτήµατα 3.1β, γ, δ ή ε του Κεφαλαίου 3, δεν θα συµπληρωθεί το 
Κεφάλαιο 29, αλλά το Κεφάλαιο 30 «Τακτικά απασχολούµενοι». 

 

Για τη συµπλήρωση των στηλών 2 – 13, ισχύουν τα ακόλουθα: 

Στήλη 2: Σχέση µε τον κάτοχο 
Θα καταχωριστούν η/ο σύζυγος είτε απασχολήθηκε είτε όχι στην εκµετάλλευση και στη συνέχεια όλα τα µέλη 
της οικογένειας του κατόχου που απασχολήθηκαν στην εκµετάλλευση µε σειρά ανάλογη µε τη σχέση 
συγγένειας µε τον κάτοχο της εκµετάλλευσης. Ειδικότερα, µετά τον/την κάτοχο θα γραφεί η/ο σύζυγος και τα 
άγαµα παιδιά κατά σειρά ηλικίας. Στη συνέχεια θα γραφεί το κάθε έγγαµο παιδί του κατόχου µε την οικογένειά 
του, δηλαδή γιος ή γαµπρός, κόρη ή νύφη, αντίστοιχα, και αµέσως µετά τα παιδιά τους, δηλαδή τα εγγόνια 
του/της κατόχου. Ακολούθως θα γραφούν οι γονείς ή τα πεθερικά του κατόχου και οι άλλοι συγγενείς (π.χ. 
αδελφός, κουνιάδος κλπ.), οι οικότροφοι και, τέλος, οι λοιποί (π.χ. οικιακοί βοηθοί). 

Επισηµαίνεται ότι δεν θα γραφούν τα ονόµατα του/της συζύγου και των παιδιών, αλλά η σχέση τους µε τον 
κάτοχο, δηλαδή, σύζυγος, γιος, κόρη κλπ.  

Η/ο σύζυγος που δεν απασχολήθηκε στην εκµετάλλευση θα καταχωριστεί στο ερώτηµα 02α, ενώ η/ο σύζυγος 
που απασχολήθηκε στο ερώτηµα 02β του Κεφαλαίου 29. Τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας που δεν 
απασχολήθηκαν δεν θα καταγραφούν. 

Στο ερωτηµατολόγιο υπάρχει η δυνατότητα να γραφούν µέχρι 8 µέλη της οικογένειας του κατόχου που 
απασχολήθηκαν στην εκµετάλλευση. Στην περίπτωση που τα µέλη είναι περισσότερα από 8, θα 
χρησιµοποιηθεί και δεύτερο ερωτηµατολόγιο. Στο τέλος του ερωτήµατος του κυρίως ερωτηµατολογίου θα 
γραφεί «Συνεχίζεται», ενώ το δεύτερο ερωτηµατολόγιο θα συµπληρωθεί µε τα ίδια στοιχεία αναγνώρισης της 
εκµετάλλευσης (σελίδα 1 του ερωτηµατολογίου). 

 

Στήλη 3: Κωδικός 
Η στήλη αυτή θα µείνει κενή και θα συµπληρωθεί από τη Γ.Γ. ΕΣΥΕ (επόπτες, βοηθοί επόπτη). 

 

Στήλη 4: Είναι το άτοµο µέλος του νοικοκυριού του κατόχου; 
Για καθένα από τα λοιπά µέλη της οικογένειας του κατόχου, α/α 03 έως 08, θα δηλωθεί αν είναι µέλος του 
νοικοκυριού του κατόχου ή όχι, δηλαδή αν ζει χωριστά και αποτελεί ξεχωριστό νοικοκυριό. 

Στη τελευταία περίπτωση περιλαµβάνονται και τα παιδιά του κατόχου που διαµένουν σε άλλες πόλεις και 
έρχονται στην εκµετάλλευση για να βοηθήσουν, π.χ. στον τρύγο ή στη συγκοµιδή των ελιών κλπ. 

Στη στήλη αυτή θα δοθεί καταφατική (ΝΑΙ) ή αρνητική απάντηση (ΟΧΙ) και θα σηµειωθεί Χ στο αντίστοιχο 
τετραγωνίδιο, αν το άτοµο είναι µέλος του νοικοκυριού του κατόχου ή όχι. 
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Στήλη 5: ∆ιαχειριστής  
Η στήλη αυτή θα συµπληρωθεί µόνο αν ο διαχειριστής της εκµετάλλευσης δεν είναι ο κάτοχος, αλλά ΑΛΛΟ 
ΑΤΟΜΟ που ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ της οικογένειάς του. Στην περίπτωση αυτή θα τεθεί ο κωδ.1 στο αντίστοιχο 
τετραγωνίδιο. Στη στήλη 5 πρέπει να υπάρχει µόνο µία απάντηση. Ακόµη και αν η διαχείριση της ατοµικής 
εκµετάλλευσης γίνεται από περισσότερα άτοµα, διαχειριστής θεωρείται το άτοµο που είναι υπεύθυνο για την 
καθηµερινή λειτουργία της. 

Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό θα πρέπει να συµφωνεί µε την απάντηση στο αντίστοιχο ερώτηµα 3.2α και 
3.2α1, του Κεφαλαίου 3. Στις περισσότερες περιπτώσεις των ατοµικών εκµεταλλεύσεων, ο κάτοχος είναι και 
διαχειριστής της εκµετάλλευσης, δηλαδή έχει τη νοµική και οικονοµική ευθύνη της γεωργικής εκµετάλλευσης. 

Αν ο διαχειριστής είναι ΑΛΛΟ ΑΤΟΜΟ που ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ της οικογένειας του κατόχου, τα στοιχεία του 
θα καταχωριστούν στο Κεφάλαιο 30 «Τακτικά απασχολούµενοι», στη θέση µε α/α 01. Στη στήλη 3, του 
Κεφαλαίου 30 θα σηµειωθεί «1», δηλαδή το άτοµο είναι ο διαχειριστής. 

 

Στήλη 6: Φύλο 
Ανάλογα µε το φύλο του κατόχου και των µελών της οικογένειάς του, θα σηµειωθεί Χ στο αντίστοιχο 
τετραγωνίδιο. 

 

Στήλη 7: Επαγγελµατική κατάσταση 
Η στήλη αυτή θα συµπληρωθεί µε έναν κωδ.1 έως 9, ανάλογα µε την επαγγελµατική κατάσταση του κάθε 
µέλους της οικογένειας του κατόχου που απασχολήθηκε στην εκµετάλλευση. 

Συγκεκριµένα θα συµπληρωθεί: 

Ο κωδικός 1 = Εργαζόµενος, όταν ο κάτοχος ή τα µέλη της οικογένειάς του που απασχολούνται κανονικά 
στην εκµετάλλευση αυτή και έχουν τη γεωργία ως κύρια απασχόλησή τους, καθώς και όταν ο κάτοχος ή τα 
µέλη που απασχολήθηκαν στην εκµετάλλευση αλλά έχουν άλλη κύρια κερδοσκοπική δραστηριότητα, είτε 
σε άλλη εκµετάλλευση είτε σε άλλη εργασία στην οποία εργάζονταν κατά την περίοδο αναφοράς της 
Απογραφής. 

Εδώ περιλαµβάνονται και οι περιπτώσεις που ένα άτοµο εργάστηκε ένα µέρος των 12 µηνών της περιόδου 
αναφοράς της Απογραφής, λόγω ασθένειας, στρατιωτικής θητείας, δυστυχήµατος, άδειας κλπ. 

Ο κωδικός 2 = Αναζητεί εργασία, όταν ο κάτοχος ή µέλος της οικογένειάς του που απασχολήθηκε στην 
εκµετάλλευση κατά την περίοδο της Απογραφής, ήταν άνεργος, δηλαδή η κύρια απασχόλησή του είναι 
άλλη και όχι η γεωργική και κατά την 12µηνη περίοδο αναφοράς της Απογραφής δεν εργαζόταν ή µπορεί 
να µην εργαζόταν κατά το τελευταίο διάστηµα, λόγω διακοπής της εργασιακής του σχέσης ή παύσης 
λειτουργίας της επιχείρησης όπου εργαζόταν κλπ. και αναζητούσε ή αναζητεί άλλη εργασία. 

Ο κωδικός 3 = Αναζητεί για πρώτη φορά εργασία, στην περίπτωση που κάποιο µέλος της οικογένειας 
που απασχολείται στην εκµετάλλευση αναζητεί για πρώτη φορά εργασία εκτός της εκµετάλλευσης, είτε 
γιατί αποφάσισε να αλλάξει απασχόληση είτε γιατί µόλις ολοκλήρωσε τις σπουδές του. 

Ο κωδικός 4 = Νοικοκυρά, για τα µέλη που ασχολούνται µε το νοικοκυριό και απασχολήθηκαν στην 
εκµετάλλευση σε ορισµένες περιόδους. 

Ο κωδικός 5 = Σπουδαστής, για τα µέλη που είναι φοιτητές, σπουδαστές ή µαθητές και βοήθησαν στις 
γεωργικές εργασίες της εκµετάλλευσης, σε συγκεκριµένες περιόδους αιχµής, όπως τρύγος κλπ. 

Ο κωδικός 6 = Συνταξιούχος, για τα µέλη της οικογένειας που είναι συνταξιούχοι και απασχολήθηκαν 
στην εκµετάλλευση. 

Ο κωδικός 7 = Εισοδηµατίας, για τα µέλη της οικογένειας που δεν είναι οικονοµικά ενεργά και λαµβάνουν 
εισόδηµα από περιουσία, επενδύσεις, ενοίκια, µερίδια µετοχών, συγγραφικά ή πνευµατικά δικαιώµατα κλπ. 

Ο κωδικός 8 = Στρατευµένος, στην περίπτωση που µέλος της οικογένειας ήταν στρατευµένο και βοήθησε 
στις γεωργικές εργασίες της εκµετάλλευσης, σε συγκεκριµένες περιόδους αιχµής, π.χ. συγκοµιδή. 

Ο κωδικός 9 = Άλλη περίπτωση, για κάθε άλλη περίπτωση που δεν µπορεί να καταχωριστεί στους 
κωδ.1-8. 
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Στήλη 8: Έτος γέννησης  
Γράφεται το έτος γέννησης κάθε µέλους της οικογένειας του κατόχου. 

 

Στήλη 9: Αριθµός ηµερών εργασίας 
Γράφεται ο συνολικός αριθµός των ηµερών εργασίας, που πραγµατοποίησε στην εκµετάλλευση κάθε µέλος 
της οικογένειας του κατόχου, κατά την καλλιεργητική περίοδο 1η Οκτωβρίου 2008 έως 30 Σεπτεµβρίου 2009. 

Απαιτείται προσοχή κατά τη συµπλήρωση του ερωτήµατος αυτού, γιατί είναι δύσκολο ο ερευνώµενος να 
υπολογίσει µε ακρίβεια τον αριθµό των ηµερών που απασχολήθηκε όλο το χρόνο στις διάφορες γεωργικές 
εργασίες, οι οποίες ποικίλουν. Αν ο ερευνώµενος δυσκολεύεται, θα πρέπει να απαριθµηθούν οι εργασίες τις 
οποίες έκανε και, στη συνέχεια, να γίνει ο υπολογισµός των ηµερών εργασίας. 

Ο αριθµός των ηµερών εργασίας που θα καταχωριστούν στο κάθε άτοµο θα πρέπει να είναι ανάλογος µε το 
είδος της εργασίας που προσέφερε το άτοµο αυτό (διαχείριση, εποπτεία, καλλιέργεια εδάφους κλπ.). 
Σηµαντικό ρόλο στον υπολογισµό των ηµερών εργασίας παίζει ο τύπος και το µέγεθος της εκµετάλλευσης 
(γεωργική ή κτηνοτροφική, αριθµός καλλιεργούµενων εκτάσεων και αριθµός ζώων). Για παράδειγµα, µία 
κτηνοτροφική εκµετάλλευση που έχει σηµαντικό αριθµό ζώων, χρειάζεται εντατική εργασία ακόµη και τα 
Σαββατοκύριακα. Επισηµαίνεται, όµως, ότι τα ηµεροµίσθια δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 360 ετησίως. 

Για τον κάτοχο θα γραφούν οπωσδήποτε ηµέρες απασχόλησης, άσχετα αν είναι µεγάλης ηλικίας ή 
συνταξιούχος ή έχει παραχωρήσει τη διαχείριση της εκµετάλλευσης σε άλλο άτοµο, γιατί, έστω και αν δεν έχει 
συµµετάσχει ενεργά σε όλες τις φάσεις των γεωργικών εργασιών, θεωρείται ότι βασικά έχει την εποπτεία της 
εκµετάλλευσης. Αν ο κάτοχος δεν έχει απασχοληθεί καθόλου, π.χ. λόγω ασθένειας, τότε ο απογραφέας θα 
πρέπει στις παρατηρήσεις να σηµειώσει ότι «ο κάτοχος δεν ήταν δυνατόν να εργαστεί λόγω ασθένειας». 

Τονίζεται ότι η ιδιότητα του συνταξιούχου δεν εµποδίζει ούτε τον κάτοχο ούτε άλλο µέλος της οικογένειας να 
απασχολείται στη γεωργική εκµετάλλευση. 

 

Στήλη 10: Άλλη κερδοσκοπική δραστηριότητα 
Στη στήλη αυτή θα δοθεί απάντηση στο ερώτηµα αν ο κάτοχος ή τα µέλη του νοικοκυριού του, που 
εργάστηκαν στην εν λόγω εκµετάλλευση και ο αριθµός των ηµερών εργασίας που πραγµατοποίησαν 
καταχωρίστηκε στη στήλη 9, απασχολήθηκαν την ίδια περίοδο και σε κάποια άλλη εργασία (γεωργική ή µη) 
έναντι αµοιβής (µισθό, ηµεροµίσθιο, µερίδιο των κερδών σε χρήµα ή είδος, εργολαβικά κλπ.) ή σε ιδιόκτητη 
επιχείρηση κλπ. 

Συγκεκριµένα, µπορεί να απασχολήθηκαν: 

- σε άλλη γεωργική ή κτηνοτροφική εκµετάλλευση µε ηµεροµίσθιο, µισθό, µερίδιο σε χρήµα ή είδος ή να 
χρησιµοποίησαν τα µηχανήµατα της εκµετάλλευσής τους για την παροχή υπηρεσιών, όπως όργωµα, 
ψεκασµούς, συγκοµιδή των προϊόντων κλπ.  

- σε άλλες µη γεωργικές εργασίες, όπως εργάτης, ιδιωτικός ή δηµόσιος υπάλληλος, έµπορος, εργολάβος 
κλπ.  

Θα περιλαµβάνονται, επίσης, και οι κερδοσκοπικές δραστηριότητες µέσα στην εκµετάλλευση, όπως 
χειροτεχνία, χώροι κατασκήνωσης ή διαµονής τουριστών, υδατοκαλλιέργειες κλπ. 
 

Εξαιρούνται οι µη διαχωρίσιµες µη γεωργικές δραστηριότητες µέσα στην εκµετάλλευση, όπως η µεταποίηση 
των προϊόντων της εκµετάλλευσης, π.χ. παραγωγή τυριού από το γάλα των ζώων της εκµετάλλευσης, 
παραγωγή κρασιού από τα σταφύλια της κλπ. 

 

Στήλη 11. Σχετιζόµενη ΑΜΕΣΑ ή ΜΗ µε τη γεωργική ή κτηνοτροφική εκµετάλλευση;;;; 
Η στήλη 11 θα συµπληρωθεί µόνο αν υπάρχει θετική απάντηση στη στήλη 10 και θα δηλωθεί αν η άλλη 
κερδοσκοπική δραστηριότητα σχετίζεται άµεσα (κωδ.1) ή έµµεσα (κωδ.2) µε τη γεωργική ή κτηνοτροφική 
εκµετάλλευση. 

Άλλες κερδοσκοπικές δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται άµεσα µε τη γεωργική ή κτηνοτροφική 
εκµετάλλευση, είναι η µεταποίηση αγροτικών προϊόντων, η χειροτεχνία, η επεξεργασία ξύλου, ο 
αγροτουρισµός κλπ., δηλαδή οι δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στο Κεφάλαιο 34, ερώτηµα 34.2. 
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Στήλη 12: Η άλλη απασχόληση είναι ΚΥΡΙΑ ή ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ; 
Η στήλη 12 θα συµπληρωθεί µόνο αν υπάρχει θετική απάντηση στη στήλη 10 και θα δηλωθεί αν η άλλη 
κερδοσκοπική δραστηριότητα είναι ΚΥΡΙΑ (κωδ.1) ή ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ (κωδ.2), σε σχέση µε τη γεωργική 
απασχόληση στην εκµετάλλευση αυτή. 

Κύρια δραστηριότητα:  
Ο ερευνώµενος θα δηλώσει αν η άλλη κερδοσκοπική δραστηριότητα είναι η ΚΥΡΙΑ δραστηριότητά του. Θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, συνήθως, µία κύρια δραστηριότητα απαιτεί περισσότερο χρόνο απασχόλησης, 
από αυτόν που διατίθεται στην ερευνώµενη γεωργική–κτηνοτροφική εκµετάλλευση. 
 

∆ευτερεύουσα δραστηριότητα: 
Ο ερευνώµενος θα δηλώσει αν η άλλη κερδοσκοπική δραστηριότητα είναι η ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ δραστηριότητά 
του. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, συνήθως, µία δευτερεύουσα δραστηριότητα απαιτεί λιγότερο χρόνο 
απασχόλησης από αυτόν που διατίθεται στην ερευνώµενη γεωργική–κτηνοτροφική εκµετάλλευση.  

 

Στήλη 13: Θέση στην άλλη απασχόληση 
Η στήλη αυτή θα συµπληρωθεί µόνο αν έχει δοθεί θετική απάντηση (ΝΑΙ) στη στήλη 10, δηλαδή αν το µέλος 
απασχολήθηκε και σε άλλη κερδοσκοπική δραστηριότητα, είτε αυτή ήταν κύρια είτε δευτερεύουσα. 

Στη στήλη θα τεθεί ένας κωδ.1-5, ανάλογα µε τη θέση του ατόµου στην άλλη απασχόληση. 

Συγκεκριµένα θα τεθεί: ο κωδικός 1, αν είναι εργοδότης, 

ο κωδικός 2, αν είναι αυτοαπασχολούµενος, 

ο κωδικός 3, αν είναι µισθωτός,  

ο κωδικός 4, αν είναι ηµεροµίσθιος ή 

ο κωδικός 5, αν είναι βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση. 

 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30. ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 

Ως τακτικά απασχολούµενοι θεωρούνται τα άτοµα που εργάσθηκαν στην εν λόγω εκµετάλλευση όλες τις 
εβδοµάδες κατά τη διάρκεια του 12µηνου αναφοράς των στοιχείων της Απογραφής, ανεξάρτητα από τη 
διάρκεια της εργάσιµης εβδοµάδας. Μπορεί, δηλαδή, κάποιο άτοµο, λόγω της φύσης της εργασίας, να 
εργάζεται µόνο λίγες ηµέρες την εβδοµάδα, π.χ. χειριστής ψεκαστικού µηχανήµατος. 

Τακτικά απασχολούµενοι θεωρούνται, επίσης, και τα πρόσωπα που εργάστηκαν µόνιµα ένα διάστηµα αυτής 
της περιόδου των 12 µηνών και δεν ήταν σε θέση να εργαστούν για όλη την περίοδο για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 

� ειδικές συνθήκες παραγωγής στην εκµετάλλευση, δηλαδή εκµεταλλεύσεις των οποίων οι καλλιέργειες 
απαιτούν απασχόληση λίγων µηνών, όπως για παράδειγµα εκµεταλλεύσεις ειδικευµένες στην 
καλλιέργεια ελιάς, αµπελιών ή φρούτων και υπαίθριων λαχανικών. Οι εποχικοί εργάτες, που 
προσλαµβάνονται για µικρό χρονικό διάστηµα, δεν περιλαµβάνονται στο Κεφάλαιο αυτό, αλλά στο 
Κεφάλαιο 31, 

� ασθένειας, στρατιωτικής θητείας, δυστυχήµατος ή θανάτου, άδειας, 
� έναρξης ή παύσης της εργασιακής σχέσης στην εκµετάλλευση στο ενδιάµεσο των 12 µηνών, 
� οριστικής παύσης των εργασιών της εκµετάλλευσης εξαιτίας καταστροφών, π.χ. πληµµυρών, 

πυρκαγιάς κλπ. 
 
Στο Κεφάλαιο αυτό θα καταχωριστούν τα στοιχεία των εργατών που απασχολήθηκαν τακτικά στις γεωργικές–
κτηνοτροφικές εργασίες της εκµετάλλευσης, ηλικίας 15 ετών και άνω, δηλαδή που γεννήθηκαν το 1993 ή 
πριν. 

Για καθένα µόνιµο εργάτη χωριστά, θα δοθεί απάντηση στη: 

� στήλη 2: το φύλο, 
� στήλη 3: τη θέση του στην εκµετάλλευση, δηλαδή θα συµπληρωθεί ο κωδ.1 αν είναι διαχειριστής, ο 

κωδ.2 αν είναι υπάλληλος ή ο κωδ.3 αν είναι εργάτης, 
� στήλη 4: το έτος γέννησής του, 
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� στήλη 5: το συνολικό αριθµό ηµερών εργασίας (ηµεροµίσθια) στην εκµετάλλευση αυτή, 
� στήλη 6: αν απασχολήθηκε ή όχι και σε άλλη κερδοσκοπική δραστηριότητα άµεσα σχετιζόµενη µε την 

εκµετάλλευση, 
� στήλη 7: θα συµπληρωθεί µόνο αν υπάρχει θετική απάντηση στη στήλη 6 (κωδ.1) και θα δηλωθεί αν η 

άλλη δραστηριότητά του είναι κύρια ή δευτερεύουσα. 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31. ΕΠΟΧΙΚΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 

Εποχικοί εργάτες θεωρούνται τα άτοµα που δεν εργάστηκαν τακτικά στη γεωργική εκµετάλλευση όλες τις 
εβδοµάδες κατά τη διάρκεια των 12 µηνών αναφοράς της Απογραφής, αλλά µόνο για ένα µικρό χρονικό 
διάστηµα ή για µικρά χρονικά διαστήµατα, γιατί προσλαµβάνονται µόνο για συγκεκριµένη εργασία, όπως π.χ. 
τον τρύγο ή τη συλλογή πατάτας, καπνού κλπ. 

Στο Κεφάλαιο αυτό θα καταχωριστεί ο αριθµός των εποχικών εργατών, κατά φύλο, οι οποίοι έχουν ηλικία 15 
ετών και άνω, δηλαδή γεννήθηκαν το 1993 ή πριν και που εργάστηκαν στην εκµετάλλευση. Στη συνέχεια, θα 
γραφεί ο αντίστοιχος αριθµός ηµεροµισθίων των εργατών αυτών. 

Για την έννοια της γεωργικής εργασίας και για τον υπολογισµό των ηµεροµισθίων ισχύουν όσα αναφέραµε πιο 
πάνω για τα µέλη της οικογένειας και τους µόνιµους εργάτες.  

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ 

Στο Κεφάλαιο αυτό καταχωρίζονται οι µη αµειβόµενες υπηρεσίες (ηµέρες εργασίας) που παρέχονται στα 
πλαίσια αλληλοβοήθειας µεταξύ των κατόχων γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Θα καταχωριστούν ο αριθµός των 
ατόµων κατά φύλο και οι ηµέρες εργασίας. 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33. ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 

Στο Κεφάλαιο αυτό καταχωρίζονται τα ηµεροµίσθια των ατόµων που εργάστηκαν στη γεωργική εκµετάλλευση 
κατ’ αποκοπή για λογαριασµό τους ή για άλλο πρόσωπο ή επιχείρηση. Πρόκειται για άτοµα που ανέλαβαν 
εργολαβικά, συνήθως µε µηχανήµατα δικά τους ή της επιχείρησης που τους έχει προσλάβει, συγκεκριµένες 
εργασίες, όπως όργωµα, θεριζοαλωνισµό, συγκοµιδή πατάτας, µηχανική συλλογή βαµβακιού κλπ. 

Στην περίπτωση που ο κάτοχος χρησιµοποίησε εργάτες που είναι αυτοαπασχολούµενοι ή έχουν προσληφθεί 
από τρίτους (εργολήπτες ή συνεταιρισµούς) στην εκµετάλλευση κατά το διάστηµα της καλλιεργητικής 
περιόδου της Απογραφής, τότε θα δοθεί ανάλογα, καταφατική (ΝΑΙ), κωδ.1, ή αρνητική απάντηση (ΟΧΙ), 
κωδ.2. 

Στη περίπτωση καταφατικής απάντησης, ο απογραφέας θα πρέπει να προσδιορίσει το είδος της εργασίας για 
την οποία χρησιµοποιήθηκαν εργολήπτες. 

Στη συνέχεια θα καταχωριστεί ο αριθµός των ατόµων που απασχολήθηκαν, ο συνολικός αριθµός των ωρών 
εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν και ο ισοδύναµος αριθµός ηµερών την περίοδο αναφοράς της Απογραφής 
(1 εργάσιµη ηµέρα = 8 ώρες). 

Επισηµαίνεται ότι, συνήθως, οι εργολήπτες χρησιµοποιούν µηχανήµατα, τα οποία µάλιστα έχουν µεγάλη 
απόδοση και έτσι σε µικρό χρονικό διάστηµα ολοκληρώνουν τις εργασίες. Αν, π.χ. για το όργωµα ενός 
χωραφιού ένας εργολάβος έκανε 4 ώρες, θα συµπληρωθεί |0|0|1| στη στήλη 1, κωδ.02 του Κεφαλαίου 33, 
0|0|0|4| στη στήλη 2 και |0,5| στη στήλη 3. 
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ΜΕΡΟΣ VII. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Συµπληρώνεται µόνο για τις ατοµικές εκµεταλλεύσεις. 

Ερώτηµα 1: Ο κάτοχος ή τα µέλη της οικογένειάς του ασχολούνται και µε άλλες κερδοφόρες 
δραστηριότητες (εκτός από τις γεωργικές), οι οποίες έχουν άµεση σχέση µε την 
εκµετάλλευση, δηλαδή προκύπτει οικονοµικό όφελος για την εκµετάλλευση από τη 
χρησιµοποίηση των πόρων (έκταση, κτίρια, µηχανήµατα κλπ.) ή και των προϊόντων 
της;;;; 

Ο απογραφέας θα δεχθεί καταφατική απάντηση από τον ερευνώµενο µόνο στην περίπτωση που διαπιστώσει 
ότι ο κάτοχος της συγκεκριµένης εκµετάλλευσης ή τα µέλη της οικογένειάς του ασχολούνται και µε άλλες 
κερδοφόρες δραστηριότητες, εκτός της γεωργικής, που έχουν όµως άµεση σχέση µε αυτή. ∆ηλαδή, 
χρησιµοποιούνται οικονοµικοί πόροι της εκµετάλλευσης (έκταση, κτίρια, µηχανήµατα κλπ.) ή τα προϊόντα της 
για τις δραστηριότητες αυτές.  

Μπορούν να πραγµατοποιηθούν περισσότερες από µία δραστηριότητες στην ίδια εκµετάλλευση, οι οποίες και 
θα πρέπει να καταγραφούν όλες. Εξαιρούνται οι µη διαχωρίσιµες κερδοφόρες δραστηριότητες στην 
εκµετάλλευση, όπως η µεταποίηση των προϊόντων της εκµετάλλευσης, π.χ. παρασκευή τυριού από το γάλα 
των ζώων της εκµετάλλευσης. 

 

Ερώτηµα 2: Αν ΝΑΙ, προσδιορίστε το είδος της δραστηριότητας (µπορούν να σηµειωθούν 
περισσότερες από µία δραστηριότητες) 

Στην περίπτωση που έχει δοθεί θετική απάντηση στο ερώτηµα 1, ο ερευνώµενος καλείται να δώσει 
πληροφορίες, σχετικά µε τις δραστηριότητες που ασχολείται, εκτός από τη γεωργική, οι οποίες όµως έχουν 
άµεση σχέση µε αυτή (µπορούν να σηµειωθούν περισσότερες από µία δραστηριότητες): 
 

2.1 Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων 
Αφορά οποιαδήποτε µεταποίηση πρωτογενούς γεωργικού προϊόντος για την παραγωγή επεξεργασµένου 
δευτερογενούς προϊόντος, ανεξάρτητα από το αν οι πρώτες ύλες παράγονται στην εκµετάλλευση ή αγορά-
ζονται από εξωτερική πηγή.  

Περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων η επεξεργασία κρέατος, η οινοποιία κλπ., όταν πρόκειται για καθετοποιηµένες 
µονάδες (µονάδες οργανωµένες που παράγουν εµπορεύσιµες ποσότητες). 
 

2.2 Χειροτεχνία 
Οτιδήποτε έχει σχέση µε χειροτεχνήµατα (υφαντά, κεντήµατα, πλεκτά, έπιπλα από κατεργασµένο ξύλο κλπ.) 
που κατασκευάζονται στην εκµετάλλευση από τον κάτοχο ή τα µέλη της οικογένειάς του ή από το υπόλοιπο 
εργατικό δυναµικό της εκµετάλλευσης, µε την προϋπόθεση ότι αυτοί εκτελούν, επίσης, και γεωργικές 
εργασίες. 
 

2.3 Επεξεργασία ξύλου 
Επεξεργασία ακατέργαστου ξύλου στην εκµετάλλευση για το εµπόριο και όχι για τις ανάγκες της 
εκµετάλλευσης, π.χ. πριόνισµα ξυλείας, εκτός από την κατεργασία ξύλου για έπιπλα. 
 

2.4 Υδατοκαλλιέργειες - ιχθυοκαλλιέργειες 
Παραγωγή ψαριών, οστρακοειδών κλπ., που εκτρέφονται στην εκµετάλλευση. 
 

2.5 Αγροτουρισµός  
Περιλαµβάνονται όλες οι δραστηριότητες σχετικές µε τον τουρισµό, όπως υπηρεσίες διαµονής, επίδειξη της 
εκµετάλλευσης σε τουρίστες ή άλλες οµάδες, αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες αναψυχής 
(εγκατάσταση κάµπινγκ, περίπατοι επί ζώων µετά οδηγού, ενοικιάσεις χώρων για κυνήγι, ψάρεµα κλπ.).  

Προσοχή: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρησιµοποίηση των πόρων της εκµετάλλευσης, δηλαδή των 
εκτάσεων, των κτιρίων της ή του εργατικού της δυναµικού. 
 

2.6 Εργασίες επί συµβάσει 
Εργασίες που εκτελούνται σε άλλες γεωργικές εκµεταλλεύσεις ή και σε άλλους τοµείς, στις οποίες 
χρησιµοποιούνται τα µέσα παραγωγής της εκµετάλλευσης. 
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α. Γεωργικές 
Εργασίες που εκτελούνται σε άλλες γεωργικές εκµεταλλεύσεις για τις οποίες χρησιµοποιείται ο εξοπλισµός 
της εκµετάλλευσης, όπως άροση, συγκοµιδή κλπ. 

β. Μη γεωργικές 
Οι εργασίες αυτές µπορεί να είναι µεταφορές, διαµόρφωση και συντήρηση τοπίου, εκχιονιστικές εργασίες 
κλπ.  

 

2.7 Παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας  
Παραγωγή αιολικής ενέργειας, ενέργειας από καύση άχυρου και άλλων υποπροϊόντων της εκµετάλλευσης για 
πώληση και όχι για τις ανάγκες της εκµετάλλευσης. Περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων η παραγωγή ενέργειας 
από ανεµογεννήτριες ή το βιοαέριο, καθώς και η πώληση γεωργικών προϊόντων, όπως άχυρο, ξύλο κλπ. σε 
εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας. 
 

2.8 ∆ασοκοµικές εργασίες 
Εργασίες που εκτελούνται στο πλαίσιο της εκµετάλλευσης των δασών, όπως υλοτοµικές εργασίες, µεταφοράς 
δασικών προϊόντων, τεµαχισµού ξυλείας, πρώτης επεξεργασίας ξύλου και για τις οποίες η εκµετάλλευση 
χρησιµοποιεί τα µηχανήµατα και το εργατικό δυναµικό της. 
 

2.9 Άλλες δραστηριότητες 
Άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες που δεν αναφέρονται αλλού, όπως η εκτροφή γουνοφόρων ζώων κλπ. 

 

Ερώτηµα 3: Ποια είναι η συµµετοχή των µη γεωργικών κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων, που έχουν 
άµεση σχέση µε την εκµετάλλευση, ως ποσοστό του κύκλου εργασιών της 
εκµετάλλευσης (συµπεριλαµβανοµένων των άµεσων ενισχύσεων από την ΕΕ); 

Το ερώτηµα αυτό θα απαντηθεί στην περίπτωση που έχει δοθεί µία, τουλάχιστον, απάντηση στο ερώτηµα 2. 
Σε αυτή την περίπτωση θα επιλεγεί ο κωδ.12, 13 ή 14 αναλόγως µε το ποια είναι η συµµετοχή των άλλων 
κερδοφόρων δραστηριοτήτων της εκµετάλλευσης ως ποσοστό στο συνολικό εισόδηµά της. 

Προσοχή: ∆εν περιλαµβάνονται στο συνολικό εισόδηµα της εκµετάλλευσης µισθοί, κύρια εισοδήµατα, 
περιστασιακά έσοδα, µισθώµατα κ.ά., του κατόχου ή/και των µελών του νοικοκυριού, που δεν προέρχονται 
από τις δραστηριότητες της εκµετάλλευσης. Π.χ. αν ο κάτοχος ή µέλος της οικογένειάς του έχει έσοδα λόγω 
εργασίας, σύνταξης κλπ. (στήλη 7 και 10 του Κεφαλαίου 29) δεν θα υπολογισθεί στο ποσοστό των 
εισοδηµάτων της εκµετάλλευσης. 

 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35. ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ερώτηµα 1: Η εκµετάλλευση επωφελήθηκε από τα ακόλουθα µέτρα αγροτικής ανάπτυξης κατά τα 3 
τελευταία έτη; 

Στο ερώτηµα αυτό θα δοθεί καταφατική απάντηση και θα σηµειωθεί Χ στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο µόνο εάν 
η εκµετάλλευση επωφελήθηκε από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα µέτρα, κατά τα τρία τελευταία χρόνια, 
που στόχο έχουν τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας–δασοκοµίας, τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος και του τοπίου, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την τοπική ανάπτυξη. 

Στην περίπτωση που δοθεί θετική απάντηση στο ερώτηµα 1, τότε θα πρέπει να δοθεί και µία, τουλάχιστον, 
απάντηση στο ερώτηµα 2. 

 

Ερώτηµα 2: Αν ΝΑΙ, προσδιορίστε το είδος του µέτρου (µπορούν να σηµειωθούν περισσότερα από 
ένα µέτρα): 

2.1 Χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών 
Στο ερώτηµα αυτό θα απαντήσουν οι κάτοχοι εκµεταλλεύσεων που έχουν λάβει συµβουλές από 
πιστοποιηµένους γεωργικούς συµβούλους για την εφαρµογή ορθών γεωργικών και περιβαλλοντικών 
πρακτικών, για την οργάνωση και τον προγραµµατισµό της εκµετάλλευσης, την παραγωγή προϊόντων 
ποιότητας, την εφαρµογή των κανόνων πολλαπλής συµµόρφωσης κλπ. 
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2.2 Εκσυγχρονισµός των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων 
Ο απογραφέας θα δεχθεί θετική απάντηση εάν η εκµετάλλευση έχει πραγµατοποιήσει επενδύσεις (σχέδια 
βελτίωσης) µε την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, έχει προχωρήσει στην αναδιάρθρωση της παραγωγής σε νέες 
καλλιέργειες ή σε τοµείς, όπως τα ενεργειακά φυτά. 
 

2.3 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων 
Στο ερώτηµα αυτό θα απαντήσουν οι κάτοχοι εκµεταλλεύσεων που έχουν λάβει στήριξη για τη δηµιουργία 
µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, για τον εκσυγχρονισµό µονάδων µεταποίησης, για την ανάπτυξη νέων 
καινοτοµικών µεθόδων, για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισµού, για τη βελτίωση της ποιότητας, υγιεινής και 
ασφάλειας των παραγόµενων προϊόντων και για τη βελτίωση της εµπορίας δασικών προϊόντων. 
 

2.4 Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία 
Ο απογραφέας θα δεχθεί θετική απάντηση εάν ο κάτοχος έχει προσαρµόσει τις καλλιέργειες ή τη διατροφή 
των ζώων της εκµετάλλευσης στα υποχρεωτικά πρότυπα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, 
στην υγεία των ζώων και των φυτών αλλά και στην καλή διαβίωση των ζώων (σιτηρέσιο, ποιότητα νερού, 
τακτικοί έλεγχοι από κτηνιάτρους, ηλεκτρονική σήµανση αιγοπροβάτων κλπ.). 
 

2.5 Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων 
Αποσκοπεί στη στήριξη µεθόδων παραγωγής βάσει Εθνικών και Κοινοτικών προγραµµάτων, όπως για βιολο-
γική παραγωγή (Κανονισµός 2092/91), σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης στη φυτική παραγωγή, σύστηµα 
για τη διασφάλιση της ποιότητας χοίρειου κρέατος. 
 

2.6 Ενισχύσεις Natura 2000 για γεωργικές εκτάσεις 
Πρόκειται για δράσεις στον τοµέα του περιβάλλοντος που στοχεύουν στην αειφόρο χρήση της γεωργικής γης 
που απειλείται από ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η ρύπανση ή η καταστροφή των οικότοπων, η 
σύλληψη και η θανάτωση άγριων πτηνών. Η στήριξη παρέχεται ετησίως σε γεωργούς για να αντισταθµίζει το 
χαµένο εισόδηµα λόγω µειονεκτηµάτων στις αντίστοιχες περιοχές και ο γεωργός υποχρεούται να τηρεί τις 
απαιτήσεις του κανονισµού (ΕΚ)1782/2003. 
 

2.7 Ενισχύσεις που έχουν σχέση µε την οδηγία – πλαίσιο για τα ύδατα 
Τα µέτρα που λαµβάνονται στο πλαίσιο της οδηγίας 2000/60/Ε.Κ και στοχεύουν στη διατήρηση και βελτίωση 
του υδάτινου περιβάλλοντος και στη βιώσιµη χρήση του ύδατος. Οι αγρότες που λαµβάνουν άµεσες 
ενισχύσεις υποχρεούνται να εφαρµόζουν γεωργικές πρακτικές στο πλαίσιο των κωδικών γεωργικής πρακτικής 
σε όλο το φάσµα της γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας. 
 

2.8 Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις 
Τα µέτρα που λαµβάνονται για τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις αποσκοπούν, για µεν τη 
βιολογική γεωργία στην προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, στην προστασία των φυσικών 
πόρων (έδαφος, νερό, αέρας), στη διατήρηση της βιοποικιλότητας (εφαρµογή και προώθηση γεωργικών 
πρακτικών), στην προσφορά εγγυήσεων στους καταναλωτές για ασφαλή προϊόντα, για δε τη βιολογική 
κτηνοτροφία, στην βελτίωση της ευζωίας των ζώων, στην αειφόρο διαχείριση των βοσκότοπων, στην 
διατήρηση της βιοποικιλότητας (διατήρηση αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων). 

α. Από τις οποίες, ενισχύσεις στο πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας 
Οι ενισχύσεις αυτές εφαρµόζονται:  

� σε ετήσιες καλλιέργειες και µόνιµες φυτείες που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία. Εξαιρούνται οι 
εγκαταλελειµµένες και ηµιεγκαταλελειµµένες εκτάσεις, οι παγετόπληκτες, οι καµένες εκτάσεις και οι 
ενεργειακές καλλιέργειες, 

� σε βοοειδή µε γαλακτοκοµική κατεύθυνση,  
� σε βοοειδή µε κρεοπαραγωγική κατεύθυνση εκτατικής και ηµισταβλισµένης εκτροφής και  
� στα αιγοπρόβατα εκτατικής και ηµισταβλισµένης εκτροφής.  

 

2.9 Ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων  
Αφορούν παρεµβάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων στις κτηνοτροφικές 
εκµεταλλεύσεις, σύµφωνα µε τις οδηγίες προς τα κράτη µέλη της ΕΕ, ώστε όλες οι νέες εγκαταστάσεις να 
πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια καλής διαβίωσης των ζώων (µόσχων, χοίρων, ζώων στα εκτροφεία, εκτός των 
ψαριών, των ερπετών και των αµφιβίων). 
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2.10 ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες 
Το µέτρο περιλαµβάνει την ενίσχυση επενδύσεων που πραγµατοποιούν µέλη του νοικοκυριού –πέρα από τις 
δραστηριότητες µε τις οποίες ασχολούνται στην εκµετάλλευση– για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που 
δεν σχετίζονται µε την γεωργία (βιοτεχνία, αγροτουρισµός κλπ.), δηµιουργώντας νέες ευκαιρίες για εργασία 
και αύξηση του αγροτικού εισοδήµατος. 
 

2.11 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 
Το µέτρο αφορά στη δηµιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων στις αγροτικές περιοχές µε στόχο την ενίσχυση 
της απασχόλησης, την αύξηση της επισκεψιµότητας στις αγροτικές περιοχές, την προβολή των 
πλεονεκτηµάτων της περιοχής, τη διαφοροποίηση της τοπικής παραγωγικής δοµής, καθώς και την 
ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονοµίας. 

 

 

ΜΕΡΟΣ VIII. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Στο Κεφάλαιο αυτό θα συµπληρωθούν πληροφορίες σχετικά µε το πρόσωπο που έδωσε τις πληροφορίες για 
τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου, τη χρονική διάρκεια της συνέντευξης, την ηµεροµηνία και το βαθµό 
συνεργασίας. 

Ανάλογα µε το πρόσωπο που έδωσε τις πληροφορίες (κάτοχος, σύζυγος κλπ.) θα συµπληρωθεί Χ στο 
τετραγωνίδιο µε κωδ.1-4 (µόνο µία απάντηση είναι δεκτή). 

Στη συνέχεια θα συµπληρωθεί ο χρόνος που χρειάστηκε για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου και η 
ηµεροµηνία. 

Τέλος, ο απογραφέας θα σηµειώσει Χ σε ένα από τα σχετικά τετραγωνίδια που χαρακτηρίζουν τη συνεργασία 
µε τον ερευνώµενο ως άριστη, καλή ή µέτρια. 

Επισηµαίνεται ότι τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την εκτίµηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της 
Απογραφής και θα µηχανογραφηθούν. 
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ΤΜΗΜΑ Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟ-
ΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟ 

Ο απογραφέας µετά την ολοκλήρωση της συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων (ΕΝΤΥΠΟ Ε-∆1) θα προβεί 
στον έλεγχο της λογικής συνέπειας και ακρίβειας των στοιχείων. Ο απογραφέας θα παραδώσει στον επόπτη 
της Απογραφής τα ελεγµένα ερωτηµατολόγια Ε-∆1, µαζί µε ένα αντίγραφο των ονοµαστικών καταστάσεων 
κατόχων γεωργικών – κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Μ-1), και τις καταστάσεις των βιοκαλ-
λιεργητών (ΕΝΤΥΠΟ ΚΜ-4Φ) και των νέων αγροτών (ΕΝΤΥΠΟ ΚΜ-5). 

Οι επόπτες και βοηθοί επόπτη µετά τη συγκέντρωση των ερωτηµατολογίων από τους απογραφείς θα 
συµπληρώσουν σε δύο αντίγραφα, κατά οικισµό, τη συγκεντρωτική κατάσταση εκµεταλλεύσεων που 
ερευνήθηκαν (ΕΝΤΥΠΟ ΚΜ-23). 

Ο επόπτης θα στείλει το ένα αντίγραφο στη ∆/νση Στατιστικών Πρωτογενούς Τοµέα, Τµήµα Στατιστικών 
∆ιάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκµεταλλεύσεων και το δεύτερο θα σταλεί σε φάκελο µε τα 
ερωτηµατολόγια για να διευκολυνθεί η επεξεργασία των ερωτηµατολογίων. 

 
 
ΙΙ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΕΠΟΠΤΗ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 

ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 

Ο επόπτης και οι βοηθοί επόπτη θα παρακολουθήσουν το έργο των απογραφέων και την ορθή συµπλήρωση 
των ερωτηµατολογίων. Πριν την παραλαβή των ερωτηµατολογίων από τους απογραφείς θα προβούν 
σταδιακά, κατά την πορεία της Απογραφής σε έλεγχο των ερωτηµατολογίων (λογικό έλεγχο και έλεγχο 
πληρότητας), θα µεριµνήσουν για τη διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων και θα υπογράψουν κάθε 
ερωτηµατολόγιο στο κατάλληλο τετραγωνίδιο ελέγχου, στο τέλος του ερωτηµατολογίου. Στη συνέχεια, θα 
προχωρήσουν στην κωδικογράφισή τους. 

Τα ερωτηµατολόγια θα παραληφθούν από τους απογραφείς µόνο αν είναι πλήρως και σωστά 
συµπληρωµένα. 

Τα ερωτηµατολόγια θα ταξινοµηθούν στους ειδικούς αναδιπλωµένους φακέλους που έχουν αποσταλεί στις 
Υ.Σ.Ν κατά τοπικό διαµέρισµα. 

Στη συνέχεια, οι φάκελοι των τοπικών διαµερισµάτων θα κατανεµηθούν σε πανόδετους φακέλους που, 
επίσης, έχουν αποσταλεί ανά δήµο. 

Μετά την ταξινόµηση των ερωτηµατολογίων κατά οικισµό, τοπικό διαµέρισµα και δήµο/κοινότητα θα 
ακολουθήσει η επεξεργασία τους. 

Οι επόπτες και βοηθοί επόπτη θα ασχοληθούν µε τη µηχανογραφική επεξεργασία των ερωτηµατολογίων και 
τους µηχανογραφικούς ελέγχους, χρησιµοποιώντας σχετικά προγράµµατα και οδηγίες, που θα πάρουν 
έγκαιρα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.  Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

I. ΓΕΝΙΚΑ 

Η έρευνα Μεθόδων Γεωργικής Παραγωγής είναι µία δειγµατοληπτική έρευνα, η οποία διενεργείται για πρώτη 
φορά, συγχρόνως µε την Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2009, βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) 1166/2008 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.  

Στόχος της έρευνας είναι η συγκέντρωση αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων σχετικά µε τις µεθόδους 
γεωργικής παραγωγής των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων. Συγκεκριµένα, θα ερευνηθούν 
µεταβλητές οι οποίες αφορούν στις µεθόδους οργώµατος των εκτάσεων της εκµετάλλευσης, στη συντήρηση 
των εδαφών, στην άρδευση των καλλιεργειών, στα χαρακτηριστικά του τοπίου των εκµεταλλεύσεων, στις 
συνθήκες διαβίωσης των ζώων των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, όπως η βόσκηση και η στέγαση των 
ζώων, και, τέλος, στην προσθήκη, αποθήκευση και επεξεργασία της κοπριάς στις εκµεταλλεύσεις. 

Η περίοδος αναφοράς της έρευνας Μεθόδων Γεωργικής Παραγωγής είναι από 1 Οκτωβρίου 2008 έως 30 
Σεπτεµβρίου 2009 και συµπίπτει µε την περίοδο αναφοράς της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας. 

 

II. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην πρώτη σελίδα του ερωτηµατολογίου συµπληρώνονται, από τις Καταστάσεις του δείγµατος της έρευνας 
Μεθόδων Γεωργικής Παραγωγής, ο Αριθµός Μητρώου εκµετάλλευσης, ο Ειδικός Αριθµός Μητρώου 
εκµετάλλευσης, ο οκταψήφιος γεωγραφικός κωδικός της εκµετάλλευσης, ο κωδικός στρώµατος, ο τύπος της 
εκµετάλλευσης και η τάξη οικονοµικού µεγέθους.  

Τα στοιχεία του κατόχου δεν είναι απαραίτητο να καταγραφούν, καθώς θα γίνει, εκ των υστέρων, αντιστοίχηση 
του ερωτηµατολογίου της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας και της έρευνας Μεθόδων Γεωργικής 
Παραγωγής, βάσει του Αριθµού Μητρώου εκµετάλλευσης και του Ειδικού Αριθµού Μητρώου εκµετάλλευσης. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΟΡΓΩΜΑΤΟΣ 

Στο πρώτο κεφάλαιο του ερωτηµατολογίου, ενδιαφερόµαστε να µελετήσουµε τις τάσεις που επικρατούν στον 
ελλαδικό χώρο σχετικά µε τις µεθόδους οργώµατος. Με τον όρο άροση-όργωµα εννοούµε την κατεργασία 
του εδάφους µε γεωργικά µηχανήµατα (τρακτέρ, άροτρα, δισκάροτρα), µε σκοπό την αναµόχλευσή του και την 
αναστροφή του. Σκοπός της άροσης είναι η αναδιοργάνωση της δοµής του εδάφους, ώστε να δεχτεί µια νέα 
καλλιέργεια µε τις καλύτερες αγρονοµικές και οικονοµικές συνθήκες. Πιο συγκεκριµένα, στόχος είναι η 
επίτευξη του κατάλληλου αερισµού, θερµοκρασίας και κυκλοφορίας του εδαφικού νερού και η κανονική 
κατανοµή των σπόρων στο έδαφος και σε βάθος που να τους προστατεύει από τη βροχή και τα πτηνά. 
Επιπλέον, οι σπόροι πρέπει να έρχονται σε επαφή µε τα στερεά τεµαχίδια του εδάφους, ώστε να αποκτούν 
την κατάλληλη για το φύτρωµα, υγρασία. Τα ανωτέρω συντελούν σε µια σωστή παραγωγή, αλλά απαιτείται, 
επιπλέον, και η διατήρηση της δοµής και γονιµότητας του εδάφους (αειφορία). 

 

1.1: Ποιες µέθοδοι οργώµατος εφαρµόστηκαν στη γεωργική εκµετάλλευση κατά την περίοδο 
αναφοράς της έρευνας και σε τι έκταση; 

Στο κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να καταχωριστεί η κύρια αροτραία έκταση που καλλιεργήθηκε ή βρίσκεται σε 
αγρανάπαυση, κατά την περίοδο αναφοράς, για την προετοιµασία της οποίας ακολουθήθηκε κάποια µέθοδος 
άροσης (συµβατικό όργωµα, συντηρητικό όργωµα ή σπορά χωρίς όργωµα). Ο ορισµός της κύριας 
καλλιέργειας έχει δοθεί στο ΤΜΗΜΑ ∆΄, ΜΕΡΟΣ ΙΙ των οδηγιών της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας, 
στη σελίδα 28. 

Οι εκτάσεις των πολυετών καλλιεργειών χλωρών φυτών (κωδ.43), των καλλιεργειών σε θερµοκήπια (κωδ.38, 
κωδ.41 και κωδ.90), των οικογενειακών λαχανόκηπων (κωδ.59), των µόνιµων λιβαδιών και βοσκότοπων 
(κωδ.60-62) και των πολυετών (µόνιµων) καλλιεργειών (κωδ.64-101) δεν θα πρέπει να συµπεριληφθούν στην 
έκταση αυτή.  
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Το άθροισµα των εκτάσεων που θα καταχωριστούν στις επιλογές 1.1.α, β και γ πρέπει να είναι ίσο µε την 
αροτραία έκταση που καλλιεργήθηκε ή βρίσκεται σε αγρανάπαυση. 

Συνοπτικά:  

Έκταση µε συµβατικό όργωµα + Έκταση µε συντηρητικό όργωµα + Έκταση µε απευθείας σπορά χωρίς 
όργωµα = Σύνολο Αροτραίων Εκτάσεων – Αροτραίες εκτάσεις που δεν καλλιεργήθηκαν κατά την περίοδο 
αναφοράς 

 

α. Συµβατικό όργωµα (άροτρο µε υνί και ανατρεπτήρα ή άροτρο µε δίσκο) 

Στο σύστηµα αυτό ακολουθείται αρχικά κύρια κατεργασία µε άροτρο, κατά την οποία πραγµατοποιείται 
αναστροφή του εδάφους και στη συνέχεια δευτερεύουσα ή συµπληρωµατική κατεργασία, µε σβάρνες, 
καλλιεργητές, περιστροφικά σκαπτικά (φρέζες) και κυλίνδρους. Ο χαρακτηρισµός ενός συστήµατος 
οργώµατος ως συµβατικού, εξαρτάται από το ποσοστό των φυτικών υπολειµµάτων της προηγούµενης 
καλλιέργειας που θα παραµείνουν στην επιφάνεια του εδάφους.  

Στις περιπτώσεις που χρησιµοποιείται υνάροτρο για την κύρια κατεργασία, έχουµε πλήρη κάλυψη των 
υπολειµµάτων, ενώ στις περιπτώσεις που χρησιµοποιείται άλλος τύπος αρότρου, για να χαρακτηριστεί το 
όργωµα συµβατικό, θα πρέπει να παραµείνει στην επιφάνεια του εδάφους λιγότερο από 30% των φυτικών 
υπολειµµάτων της προηγούµενης καλλιέργειας. 

 

β. Συντηρητικό όργωµα (ελαφρύ όργωµα) 

Το συντηρητικό όργωµα αποτελεί µια τεχνική άροσης χωρίς αναστροφή του εδάφους µε άροτρα, η οποία 
αφήνει φυτικά υπολείµµατα πάνω σε αυτό (σε ποσοστό τουλάχιστον 30%), µε σκοπό τον καλύτερο έλεγχο της 
διάβρωσης του εδάφους και τη διατήρηση της υγρασίας του. Πολλοί ερευνητές ταυτίζουν το σύστηµα αυτό µε 
την κατεργασία αειφορίας. Η κύρια κατεργασία (εάν ενεργείται) γίνεται όχι µε άροτρα, αλλά µε εργαλεία µε 
δόντια ή δίσκους (ψευδοόργωµα). Οι λοιπές δευτερεύουσες εργασίες εκτελούνται επιφανειακά και, τέλος, 
ακολουθεί η σπορά. Υπάρχουν περιπτώσεις που ακολουθούνται απευθείας επιφανειακές, δευτερεύουσες 
εργασίες.  

Το συντηρητικό όργωµα µπορεί να περιλαµβάνει τα ακόλουθα συστήµατα:  
� Όργωµα κατά λωρίδες ή κατά ζώνες: µε το σύστηµα αυτό, δηµιουργούνται σε µικρό βάθος, λωρίδες 

πλάτους 5-20 εκατοστών, που προετοιµάζονται να δεχτούν το σπόρο, ενώ το έδαφος κατά µήκος των 
ενδιάµεσων λωρίδων δεν δέχεται καµία παρέµβαση και παραµένει καλυµµένο µε φυτικά υπολείµµατα. 
Συνήθως, τα συστήµατα αυτά εφαρµόζονται σε έκταση που δεν ξεπερνά το 30% της συνολικής. Βασική 
επιδίωξη του συστήµατος αυτού, είναι η προστασία του εδάφους από τη διάβρωση, η διατήρηση της 
κατάλληλης εδαφικής υγρασίας και θερµοκρασίας και η µείωση του κόστους.  

� Κάθετο όργωµα (tined tillage):  µε το σύστηµα αυτό, η έκταση προετοιµάζεται µε εξοπλισµό που δεν 
αναστρέφει το έδαφος και, επιπλέον, προκαλείται συµπίεση σε µικρό βαθµό. Για το λόγο αυτό, το 
έδαφος διατηρεί ένα ικανοποιητικό κάλυµµα υπολειµµάτων στην επιφάνεια του. 

� Όργωµα σε σαµάρια: Στο σύστηµα αυτό, η κατεργασία του εδάφους γίνεται επί των σαµαριών, ενώ 
αφήνονται ακαλλιέργητες οι αυλακιές ανάµεσα τους. Συνήθως τα σαµάρια δηµιουργούνται κατά την 
προετοιµασία άρδευσης του εδάφους µε αυλάκια και µπορεί να είναι µόνιµα ή να κατασκευάζονται κάθε 
χρόνο. Μετά την κατεργασία, οι αυλακιές παραµένουν καλυµµένες µε 30-50% των φυτικών 
υπολειµµάτων, ενώ τα σαµάρια διατηρούνται καθαρά. Τα φυτικά υπολείµµατα που παραµένουν, 
επιτρέπουν την ικανοποιητική προστασία του εδάφους από τη διάβρωση. Τα χαρακτηριστικά των 
σαµαριών και των αυλακιών εξαρτώνται από το αν ο γεωργός επιθυµεί τη διατήρηση ή µη της υγρασίας 
στο έδαφος. Έτσι τα σαµάρια µπορεί να είναι στενά ή πλατιά, ενώ τα αυλάκια µπορεί να είναι είτε 
παράλληλα στις ισοϋψείς καµπύλες ή να έχουν µια µικρή κλίση. Η διαφορά ύψους ανάµεσα στα 
σαµάρια και στις αυλακιές κυµαίνεται στα 15-20 εκατοστά. Η µέθοδος αυτή έχει καλά αποτελέσµατα 
ακόµα και σε κακώς στραγγιζόµενα εδάφη (επίπεδα ή κεκλιµένα). 

 

γ. Απευθείας σπορά χωρίς όργωµα (τεχνική NO-TILL) 

Θα καταχωριστεί η έκταση η οποία δεν έχει υποστεί άροση ανάµεσα στη συγκοµιδή και τη σπορά. Σύµφωνα 
µε το σύστηµα αυτό, ο σπόρος φυτεύεται απευθείας µέσα στο έδαφος που δεν έχει οργωθεί, µετά από τη 
συγκοµιδή της προηγούµενης καλλιέργειας. Ο έλεγχος κατά των ζιζανίων, επιτυγχάνεται µε τη χρήση 
φυτοκτόνων και ο έλεγχος κατά της διάβρωσης γίνεται µε τη διατήρηση κατάλληλου στρώµατος φυτικών 
υπολειµµάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε∆ΑΦΩΝ 

2.1: Κάλυψη του εδάφους το χειµώνα 

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην κάλυψη του εδάφους της εκµετάλλευσης κατά τη διάρκεια του χειµώνα. Η 
κάλυψη του εδάφους κατά τη χειµερινή περίοδο, αποτελεί µια από τις βασικές πρακτικές κατά της διάβρωσης 
του εδάφους και υπέρ της διατήρησης ωφέλιµων ουσιών στο εσωτερικό του, όπως τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα και άλλα θρεπτικά και οργανικά συστατικά.  

Συγκεκριµένα, στο κεφάλαιο αυτό, θα πρέπει να καταχωριστεί η κύρια αροτραία έκταση που καλλιεργήθηκε ή 
βρίσκεται σε αγρανάπαυση, κατά την περίοδο αναφοράς, και που καλύφθηκε µε κάποια από τις παρακάτω 
µεθόδους, κατά την περίοδο του χειµώνα (µε κανονική χειµερινή καλλιέργεια, µε προστατευτική καλλιέργεια, 
µε φυτικά υπολείµµατα, χωρίς κάλυψη).  

Οι εκτάσεις των πολυετών καλλιεργειών χλωρών φυτών (κωδ.43), των καλλιεργειών σε θερµοκήπια (κωδ.38, 
κωδ.41 και κωδ.90), των οικογενειακών λαχανόκηπων (κωδ.59), των µόνιµων λιβαδιών και βοσκότοπων 
(κωδ.60-62) και των πολυετών (µόνιµων) καλλιεργειών (κωδ.64-101) δεν θα πρέπει να συµπεριληφθούν στην 
έκταση αυτή.  

Το άθροισµα των εκτάσεων που θα καταχωριστούν στις επιλογές 2.1.α-δ πρέπει να είναι ίσο µε τη αροτραία 
έκταση που καλλιεργήθηκε ή βρίσκεται σε αγρανάπαυση.  

Συνοπτικά:  

Έκταση που καλύφθηκε µε κανονική χειµερινή καλλιέργεια + Έκταση που καλύφθηκε µε 
προστατευτική/επίσπορη καλλιέργεια + Έκταση που καλύφθηκε µε Φυτικά υπολείµµατα + Ακάλυπτο έδαφος = 
Σύνολο Αροτραίων Εκτάσεων – Αροτραίες εκτάσεις που δεν καλλιεργήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς 

 

α. Κανονική χειµερινή καλλιέργεια 

Στο ερώτηµα αυτό θα καταχωριστεί η έκταση στην οποία οι σπόροι φυτεύονται το φθινόπωρο, η καλλιέργεια 
αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια του χειµώνα (κανονική καλλιέργεια χειµώνα, όπως π.χ. το χειµερινό σιτάρι) και 
συνήθως, συγκοµίζεται ή χρησιµοποιείται για βόσκηση.  

 

β. Προστατευτική ή επίσπορη καλλιέργεια 

Θα καταχωριστεί η αροτραία έκταση η οποία έχει φυτευτεί µε σκοπό τη µείωση της διάβρωσης του εδάφους 
και της απώλειας των θρεπτικών συστατικών του, κατά τη διάρκεια του χειµώνα ή άλλων περιόδων που η γη 
παραµένει ακάλυπτη. ∆εν υπάρχει ιδιαίτερο οικονοµικό ενδιαφέρον για τις καλλιέργειες αυτές και ο βασικός 
στόχος χρησιµοποίησής τους είναι η προστασία του εδάφους και των θρεπτικών συστατικών του. Συνήθως, οι 
εκτάσεις αυτές οργώνονται κατά τη διάρκεια της άνοιξης, πριν από τη σπορά άλλου καρπού και δεν 
συγκοµίζονται ούτε χρησιµοποιούνται για ζωοτροφή. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η έκταση που καλλιεργείται 
µε σκοπό τον έλεγχο των προαναφερόµενων απωλειών, δεν θα πρέπει να ληφθεί ως κανονική χειµερινή 
καλλιέργεια (έχει καταχωριστεί στην προηγούµενο ερώτηµα) ή βοσκοτόπι. 

 

γ. Φυτικά υπολείµµατα 

Στο ερώτηµα αυτό θα καταχωριστεί η έκταση που καλύπτεται κατά τη διάρκεια του χειµώνα, µε φυτικά 
υπολείµµατα από την προηγούµενη καλλιεργητική περίοδο. ∆εν συµπεριλαµβάνονται οι προστατευτικές ή 
επίσπορες καλλιέργειες. 

Παράδειγµα φυτικών υπολειµµάτων είναι τα άχυρα, τα υπολείµµατα τµηµάτων από φυτά, τα οποία 
δηµιουργούν ικανοποιητικό στρώµα κάλυψης του εδάφους (π.χ. φύλλα ζαχαρότευτλων), ανεξάρτητα µε το αν 
έχουν παραµείνει από την προηγούµενη συγκοµιδή ή έχουν προστεθεί εκ των υστέρων από το γεωργό. 
Εξαιρούνται τα υπολείµµατα πατάτας, διότι αποσυντίθενται πολύ γρήγορα. Οι εργασίες άροσης γίνονται, 
συνήθως, την άνοιξη, αν και κάποιες µπορούν να γίνουν και το φθινόπωρο, υπό την προϋπόθεση ότι αφήνουν 
αρκετά φυτικά υπολείµµατα στην επιφάνεια του εδάφους. Παραδείγµατα τέτοιων µεθόδων άροσης είναι το 
όργωµα µε καλλιεργητές βαρέος τύπου και µε δισκάροτρα. Τα άχυρα µπορούν να αποµακρυνθούν για να 
χρησιµοποιηθούν και για ενεργειακούς σκοπούς, αλλά θα πρέπει να παραµείνει, ενδεικτικά, τουλάχιστον, ένα 
ποσοστό 10% φυτικού υπολείµµατος στο έδαφος. Εάν η έκταση αυτή έχει φυτικά υπολείµµατα στην επιφάνεια 
του εδάφους σε ποσοστό κάτω από 10%, τότε θα καταχωριστεί στο ερώτηµα 2.1δ (ακάλυπτο έδαφος) και όχι 
στο 2.1γ. Στην κατηγορία αυτή µπορούν να συµπεριληφθούν και αυτοφυή δηµητριακά µετά από κάποια 
µέθοδο οργώµατος. 
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δ. Ακάλυπτο έδαφος 

Θα καταχωριστεί η αροτραία έκταση που έχει οργωθεί το φθινόπωρο και δεν σπάρθηκε ή καλύφθηκε κατά τη 
διάρκεια του χειµώνα µε κάποια από τις προαναφερόµενες µεθόδους.  

 

 

2.2: Εναλλαγή καλλιεργειών 

Ποσοστό αρόσιµης έκτασης που δεν συµπεριλαµβάνεται στην προγραµµατισµένη εναλλαγή καλλιεργειών 

Στο ερώτηµα αυτό, θα καταχωριστεί το ποσοστό της έκτασης που καλλιεργείται µε την ίδια καλλιέργεια για 
τρία, τουλάχιστον, συναπτά έτη και δεν αποτελεί µέρος προγραµµατισµένης εναλλαγής καλλιεργειών.  

Με τον όρο εναλλαγή καλλιεργειών εννοούµε τη µέθοδο εναλλαγής ετήσιων καλλιεργειών που αναπτύσσονται 
σε συγκεκριµένη περιοχή, µε προσχεδιασµένο τρόπο, σε διαδοχικά καλλιεργητικά έτη. Αν η ίδια καλλιέργεια 
καλλιεργείται συνεχώς, ο όρος µονοκαλλιέργεια µπορεί να περιγράψει το φαινόµενο. 

Η εναλλαγή διαφορετικών ειδών δηµητριακών (για παράδειγµα σιτάρι→ κριθάρι→βρώµη→σιτάρι) θεωρείται 
ως εναλλαγή καλλιεργειών.  

Εξαίρεση αποτελούν: 

� η εναλλαγή διαφορετικών ειδών νωπών λαχανικών,  
� οι καλλιέργειες πεπονοειδών και φράουλας 
� οι καλλιέργειες θερµοκηπίων,  
� οι πολυετείς καλλιέργειες χλωρών φυτών και 
� κάποιες καλλιέργειες διακοσµητικών ή βιοµηχανικών φυτών (τριαντάφυλλα, διακοσµητικοί θάµνοι, που 

καλλιεργούνται για το άνθος ή τα φύλλα τους, φράουλες κλπ.), οι οποίες θεωρούνται ως 
µονοκαλλιέργειες αν παραµένουν στον ίδιο χώρο για πάνω από τρία έτη. 

Συµπερασµατικά, στο ερώτηµα αυτό θα συµπεριλαµβάνεται µόνο η έκταση που δεν υπάγεται σε κάποιο 
προσχεδιασµένο πρόγραµµα εναλλαγής καλλιεργειών. 

 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ 

Στα χαρακτηριστικά του τοπίου περιλαµβάνονται τα γραµµικά στοιχεία των αγροτεµαχίων της εκµετάλλευσης, 
όπως τεχνητές συνεχόµενες σειρές δένδρων ή θάµνων, πέτρινοι τοίχοι κλπ., τα οποία, συνήθως, αντιστοιχούν 
σε φυσικά όρια των αγροτεµαχίων.  

Φράχτες από φυτά: Σειρές από θάµνους οι οποίοι σχηµατίζουν φράχτη. Μπορούν να συνδυάζονται µε µια 
κεντρική σειρά δένδρων. 

Γραµµές δένδρων: Συνεχόµενα γραµµικά στοιχεία ξυλώδους βλάστησης (δένδρα), τα οποία, συνήθως, 
διαµορφώνουν τα όρια συγκεκριµένου αγροτεµαχίου µέσα στη γεωργική γη ή εκτείνονται παράλληλα µε 
δρόµους ή ποτάµια ή άλλα υδάτινα στοιχεία. Σηµειώνεται ότι βλάστηση η οποία µπορεί να θεωρηθεί και ως 
χρησιµοποιούµενη γεωργική γη (π.χ. αµπέλια, οπωροφόρα δένδρα κλπ.) δεν συµπεριλαµβάνεται σε αυτό το 
ερώτηµα.  

Πέτρινοι τοίχοι: Τεχνητές κατασκευές από τούβλα ή πέτρες, όπως για παράδειγµα ξερολιθιές και τοίχοι µε 
πέτρες και πηλό. 

 

3.1: Υπάρχει στην εκµετάλλευση κάποιο/α από τα ακόλουθα γραµµικά στοιχεία, το οποίο 
διατηρήθηκε από τον κάτοχο/διαχειριστή της εκµετάλλευσης, τα τρία τελευταία έτη; 

Οι φράχτες από φυτά, οι γραµµές δένδρων και οι πέτρινοι τοίχοι, θεωρείται ότι διατηρήθηκαν από τον 
κάτοχο/διαχειριστή της εκµετάλλευσης κατά τα τρία τελευταία έτη, αν εκείνος έχει εξασφαλίσει ένα ελάχιστο 
επίπεδο συντήρησής τους, ώστε να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, ανεξάρτητα από το αν λαµβάνει ή όχι 
επιχορήγηση για αυτό. Σε αυτή την περίπτωση θα επιλεγεί το ΝΑΙ στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο των 
ερωτηµάτων α, β, γ, κωδ.09, 10, 11. 

∆ιαφορετικά, θα επιλεγεί το ΟΧΙ.  
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3.2: Υπάρχει στην εκµετάλλευση κάποιο/α από τα ακόλουθα γραµµικά στοιχεία, το οποίο 
δηµιουργήθηκε από τον κάτοχο/διαχειριστή της εκµετάλλευσης, τα τρία τελευταία έτη; 

Σε αυτό το ερώτηµα σηµειώνεται αν υπάρχει κάποιο γραµµικό στοιχείο (φράχτης από φυτά, γραµµή δένδρων 
ή πέτρινος τοίχος), το οποίο δεν υπήρχε παλιότερα στην εκµετάλλευση, αλλά δηµιουργήθηκε κατά τα 
τελευταία τρία έτη. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, θα επιλεγεί το ΝΑΙ στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο των ερωτηµάτων α, β, 
γ, κωδ.12, 13, 14. 

∆ιαφορετικά, θα επιλεγεί το ΟΧΙ.  

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΡ∆ΕΥΣΗ 

4.1: Πόση είναι η µέση αρδευθείσα έκταση των τριών τελευταίων ετών; 

Σε αυτό το ερώτηµα θα καταχωριστεί η µέση αρδευθείσα έκταση των τριών τελευταίων ετών, σε στρέµµατα, 
µε ένα δεκαδικό ψηφίο. Με τον όρο µέση αρδευθείσα έκταση εννοούµε τον µέσο όρο της αρδευθείσας 
χρησιµοποιούµενης γεωργικής γης, των τριών τελευταίων ετών, συµπεριλαµβανοµένου του έτους αναφοράς 
της έρευνας.  

Παράδειγµα: Φέτος, σε κάποια εκµετάλλευση αρδεύτηκαν 80 στρέµµατα χρησιµοποιούµενης γεωργικής γης, 
πέρυσι 60 και προπέρυσι 50 στρέµµατα. Σε αυτή την περίπτωση η µέση αρδευόµενη έκταση των τριών 
τελευταίων ετών είναι (80+60+50)/3=63,3 στρέµµατα. 

 

4.2: Μέθοδοι άρδευσης που χρησιµοποιήθηκαν στην εκµετάλλευση 

Στο ερώτηµα αυτό σηµειώνονται οι µέθοδοι άρδευσης που χρησιµοποιήθηκαν στην εκµετάλλευση, δηλαδή 
επιλέγονται τα ΝΑΙ ή ΟΧΙ ανάλογα µε τον αν η εκµετάλλευση χρησιµοποίησε για την άρδευση των 
καλλιεργειών της επιφανειακή άρδευση, τεχνητή βροχή και άρδευση µε σταγόνες, αντίστοιχα.  

Όπως είναι λογικό, µπορούν να σηµειωθούν περισσότερα από ένα ΝΑΙ.  

Σηµειώνεται ότι οι καλλιέργειες θερµοκηπίων ή άλλων προσπελάσιµων καλυµµάτων, καθώς και οι 
οικογενειακοί λαχανόκηποι δεν λαµβάνονται υπόψη στο ερώτηµα αυτό.  

 
α. Επιφανειακή άρδευση (πληµµύρα, αύλακες διήθησης) 

Θα επιλεγεί ΝΑΙ εφόσον πραγµατοποιήθηκε επιφανειακή άρδευση, δηλαδή πότισµα µε διοχέτευση του νερού 
στο έδαφος είτε µε κατάκλυση (πληµµύρα) ολόκληρης της περιοχής άρδευσης είτε µε µικρά αυλάκια (αύλακες 
διήθησης) ανάµεσα από τις σειρές των φυτών, αξιοποιώντας τη δύναµη της βαρύτητας. 

∆ιαφορετικά, θα επιλεγεί το ΟΧΙ.  

 
β. Άρδευση µε τεχνητή βροχή 

Θα επιλεγεί ΝΑΙ εφόσον πραγµατοποιήθηκε άρδευση µε τεχνητή βροχή, δηλαδή πότισµα µε τη διοχέτευση 
του νερού υπό υψηλή πίεση µε µορφή βροχής πάνω από την αρδευόµενη έκταση (π.χ. ακροφύσια, µπεκ, 
κανόνια). 

∆ιαφορετικά, θα επιλεγεί το ΟΧΙ.  

γ. Άρδευση µε σταγόνες 

Θα επιλεγεί ΝΑΙ εφόσον πραγµατοποιήθηκε άρδευση µε σύστηµα στάγδην, δηλαδή µε παροχή του νερού 
χαµηλά, δίπλα στα φυτά, σταγόνα-σταγόνα ή µε µικροψεκαστήρες ή µε δηµιουργία συνθηκών που 
προσοµοιάζουν προς την οµίχλη (υδρονέφωση, σπρέιερ).  

∆ιαφορετικά, θα επιλεγεί το ΟΧΙ.  
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4.3: Πηγή των υδάτων που χρησιµοποιούνται για άρδευση στην εκµετάλλευση 

Το ερώτηµα αυτό αφορά στην πηγή των αρδευτικών υδάτων που χρησιµοποιούνται, συνήθως, στην 
εκµετάλλευση, από την οποία προέρχεται το σύνολο ή ο µεγαλύτερος όγκος των υδάτων. 

Μία εκµετάλλευση είναι δυνατόν να χρησιµοποιεί µία ή περισσότερες πηγές αρδευτικών υδάτων, ανάλογα µε 
τις καιρικές συνθήκες ή την τιµή του νερού. Πάντως το ερώτηµα αφορά στην πηγή που χρησιµοποιείται κατά 
τη διάρκεια ενός κανονικού ή ξηρού έτους. Αν κατά το έτος αναφοράς της έρευνας, λόγω π.χ. βροχερού 
καιρού, δεν χρησιµοποιήθηκε άρδευση, το ερώτηµα θα συµπληρωθεί µε στοιχεία προηγούµενου έτους. 

Το νερό που χρησιµοποιείται για τις ανάγκες µιας εκµετάλλευσης προέρχεται είτε από πηγές υδάτων που 
βρίσκονται εντός της εκµετάλλευσης είτε από πηγές υδάτων που βρίσκονται εκτός της εκµετάλλευσης. 
Μπορεί, όµως, να προέρχεται και από ύδατα που αφαλατώθηκαν, από επαναχρησιµοποιούµενα ύδατα κλπ. 

 

α. Υπόγεια ύδατα εντός της εκµετάλλευσης 

Στο ερώτηµα αυτό θα επιλεγεί το ΝΑΙ αν η εκµετάλλευση χρησιµοποιεί νερό που αντλείται από πηγάδια 
ανοιγµένα µε γεώτρηση ή εκσκαφή ή από φυσικές υπόγειες πηγές ύδατος ελεύθερης ροής ή από παρόµοιες 
πηγές που βρίσκονται µέσα ή κοντά στην εκµετάλλευση.  

∆ιαφορετικά, θα επιλεγεί το ΟΧΙ.  

Σηµειώνεται ότι δεν είναι απαραίτητο οι πηγές αυτές να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για αρδευτικούς 
σκοπούς, αλλά µπορούν να χρησιµοποιούνται από την εκµετάλλευση και για άλλους λόγους, π.χ. πότισµα 
ζώων κλπ. 

 

β. Επιφανειακά ύδατα εντός της εκµετάλλευσης (λιµνούλες ή φράγµατα) 

Στο ερώτηµα αυτό θα επιλεγεί το ΝΑΙ αν η εκµετάλλευση χρησιµοποιεί για την άρδευση νερό που προέρχεται 
από µικρές φυσικές λίµνες ή τεχνητά φράγµατα, που βρίσκονται εξ ολοκλήρου µέσα στην εκµετάλλευση ή 
χρησιµοποιούνται µόνο από την εν λόγω εκµετάλλευση. Η αρχική πηγή των υδάτων µπορεί να είναι είτε 
όµβρια ύδατα είτε υπόγεια ύδατα, που η εκµετάλλευση συλλέγει σε δεξαµενές.  

∆ιαφορετικά, θα επιλεγεί το ΟΧΙ.  

Επίσης, ΟΧΙ επιλέγεται και στην περίπτωση που τα υπόγεια ύδατα συλλέγονται σε φράγµα µόνο κατά την 
αρδευτική περίοδο. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέγεται ΝΑΙ στο ερώτηµα 4.3α «Υπόγεια ύδατα εντός της 
εκµετάλλευσης». 

 

γ. Επιφανειακά ύδατα εκτός εκµετάλλευσης από λίµνες, ποταµούς ή αρδευτικούς αύλακες 

Στο ερώτηµα αυτό θα επιλεγεί το ΝΑΙ, αν η εκµετάλλευση χρησιµοποιεί για την άρδευση νερό που προέρχεται 
από επιφανειακά γλυκά ύδατα (λίµνες, ποτάµια, άλλα υδατορρεύµατα), που δεν έχουν δηµιουργηθεί τεχνητά 
για αρδευτικούς σκοπούς. Συµπεριλαµβάνονται φράγµατα µικρότερα από 1.000m3, τα οποία έχουν 
κατασκευαστεί αποκλειστικά για τη σωστή λειτουργία των αντλιών για µικρή ροή.  

∆ιαφορετικά, θα επιλεγεί το ΟΧΙ.  

 

δ. Ύδατα εκτός εκµετάλλευσης από κοινά δίκτυα υδροδότησης 

Στο ερώτηµα αυτό θα επιλεγεί το ΝΑΙ αν η εκµετάλλευση χρησιµοποιεί για την άρδευση νερό που προέρχεται 
από πηγές υδάτων που βρίσκονται εκτός της εκµετάλλευσης, οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στο 
προηγούµενο ερώτηµα και στις οποίες έχουν πρόσβαση δύο ή περισσότερες εκµεταλλεύσεις, ενώ, συνήθως, 
καταβάλλεται κάποιο τέλος από την εκµετάλλευση.  

Η παροχή ύδατος µπορεί να είναι δηµόσια ή ιδιωτική. Στην περίπτωση αυτή, η αρχική πηγή του ύδατος δεν 
ενδιαφέρει. Συµπεριλαµβάνεται και η περίπτωση άρδευσης µε νερό το οποίο µεταφέρεται στην εκµετάλλευση 
µε βυτία, εκτός αν το νερό είναι καθαρά επιφανειακό, από λίµνες, ποταµούς ή αρδευτικούς αύλακες. 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται, επίσης, τα τεχνητά φράγµατα, τα κανάλια ή ποτάµια, ακόµα και αν 
αυτά δεν έχουν κατασκευαστεί ειδικά για αρδευτικούς σκοπούς.  

Αν δεν ισχύει κάτι από τα παραπάνω, θα επιλεγεί το ΟΧΙ.  
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ε. Άλλες πηγές 

Στο ερώτηµα αυτό θα επιλεγεί το ΝΑΙ, αν η εκµετάλλευση χρησιµοποιεί για την άρδευση νερό το οποίο 
προέρχεται από άλλες πηγές άρδευσης, οι οποίες δεν έχουν αναφερθεί παραπάνω. Τέτοιες πηγές µπορεί να 
είναι πηγές αλµυρού ή υφάλµυρου νερού, πριν τη χρησιµοποίηση του οποίου εφαρµόζεται ή όχι αφαλάτωση, 
ή ακόµα και λύµατα στα οποία εφαρµόζεται επεξεργασία πριν τη χρησιµοποίησή τους. 

∆ιαφορετικά, θα επιλεγεί το ΟΧΙ.  

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΒΟΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

5.1: Η βόσκηση έγινε σε εκτάσεις (βοσκότοπους) της εκµετάλλευσης; 

Εάν την ηµέρα της έρευνας δεν υπάρχουν ζώα στην εκµετάλλευση, θα καταγραφεί ο µέσος αριθµός 
εκτρεφόµενων ζώων κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς.  

Στο ερώτηµα αυτό θα δοθεί καταφατική απάντηση (ΝΑΙ) ή αρνητική (ΟΧΙ) και θα σηµειωθεί Χ στο αντίστοιχο 
τετραγωνίδιο µε κωδ. 24. 

Αν ΝΑΙ: 

α. πόση ήταν η έκταση των βοσκότοπων που χρησιµοποιήθηκαν; 

Σηµειώνεται η συνολική έκταση των βοσκότοπων, ιδιόκτητων ή όχι, της εκµετάλλευσης της οποίας τα ζώα 
βόσκησαν κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς. 

Στην έκταση αυτή περιλαµβάνονται τα «Μόνιµα λιβάδια και βοσκότοποι», ερώτηµα 10.1, κωδ.60 του 
ερωτηµατολογίου της Απογραφής, οι «Άγονοι βοσκότοποι», ερώτηµα 10.2, κωδ.61, καθώς και οι «Πολυετείς 
καλλιέργειες χλωρών (κτηνοτροφικών) φυτών που διαρκούν περισσότερο από ένα έτος και λιγότερο από 
πέντε», ερώτηµα 8.9α, κωδ.43. ∆εν περιλαµβάνονται τα «Μόνιµα λιβάδια και βοσκότοποι που δεν 
χρησιµοποιούνται, πλέον, για παραγωγικούς σκοπούς και είναι επιλέξιµα για καταβολή επιδοτήσεων», 
ερώτηµα 10.3, κωδ.62. 

 

β. ποιο ήταν το χρονικό διάστηµα που τα ζώα βόσκησαν σε εκτάσεις της εκµετάλλευσης; 

Σηµειώνεται ο αριθµός των µηνών για τον οποίο τα ζώα βόσκησαν σε ιδιόκτητα ή όχι βοσκοτόπια της 
εκµετάλλευσης κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, ανεξάρτητα από το αν κατά τη διάρκεια της νύχτας 
βρίσκονταν στο ύπαιθρο ή στο στάβλο. 

Εάν οι διάφορες οµάδες ζώων της εκµετάλλευσης βόσκησαν διαφορετικά χρονικά διαστήµατα στο ύπαιθρο, 
τότε θα καταγραφεί το µεγαλύτερο από αυτά τα χρονικά διαστήµατα.  

 

 

5.2: Η βόσκηση έγινε σε δηµοτικές εκτάσεις (δηµοτικούς βοσκότοπους); 

∆ηµοτικοί βοσκότοποι είναι οι βοσκότοποι που ανήκουν στο δήµο, την κοινότητα ή άλλο δηµόσιο φορέα 
(πανεπιστήµιο, εκκλησία κλπ.) και στους οποίους βόσκουν ζώα από περισσότερες από µία εκµεταλλεύσεις, 
έναντι ενός τιµήµατος (δικαιώµατος) κατά κεφαλήν ζώου. Οι περιοχές βόσκησης των ζώων δεν είναι 
οριοθετηµένες. 

Σε περίπτωση που οι δηµοτικοί βοσκότοποι είναι παραχωρηµένοι στην εκµετάλλευση και έχουν συγκεκριµένα 
όρια εντός των οποίων βόσκουν µόνο τα ζώα της συγκεκριµένης εκµετάλλευσης, τότε η έκταση αυτή θα 
καταγραφεί στο προηγούµενο ερώτηµα 5.1.α. 

Στο ερώτηµα αυτό θα δοθεί καταφατική απάντηση (ΝΑΙ) ή αρνητική (ΟΧΙ) και θα σηµειωθεί Χ στο αντίστοιχο 
τετραγωνίδιο µε κωδ.27. 

Αν ΝΑΙ: 

α. ο συνολικός αριθµός των ζώων που βόσκησαν σε δηµοτικές εκτάσεις; 

Εδώ σηµειώνεται ο αριθµός των ζώων της εκµετάλλευσης που βόσκησαν έστω και µία φορά σε δηµοτικές 
εκτάσεις, κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς.  
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β. το χρονικό διάστηµα που τα ζώα βόσκησαν σε δηµοτικές εκτάσεις; 

Εδώ σηµειώνεται, ο αριθµός των µηνών που τα ζώα της εκµετάλλευσης βόσκησαν σε κοινά βοσκοτόπια κατά 
τη διάρκεια του έτους αναφοράς. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

Στο Κεφάλαιο αυτό αναφέρεται η αναλυτική κατανοµή ΟΛΗΣ της χρησιµοποιούµενης γεωργικής έκτασης της 
εκµετάλλευσης όπου καταγράφονται ακόµη και οι εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται στον οικισµό της µόνιµης 
κατοικίας του κατόχου, ανά είδος καλλιέργειας. 

Αναλυτικότερα, θα γραφούν οι καλλιέργειες της εκµετάλλευσης και οι εκτάσεις τους, οι αρδευθείσες εκτάσεις, ο 
τρόπος άρδευσης και ο οικισµός όπου βρίσκονται οι καλλιέργειες αυτές.  

Στην πρώτη στήλη, συµπληρώνεται το είδος της καλλιέργειας, όπως αυτό αναγράφεται στα κεφάλαια 8 έως 
11 του βασικού ερωτηµατολογίου (Έντυπο Ε-∆1), ενώ στη δεύτερη στήλη συµπληρώνεται ο αντίστοιχος 
κωδικός.  

Στην τρίτη στήλη, αναγράφεται η συνολική έκταση (σε στρέµµατα) που καλύπτεται µε το συγκεκριµένο είδος 
καλλιέργειας, πόση από αυτή την έκταση (σε στρέµµατα) ποτίστηκε κατά την καλλιεργητική περίοδο και, 
τέλος, ο τρόπος άρδευσης. Σε ό,τι αφορά στον τρόπο άρδευσης επιλέγεται το 1 για την επιφανειακή άρδευση, 
το 2 για την άρδευση µε τεχνητή βροχή και το 3 για την άρδευση µε σταγόνες.  

Στην τέταρτη στήλη, καταγράφεται ο νοµός, ο δήµος / κοινότητα, το τοπικό διαµέρισµα και ο οικισµός όπου 
βρίσκεται η εν λόγω καλλιέργεια. Η πέµπτη στήλη συµπληρώνεται από τη Γ.Γ. ΕΣΥΕ.  

Τέλος, στο κάτω µέρος της σελίδας 5 γράφεται η συνολική έκταση της εκµετάλλευσης και η συνολική 
αρδευθείσα έκταση. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

7.1: Aν η εκµετάλλευση εκτρέφει βοοειδή, σηµειώστε πόσες θέσεις διαθέτει καθεµία από τις 
ακόλουθες εγκαταστάσεις της για τη στέγασή τους 

Στο ερώτηµα αυτό πρέπει να σηµειωθεί πόσες θέσεις από τις παρακάτω εγκαταστάσεις διαθέτει κάθε 
εκµετάλλευση για τη στέγαση των βοοειδών της: 

 

α. Στάβλος µε στηρίγµατα, µε στερεή και υγρή κοπριά 

Σηµειώνονται οι θέσεις που διαθέτει ο στάβλος, όπου τα ζώα είναι δεµένα στις θέσεις τους και δεν τους 
επιτρέπεται να µετακινηθούν ελεύθερα και όπου η κοπριά αποµακρύνεται µηχανικά εκτός του κτίσµατος ως 
στερεή κοπριά. 

 

β. Στάβλος µε στηρίγµατα, µε υδαρή κοπριά 

Σηµειώνονται οι θέσεις που διαθέτει ο στάβλος, όπου τα ζώα είναι δεµένα στις θέσεις τους και δεν τους 
επιτρέπεται να µετακινηθούν ελεύθερα και όπου η κοπριά και τα ούρα πέφτουν από το δάπεδο σε µία τάφρο 
και σχηµατίζουν κοπρολύµατα. 

 

γ. Ελεύθερος σταβλισµός, µε στερεή και υγρή κοπριά 

Σηµειώνονται οι θέσεις (χωρητικότητα) του στάβλου, όπου τα ζώα µετακινούνται ελεύθερα, δηλαδή δεν έχουν 
ατοµικές θέσεις στο χώρο ανάπαυσης, και όπου η στερεή και η υγρή κοπριά αποµακρύνονται φυσιολογικά µε 
µηχανικό διαχωρισµό (στερεή κοπριά), ενώ η υγρή κοπριά αποµακρύνεται µε αντλία βορβόρου (βόθρος).   
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δ. Ελεύθερος σταβλισµός, µε υδαρή κοπριά 

Σηµειώνονται οι θέσεις (χωρητικότητα) του στάβλου, όπου τα ζώα µετακινούνται ελεύθερα και όπου η κοπριά 
και τα ούρα πέφτουν κάτω από το δάπεδο µέσα σε τάφρο και σχηµατίζουν κοπρολύµατα ή που µπορεί να 
αφαιρεθούν από τα τσιµεντένια περάσµατα και να συλλεχθούν σε δεξαµενές αποθήκευσης ή σε λίµνες 
εξάτµισης, µαζί µε κοπρολύµατα που έχουν αποτεθεί σε εξωτερικούς περίβολους.  

 

ε. Λοιπά 

Σηµειώνονται οι θέσεις όλων των άλλων τύπων στέγασης, που δεν ταιριάζουν στις ανωτέρω περιγραφές. 

Στο ερώτηµα αυτό συµπεριλαµβάνονται και τα λυτά ζώα που µετακινούνται σε αχυρένια υποστρώµατα, µε τον 
όρο «παχιές στρωµνές-λυτή στέγαση». 

Παχιές στρωµνές-λυτή στέγαση είναι στέγες ζώων, όπου το δάπεδο είναι καλυµµένο µε παχιά στρωµνή από 
άχυρο, τύρφη, πριονίδι ή άλλο παρόµοιο υλικό που δεσµεύει την κοπριά και τα ούρα και η οποία αφαιρείται 
µία ή δύο φορές το χειµώνα για να χρησιµοποιηθεί ως λίπασµα αγροκτήµατος.  

 

 

7.2: Αν η εκµετάλλευση εκτρέφει χοιροειδή, σηµειώστε πόσες θέσεις διαθέτει καθεµία από τις 
ακόλουθες εγκαταστάσεις της, για τη στέγασή τους 

Στο ερώτηµα αυτό πρέπει να σηµειωθεί πόσες θέσεις από τις παρακάτω εγκαταστάσεις διαθέτει κάθε 
εκµετάλλευση, για τη στέγαση των χοιροειδών της: 
 

α. Σε δάπεδα εν µέρει δικτυωτά:  

Σηµειώνονται οι θέσεις που διαθέτει η εγκατάσταση, της οποίας το δάπεδο είναι µερικώς σταθερό 
(τσιµεντένιο ή άλλο) και ένα τµήµα του δαπέδου έχει περσίδες από τις οποίες η στερεή και υγρή κοπριά 
πέφτουν κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και καταλήγουν µέσα σε ένα λάκκο, όπου σχηµατίζεται υδαρής 
κοπριά.  
 

β. Σε δάπεδα εξ ολοκλήρου δικτυωτά:  

Σηµειώνονται οι θέσεις που διαθέτει η εγκατάσταση, της οποίας το δάπεδο αποτελείται εξ ολοκλήρου από 
περσίδες, από τις οποίες η στερεή και υγρή κοπριά πέφτουν κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και 
καταλήγουν µέσα σε ένα λάκκο, όπου σχηµατίζεται υδαρής κοπριά. 
 

γ. Σε εγκαταστάσεις µε αχυροστρωµνή (ελεύθερος σταβλισµός µε στρωµνή):  

Σηµειώνονται οι θέσεις που διαθέτει η εγκατάσταση, της οποίας το δάπεδο είναι καλυµµένο µε παχιά στρωµνή 
από άχυρο, τύρφη, πριονίδι ή άλλο παρόµοιο υλικό που δεσµεύει την κοπριά και τα ούρα και η οποία 
αφαιρείται κατά διαστήµατα που µπορεί να απέχουν µεταξύ τους και µήνες.  
 

δ. Λοιπά:  

Σηµειώνονται οι θέσεις όλων των άλλων τύπων στέγασης, που δεν ταιριάζουν στις ανωτέρω περιγραφές. 

 

 

7.3: Αν η εκµετάλλευση εκτρέφει όρνιθες αυγοπαραγωγής, σηµειώστε πόσες θέσεις διαθέτει καθεµία 
από τις ακόλουθες εγκαταστάσεις της, για τη στέγασή τους 

Στο ερώτηµα αυτό πρέπει να σηµειωθούν µόνο τα συστήµατα εκτροφής ορνίθων αυγοπαραγωγής που έχουν 
ήδη αρχίσει να γεννάνε ή που έχουν ήδη αποσυρθεί από όρνιθες αυγοπαραγωγής. 

Η οδηγία του Συµβουλίου 1999/74/EC, υιοθετηµένη το 1999, διακρίνει τρεις τύπους συστηµάτων εκτροφής για 
τις όρνιθες αυγοπαραγωγής: 

� εµπλουτισµένα κλουβιά όπου οι όρνιθες έχουν τουλάχιστον 750cm2 περιοχής κλουβιού ανά όρνιθα. 
Πρόκειται για ένα καινούριο τύπο βιοµηχανικού κλουβιού που, συγκρινόµενος µε συµβατικά 
συστήµατα, παρέχει περισσότερο χώρο για τα πουλιά και είναι εξοπλισµένος µε τα κατάλληλα στοιχεία 
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για την όσο το δυνατόν φυσικότερη διαβίωση των ορνίθων. Επιπροσθέτως, χρησιµοποιείται στρωµνή 
από άµµο, ροκανίδια κλπ. και οι κουτσουλιές αποµακρύνονται, συνήθως, µέσω ιµάντων, 

� µη εµπλουτισµένα συστήµατα κλουβιών όπου ο χώρος ανά όρνιθα είναι τουλάχιστον 550cm2. Το 
σύστηµα αυτό έχει απαγορευθεί από 1/1/2003 και δεν επιτρέπεται, πλέον, να κτίζονται τέτοιου είδους 
κλουβιά. Τα υπάρχοντα µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο µέχρι τον Ιανουάριο του 2012, οπότε και 
θα πρέπει να αντικατασταθούν, 

� σύστηµα χωρίς κλουβιά αλλά µε φωλιές, τουλάχιστον µία φωλιά ανά επτά όρνιθες και επαρκή 
κοτάναθρα, µε πυκνότητα πληθυσµού η οποία δεν υπερβαίνει τις εννιά όρνιθες/m2. 

 

 

α. Σε εγκαταστάσεις µε αχυροστρωµνή (ελεύθερος σταβλισµός µε στρωµνή)  

Σηµειώνονται οι θέσεις που διαθέτει ο συγκεκριµένος τύπος εγκατάστασης για τη στέγαση των ορνίθων 
αυγοπαραγωγής. Στο σύστηµα αυτό, το δάπεδο είναι καλυµµένο µε παχιά στρωµνή από άχυρο, πριονίδι ή 
άλλο παρόµοιο υλικό που συγκρατεί την κοπριά και η οποία αποµακρύνεται κατά διαστήµατα, που µπορεί να 
απέχουν µεταξύ τους και µήνες. 

Αποτελεί µία απλή εγκατάσταση, θερµικά µονωµένη, µε φυσικό ή µη αερισµό. Πρέπει το ένα τρίτο του 
δαπέδου να καλύπτεται από στρωµνή, π.χ. από ψιλοκοµµένο άχυρο, πριονίδια κλπ., και τα υπόλοιπα δύο 
τρίτα να αποτελούν µία τάφρο µε σχάρες, όπου θα συγκεντρώνονται τα περιττώµατα κατά τη διάρκεια των 13-
15 µηνών ωοτοκίας. Οι φωλιές, οι ταΐστρες και οι ποτίστρες, τοποθετούνται πάνω από τις σχάρες, ώστε να 
διατηρείται καθαρή η στρωµνή. 

 

β. Κλωβοστοιχία (όλα τα είδη):  

Σηµειώνονται οι θέσεις που διαθέτει αυτό το σύστηµα στέγασης, στο οποίο οι όρνιθες αυγοπαραγωγής 
στεγάζονται σε κλουβιά (µία ή περισσότερες στο καθένα). 

Είναι µια κλειστή εγκατάσταση, µε τεχνητό εξαερισµό, µε ή χωρίς σύστηµα φωτισµού. Οι όρνιθες στεγάζονται 
σε διαζώµατα από µεταλλικό σύρµα, που σχηµατίζουν µακριές σειρές. Τα περιττώµατα πέφτουν στο δάπεδο 
των κλουβιών, συλλέγονται κάτω από αυτό σε µία βαθιά τάφρο ή αυλάκι  και αποµακρύνονται µέσω ιµάντων ή 
αποξεστικών µηχανηµάτων. Τα περιττώµατα των πουλερικών στις κλωβοστοιχίες δεν αναµειγνύονται µε άλλα 
υλικά, όπως τα άχυρα, ενώ είναι δυνατόν είτε να αποξηρανθούν, είτε να αναµειχθούν µε νερό, ώστε η κοπριά 
να είναι εύκολα διαχειρίσιµη. Τρία είναι  τα κοινά συστήµατα στέγασης για τις όρνιθες αυγοπαραγωγής που 
χρησιµοποιούνται στην Ευρώπη: 

� Κλωβοστοιχία µε ιµάντα 
� Κλωβοστοιχία µε βαθιά τάφρο 
� Κλωβοστοιχία µε ξυλόβαθρο 

 

β.1 Κλωβοστοιχία µε ιµάντα:  

Σηµειώνονται οι θέσεις σε κλωβοστοιχία µε ιµάντα, όπου τα περιττώµατα αποµακρύνονται µηχανικά 
έξω από την εγκατάσταση µέσω ενός ιµάντα, που βρίσκεται κάτω από τα κλουβιά, για να σχηµατίσουν 
στερεή κοπριά/ αγροτικό λίπασµα.  

Οι κινητοί ιµάντες, οι οποίοι µπορεί να είναι φτιαγµένοι από «αντικολλητικό» προπυλένιο, είναι 
τοποθετηµένοι κάτω από τα κλουβιά, συγκεντρώνουν τα περιττώµατα και τα µεταφέρουν έξω από την 
εγκατάσταση, σε κλειστές αποθήκες. Στα πιο προηγµένα συστήµατα αυτού του τύπου προβλέπεται η 
αποξήρανση των περιττωµάτων πάνω στους ιµάντες µε αέρα που εισέρχεται στα κλουβιά µέσω 
διάτρητων σωλήνων ή άλλων συστηµάτων αερισµού. Στο ερώτηµα αυτό θα συµπεριληφθούν και τα 
συστήµατα κλωβοστοιχίας, στα οποία η κοπριά αποµακρύνεται µε τη βοήθεια αποξεστικών 
µηχανηµάτων. 

 

β.2 Κλωβοστοιχία µε βαθιά τάφρο:  

Σηµειώνονται οι θέσεις σε κλωβοστοιχία µε βαθιά τάφρο, η οποία βρίσκεται κάτω από τα κελιά και στην 
οποία πέφτει η κοπριά σχηµατίζοντας κοπρολύµατα.  

Τα πουλερικά στεγάζονται σε κλουβιά σε ένα ή περισσότερα διαζώµατα. Τα περιττώµατα περιέρχονται 
σε  µια βαθιά τάφρο ή σε ένα κανάλι που βρίσκεται κάτω από τα κλουβιά, είτε από µόνα τους είτε µε την 
βοήθεια ενός αποξεστικού µηχανήµατος, µαζί µε νερό που έχει χυθεί από τις ποτίστρες. Το στρώµα της 
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κοπριάς αποµακρύνεται µία φορά το χρόνο ή λιγότερο συχνά από το αποξεστικό µηχάνηµα ή το 
µπροστινό µέρος ενός τρακτέρ. Σε µερικές εγκαταστάσεις το σύστηµα εξαερισµού σχεδιάζεται έτσι, 
ώστε ο θερµός αέρας να χρησιµοποιείται για να ξηραίνει την υγρή κοπριά στην βαθιά τάφρο ή το 
κανάλι. 

 

β.3 Κλωβοστοιχία µε ξυλόβαθρο:  

Σηµειώνονται οι θέσεις σε κλωβοστοιχία µε ξυλόβαθρο, όπου η κοπριά πέφτει στο δάπεδο κάτω από τα 
κλουβιά σχηµατίζοντας στερεή κοπριά, η οποία αποµακρύνεται µε µηχανικές µεθόδους ανά τακτά 
χρονικά διαστήµατα. 

Παρουσιάζει οµοιότητες µε την κλωβοστοιχία µε βαθιά τάφρο. Η διαφορά τους είναι ότι στην 
κλωβοστοιχία µε ξυλόβαθρο υπάρχει µια µεταβλητή βαλβίδα µεταξύ του κλουβιού και των περιοχών 
αποθήκευσης των περιττωµάτων και µεγάλα ανοίγµατα στους τοίχους αποθήκευσης των 
περιττωµάτων, που επιτρέπουν την είσοδο του αέρα, ο οποίος βοηθάει στην ξήρανση της κοπριάς. Το 
κλουβί και οι περιοχές αποθήκευσης των περιττωµάτων είναι χωριστά, έτσι ώστε οι κοπριές να 
µπορούν να αποµακρύνονται οποιαδήποτε στιγµή, χωρίς να διαταράσσονται τα πουλιά. 

Εκτός από αυτές τις τρεις υπο-κατηγορίες κλωβοστοιχίας, θα καταγραφούν στο ερώτηµα αυτό και άλλοι 
πιθανοί τύποι κλουβιών. 

 

γ Λοιπά: 

Σηµειώνονται οι θέσεις όλων των άλλων τύπων στέγασης, που δεν ταιριάζουν µε τις ανωτέρω περιγραφές. 

Συγκεκριµένα, σε αυτή την κατηγορία περιλαµβάνονται εγκαταστάσεις στέγασης για όρνιθες αυγοπαραγωγής, 
άλλου τύπου από τη στέγαση σε εγκαταστάσεις µε αχυροστρωµνή (ελεύθερος σταβλισµός σε στρωµνή) ή σε 
κλωβοστοιχία.  

Σε αυτή την κατηγορία συµπεριλαµβάνεται το σύστηµα ελεύθερης βοσκής (σύστηµα φύλαξης των πουλερικών 
στο οποίο παρέχονται σπίτια στα πουλιά και αυτά έχουν τη δυνατότητα να τρέχουν ελεύθερα στον αγρό ή σε 
ένα κοµµάτι περιφραγµένης γης). 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΟΠΡΙΑΣ 

8.1: Ποσοστό χρησιµοποιούµενης γεωργικής έκτασης της εκµετάλλευσης στο οποίο προστέθηκε 
στερεή κοπριά 

Η στερεή κοπριά προέρχεται από κόπρανα οικόσιτων ζώων και ενδεχοµένως περιλαµβάνει µικρή ποσότητα 
ούρων. 

Στο ερώτηµα αυτό θα σηµειωθεί το ποσοστό επί του συνόλου της χρησιµοποιούµενης γεωργικής έκτασης στο 
οποίο προστέθηκε στερεή κοπριά κατά την περίοδο αναφοράς της έρευνας, κωδ.45. 

Η έκταση στην οποία προστέθηκε στερεή κοπριά µετριέται µόνο µία φορά, ακόµη και αν η στερεή κοπριά έχει 
προστεθεί περισσότερες από µία φορές το χρόνο. 

Παράδειγµα: Έστω ότι µία εκµετάλλευση διαθέτει 100 στρέµµατα χρησιµοποιούµενης γεωργικής έκτασης και 
ο κάτοχος της εκµετάλλευσης προσθέτει κοπριά στα 20 στρέµµατα. Το ποσοστό της έκτασης στο οποίο 
προστέθηκε κοπριά είναι 20% και το ποσοστό αυτό θα γραφεί στον κωδ.45. 

 
α. Ποσοστό της παραπάνω έκτασης στο οποίο η προσθήκη στερεής κοπριάς έγινε µε άµεση ενσωµάτωση 

Άµεση ενσωµάτωση είναι το σύστηµα βάσει του οποίου η προσθήκη και η ενσωµάτωση της κοπριάς γίνεται 
από το ίδιο µηχάνηµα ή από άλλο µηχάνηµα, το οποίο ακολουθεί αµέσως το διασκορπιστή κοπριάς, και το 
οποίο ενσωµατώνει την κοπριά στο έδαφος (σκαρπέλο ή άροτρο µε δίσκο).  

Το χρονικό όριο µέσα στο οποίο η ενσωµάτωση θεωρείται άµεση είναι, περίπου, 4 ώρες. 

Στο ερώτηµα αυτό θα γραφεί το ποσοστό της έκτασης στο οποίο η προσθήκη στερεής κοπριάς έγινε 
µηχανικά, µε τεχνικές οι οποίες καθιστούν δυνατή την άµεση ενσωµάτωσή της µέσα στο έδαφος (κωδ.46). 



 

74

Παράδειγµα: Έστω ότι ο κάτοχος της παραπάνω εκµετάλλευσης (100 στρέµµατα χρησιµοποιούµενης 
γεωργικής έκτασης εκ των οποίων λιπαίνει µε κοπριά τα 20) προσθέτει κοπριά µε άµεση ενσωµάτωση στα 10 
στρέµµατα. Το ποσοστό που θα γραφεί στον κωδ.46, είναι 50%. 

 
 
8.2: Ποσοστό χρησιµοποιούµενης γεωργικής έκτασης της εκµετάλλευσης στο οποίο προστέθηκε 
υδαρής κοπριά 

Η υδαρής κοπριά προέρχεται από ούρα οικόσιτων ζώων και ενδεχοµένως περιλαµβάνει µικρή ποσότητα 
κοπράνων και /ή νερού. 

Στο ερώτηµα αυτό θα σηµειωθεί το ποσοστό επί του συνόλου της χρησιµοποιούµενης γεωργικής έκτασης στο 
οποίο προστέθηκε υδαρής κοπριά κατά την περίοδο αναφοράς της έρευνας (κωδ. 47). 

Η έκταση στη οποία προστέθηκε υδαρής κοπριά µετριέται µόνο µία φορά, ακόµη και αν υδαρής κοπριά έχει 
προστεθεί περισσότερες από µία φορές το χρόνο. 

 

α. Ποσοστό της παραπάνω έκτασης στο οποίο η προσθήκη της υδαρούς κοπριάς έγινε µε άµεση ενσωµάτωση 
ή έγχυση 

Στο ερώτηµα αυτό θα σηµειωθεί το ποσοστό της έκτασης στο οποίο η προστιθέµενη υδαρής κοπριά έχει 
ενσωµατωθεί στο έδαφος άµεσα, µε µηχανικό τρόπο ή µε έγχυση (κωδ.48). 

Η τεχνική της έγχυσης είναι η εφαρµογή της υδαρούς κοπριάς µε την τοποθέτησή της σε αυλακώσεις µέσα 
στο έδαφος για να περιορισθεί, κυρίως, η αµµωνία, αλλά και οι οσµές. Υπάρχουν οι ακόλουθοι τύποι έγχυσης: 

� ρηχή, σε ρηχά κάθετα αυλάκια, περίπου 5cm, που δηµιουργούνται µε τσουγκράνα ή δίσκο. 
� βαθιά, σε βαθιά κάθετα αυλάκια, περίπου 15cm, που δηµιουργούνται µε ειδικές τσουγκράνες. 
� επιφανειακή, σε λωρίδες που έχουν µικρές σχισµές. 

Το χρονικό όριο µέσα στο οποίο η ενσωµάτωση θεωρείται άµεση είναι, περίπου, 4 ώρες. 

 

 

8.3: Ποσοστό της συνολικής παραχθείσας κοπριάς που εξήχθη από την εκµετάλλευση 

Το ερώτηµα αυτό αφορά στο ποσοστό της συνολικής κοπριάς, στερεής και υδαρούς, που παρήχθη, κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αναφοράς της έρευνας και δεν χρησιµοποιήθηκε από την ίδια την εκµετάλλευση, αλλά 
πωλήθηκε ή διατέθηκε αλλού, για άµεση χρήση ως λίπασµα ή για βιοµηχανική επεξεργασία.  

∆εν περιλαµβάνεται η κοπριά που παρήχθη κατά τη βόσκηση των ζώων σε εξωτερικό χώρο. 

Αν, για παράδειγµα, µία εκµετάλλευση παρήγαγε 200 κιλά κοπριάς και διέθεσε ή πούλησε σε τρίτους τα 50 
κιλά, το ποσοστό το οποίο θα σηµειωθεί στον κωδ.49, είναι 25%. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΠΡΙΑΣ 

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και επεξεργασίας της κοπριάς, που διαθέτει η 
εκµετάλλευση. 

∆εν θα γραφούν οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης που δεν χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αναφοράς της έρευνας.  

 

9.1: Η εκµετάλλευση διαθέτει εγκαταστάσεις αποθήκευσης για: 

α. Στερεή κοπριά 

H στερεή κοπριά προέρχεται από κόπρανα οικόσιτων ζώων, που ενδεχοµένως περιλαµβάνουν µικρή 
ποσότητα ούρων και µπορούν να σχηµατίσουν σωρό. 
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Η εγκατάσταση αποθήκευσης κοπριάς είναι χώρος µε αδιαπέραστο δάπεδο για περιορισµό της απορροής, µε 
ή χωρίς οροφή. Συνήθως είναι κατασκευή µε τρεις πλευρές, που σχηµατίζουν ορθογώνιο παραλληλόγραµµο 
ή τετράγωνο, µε τσιµεντένιο δάπεδο και τοίχους από ενισχυµένο σκυρόδεµα ή ξύλο. Το δάπεδο είναι δυνατόν 
να έχει κλίση προς την ανοιχτή πλευρά, όπου απορρέει το υγρό µέρος από την συσσωρευµένη στερεή 
κοπριά και συλλέγεται σε αυλάκι, ώστε να αποθηκευθεί ξεχωριστά.  

Η στερεή κοπριά, η οποία πριν διασκορπιστεί διατηρείται σε σωρό στο χωράφι, δεν καταχωρίζεται σε αυτό το 
ερώτηµα. 

Στο ερώτηµα αυτό θα δοθεί καταφατική απάντηση (ΝΑΙ) στην περίπτωση που η εκµετάλλευση διαθέτει 
εγκατάσταση στερεής κοπριάς ή αρνητική (ΟΧΙ) στην αντίθετη περίπτωση και θα σηµειωθεί Χ στο αντίστοιχο 
τετραγωνίδιο µε κωδ.50. 

 

Κάλυψη εγκαταστάσεων αποθήκευσης κοπριάς 

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης κοπριάς (στερεής, υγρής, υδαρούς) µπορεί να είναι καλυµµένες µε τσιµεντένιο 
καπάκι, τέντα, µουσαµά κλπ., ώστε να προστατεύονται από τη βροχή, το χιόνι ή το χαλάζι και να 
περιορίζονται οι εκποµπές αµµωνίας. 

Οι κατασκευές, οι οποίες χρησιµοποιούνται για τις υπέργειες αποθήκες υγρής ή υδαρούς κοπριάς, διαθέτουν 
σκεπή από τσιµέντο, ξύλο ή κυµατοειδές µέταλλο, που συνήθως στηρίζεται σε στύλους γύρω από το πλαίσιο 
της αποθήκης. 

Άλλοι τύποι καλυµµάτων από πλαστικό, ξύλο ή τσιµέντο κλπ. Στηρίζονται, συνήθως, στους τοίχους της 
αποθήκης.  

Επίσης, κάποιοι τύποι καλυµµάτων είναι σχεδιασµένοι έτσι, ώστε να επιπλέουν στην κοπριά. Οι πιο 
συνηθισµένοι τύποι περιλαµβάνουν: 

Σκηνή: Ένα ενισχυµένο πλαστικό φύλλο που είναι προσαρτηµένο στη στεφάνη µίας επιφανειακής κυκλικής 
αποθήκης και στηρίζεται σε ένα κεντρικό στύλο, 

Πλωτό φύλλο: Ένα ενισχυµένο πλαστικό φύλλο που χρησιµοποιείται σε κυκλικές αποθήκες και σε 
οροθετηµένες λίµνες. 

Το φύλλο αυτό είναι δυνατόν, είτε να αγγίζει την άκρη της αποθήκης και να έχει το κατάλληλο µέγεθος ώστε 
να καλύπτει αυξοµειώσεις στο επίπεδο της υδαρούς κοπριάς, είτε να επιπλέει ελεύθερα στην επιφάνεια, 
συχνά υποβοηθούµενο από πλωτήρες ή από κάθετους στύλους κύλισής του στο εσωτερικό των τοίχων της 
αποθήκης.  

Η φυσική κρούστα που αναπτύσσεται στην επιφάνεια της δεξαµενής, όταν δεν υπάρχει ανάδευση, δεν 
περιλαµβάνεται σε αυτό το ερώτηµα. 

α1. Αν ΝΑΙ, είναι σκεπασµένη η εγκατάσταση αποθήκευσης στερεής κοπριάς; 

Στο ερώτηµα αυτό θα δοθεί καταφατική απάντηση (ΝΑΙ) στην περίπτωση που η εγκατάσταση αποθήκευσης 
καλύπτεται ή αρνητική απάντηση (ΟΧΙ) στην περίπτωση που δεν καλύπτεται και θα σηµειωθεί Χ στο 
αντίστοιχο τετραγωνίδιο µε κωδ.51. 

 

β. Υγρή κοπριά 

Η υγρή κοπριά προέρχεται από ούρα οικόσιτων ζώων που περιλαµβάνουν µικρή ποσότητα κοπράνων και/ή 
νερού, σε µορφή που µπορεί να αντληθεί µε αντλία (βόθρος). Για την αποθήκευσή της χρησιµοποιείται 
στεγανοποιηµένη δεξαµενή, ανοιχτή ή σκεπασµένη, ή αβαθής λίµνη/λεκάνη, επικαλυµµένη εσωτερικά. 

Στο ερώτηµα αυτό θα δοθεί καταφατική απάντηση (ΝΑΙ) ή αρνητική (ΟΧΙ) και θα σηµειωθεί Χ στο αντίστοιχο 
τετραγωνίδιο µε κωδ.52. 

β1. Αν ΝΑΙ, είναι σκεπασµένη η εγκατάσταση αποθήκευσης υγρής κοπριάς;  

Στο ερώτηµα αυτό θα δοθεί καταφατική απάντηση (ΝΑΙ) στην περίπτωση που η εγκατάσταση αποθήκευσης 
καλύπτεται ή αρνητική (ΟΧΙ) στην περίπτωση που δεν καλύπτεται και θα σηµειωθεί Χ στο αντίστοιχο 
τετραγωνίδιο µε κωδ.53. 
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γ. Υδαρή κοπριά 

Η υδαρής κοπριά είναι κοπριά σε υγρή µορφή, δηλαδή µείγµα κοπράνων και ούρων οικόσιτων ζώων που 
περιλαµβάνουν νερό ή και µικρή ποσότητα απορριµµάτων, σε µορφή που δεν µπορεί να σχηµατίσει σωρό, 
αλλά ούτε και να αντληθεί µε αντλία (βόθρος).  

Στο ερώτηµα αυτό θα δοθεί καταφατική απάντηση (ΝΑΙ) ή αρνητική (ΟΧΙ) και θα σηµειωθεί Χ στο αντίστοιχο 
τετραγωνίδιο µε κωδ.54. 

γ1. Αν ΝΑΙ, είναι σκεπασµένη η εγκατάσταση αποθήκευσης υδαρούς κοπριάς; 

Στο ερώτηµα αυτό θα δοθεί καταφατική απάντηση (ΝΑΙ) στην περίπτωση που η εγκατάσταση αποθήκευσης 
υδαρούς κοπριάς καλύπτεται ή αρνητική (ΟΧΙ) στην περίπτωση που δεν καλύπτεται και θα σηµειωθεί Χ στο 
αντίστοιχο τετραγωνίδιο, µε κωδ.55. 

 

 

9.2: Για την αποθήκευση της υδαρούς κοπριάς, η εκµετάλλευση χρησιµοποιεί: 

α. ∆εξαµενή υδαρούς κοπριάς 

Πρόκειται για δεξαµενή, συνήθως, από στεγανό υλικό που χρησιµοποιείται για την αποθήκευση της υδαρούς 
(ηµίρρευστης) κοπριάς. Συµπεριλαµβάνονται και οι στεγανές αποθήκες ή στεγανά κελάρια κάτω από ή 
ενσωµατωµένα µε τους στάβλους. 

Στο ερώτηµα αυτό θα δοθεί καταφατική απάντηση (ΝΑΙ) ή αρνητική (ΟΧΙ) και θα σηµειωθεί Χ στο αντίστοιχο 
τετραγωνίδιο µε κωδ.56. 

 

β. Λεκάνη/αβαθή λίµνη 

Πρόκειται για λάκκο µέσα στο χώµα, συνήθως, µε τοιχώµατα, που χρησιµοποιείται για την αποθήκευση της 
υδαρούς (ηµίρρευστης) κοπριάς.  

Συνήθως είναι µία µεγάλη ορθογώνια ή τετράγωνη κατασκευή µε επικλινή αναχώµατα για τοιχώµατα και µε 
µεγάλη επιφάνεια σε σχέση µε το βάθος. Η λεκάνη αυτή είναι δυνατόν να είναι επικαλυµµένη εσωτερικά µε 
αδιαπέραστο υλικό και µπορεί να αντληθεί µε αντλία ή µηχανικό εκσκαφέα.  

Στο ερώτηµα αυτό θα δοθεί καταφατική απάντηση (ΝΑΙ) ή αρνητική (ΟΧΙ) και θα σηµειωθεί Χ στο αντίστοιχο 
τετραγωνίδιο µε κωδ.57. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Στο κεφάλαιο αυτό ο απογραφέας βεβαιώνει την ακρίβεια των απαντήσεων που κατέγραψε στα ερωτήµατα 
του ερωτηµατολογίου και συµπληρώνει τις πληροφορίες σχετικά µε το πρόσωπο που έδωσε τα στοιχεία.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI 
Περιλαµβάνονται οι ποικιλίες αµπέλων σύµφωνα µε την κύρια χρήση των προϊόντων τους, 

ήτοι οινοποιήσιµες, επιτραπέζιες και ποικιλίες σταφιδάµπελων 

Α΄ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 
Αγιωργήτικο Μοσχάτο άσπρο ή Μοσχούδι 
Αθήρι 
Αλικάντε µπουσέ 
Αρίνθο 

Μοσχάτο (Mοσχάτο µαύρο, οινοποιήσιµο, Μο-
σχάτο λευκό Λασιθίου και Μοσχάτο 
Σπίνας Ν. Χανίων) 

Ασπρούδι Μοσχοφίλερο 
Ασύρτικο Μπατίκι 
Βερτζαµί Νεγκόσκα 
Βηλάνα Ντεµπίνα 
Γκρενάς ρουζ Ξυνόµαυρο 
Γουστολίδι (Βοστιλίδας) Παµίτι 
Ζουµιάτικο Ρεφόσκο 
Θραψαθήρι Ρίσλινγκ ρενάν 
Κακοτρύγης Ροδίτης 
Καµπερνέ Σωβινιόν (µαύρο) Ροµπόλα 
Καµπερνέ Φραν (µαύρο) Ρωµέικο 
Καρινίαν Σαββατιανό 
Κοτσιφάρι Σαρντοννέ (λευκό) 
Κρασάτο Σεµιγιόν 
Λαγόρθι Σενσώ 
Ληµνιό Σταυρωτό 
Λιάτικο Συλβάνερ 
Μαλαγουζιά (λευκό) Συράχ 
Μανδηλάρι Σωβινιόν (λευκό) 
Μαυροδάφνη Τεµπρανίλο 
Μαυρούδι Υνί µπλαν 
Μερλό Φιλέρι 
Μεσσενικόλα (µαύρο) Φωκιανό 
Μονεµβασιά Λοιπές οινοποιήσιµες 
  
 Β΄ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 
Βικτώρια Οχάνες 
Γκολντ Ριµπιέ (Αλφόνς Λαβαλέ) 
Ιτάλια Ροζακί ή Κέρινο             
Καλµέρια Σιδερίτης 
Κάρντιναλ Σουλτανίνα (επιτραπέζια) 
Μοσχάτο Αλεξανδρείας (λευκό) Φράουλα 
Μοσχάτο Αµβούργου (µαύρο) Λοιπές επιτραπέζιες 
  
 Γ΄ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΙ∆ΑΜΠΕΛΩΝ 
Κορινθιακή   
Σουλτανίνα  
 



Α/Α
Oνοµασία οίνου 
προελεύσεως

Ποικιλίες
Περιοχές όπου καλλιεργούνται                                                                                                        

ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΙ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
1 ΝΕΜΕΑ Αγιωργήτικο ή 

Μαύρο Νεµέας
Προέρχεται από αµπέλια των πρώην Κοινοτήτων Νεµέας, Αρχαίας Νεµέας, 
Γαλατά, Αηδονίων, Πετρίου, Αρχαίων Κλεωνών, Λεοντίου, Ψαρίου, 
Ασπροκάµπου, ∆άφνης, Καστρακίου, Κουτσίου, Μποζικών, Τιτάνης και 
Κεφαλαρίου του Νοµού Κορινθίας και των πρώην Κοινοτήτων Γυµνού και 
Μαλαντρενίου του Νοµού Αργολίδας.

2 ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ Μοσχοφίλερο                            
και Ασπρούδες

Προέρχεται από αµπέλια του βορείως της σιδηροδροµικής γραµµής 
Μαντινειακού πεδίου, που περιλαµβάνει τους πρώην ∆ήµους/Κοινότητες 
Τριπόλεως, Λεβιδίου, Κάψης, Σιµιάδων, Πικέρνης, Σάγκας, Νεστάνης, 
Λουκά, Ζευγολατιού, Παρθενίου, Αρτεµισίου, Κανδήλας, Oρχοµενού, 
Παλαιοπύργου, Σκοπής, Μερκοβουνίου, Αγ. Κων/νου, Πελάγους, Αγ. 
Βασιλείου, Νεοχωρίου, Στενού, Λιθοβουνίου και Αγιωργήτικων της Επαρχίας 
Μαντινείας, εξαιρουµένων των βαλτωδών εδαφών του Νοµού Αρκαδίας.

3 ΜΑΥΡΟ∆ΑΦΝΗ 
ΠΑΤΡΩΝ

Παράγεται από 
συνοινοποίηση 
ποικιλιών 

Μαυροδάφνης 
άνω του 50% και 

Μαύρης 
Κορινθιακής κάτω 

του 50%

Προέρχεται από αµπέλια των περιοχών του πρώην ∆ήµου Πατρέων και των 
πρώην Κοινοτήτων Αγιοβλασίτικων, Αγ.Νικολάου, Αγ.Στεφάνου, Αλισσού, 
Άνω  Αχαΐας, Άνω Σουδεναίικων, Θέας, Θεριανού, Καλλιθέας, Κάτω 
Αλισσού, Κρήνης, Λουσικών, Μαζαρακίου, Μιντιλογλίου, Μιτοπόλεως, 
Μονοδενδρίου, Οβρυάς, Παραλίας Πετρωτού, Πλατανόβρυσης, Ρογίτικων, 
Σαραβαλίου, Τσουκαλαίικων, Φλόκα, Φωσταίνης, Χαικαλίου, Χαλανδρίτσης, 
Αγ.Βασιλείου, Αγ.Γεωργίου Ρίου, Βερναδαίικων, Κάτω Καστριτσίου, 
Πλατανίου, Κ. Αχαΐας, Πετροχωρίου, Κρίνου, Πέτα, Άρλας, Αχαϊκού και 
Βραχναίικων του Νοµού Αχαΐας.

4 ΜΟΣΧΑΤΟΣ 
ΠΑΤΡΩΝ

Μοσχάτο άσπρο 
(Μοσχούδι)

∆ήµου Πατρέων και των πρώην ΚοινοτήτωνΨαθόπυργου, Αργυράς, 
∆ρεπάνου, Αραχωβίτικων, Αγ.Νικολάου, Αγ.Βασιλείου,Αγ.Γεωργίου Ρίου, 
Βερναδαίικων, Πλατανίου,Κάτω Καστριτσίου, Άνω 
Καστριτσίου,Αγιοβλασίτικων, Αγ.Στεφάνου, Αλισσού,Άνω  Αχαΐας, Άνω 
Σουδεναίικων, Άρλας, Αχαικού, Βραχναίικων, Θέας, Θεριανού, Κάτω 
Αλισσού, Κάτω  Αχαΐας, Λουσικών, Μιντιλογλίου, Νιφοραίικων, Οβρυάς, 
Παραλίας, Ριόλου, Σαραβαλίου, Φωσταίνης, Χαικαλίου, Μιτοπόλεως, 
Βασιλικού και Ισιώµατος του Νοµού Αχαΐας.

5 ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΡΙΟΥ 
ΠΑΤΡΩΝ

Μοσχάτο άσπρο 
(Μοσχούδι)

Προέρχεται από αµπέλια µέρους της πρώην επαρχίας Πατρών και από το 
τµήµα που βρίσκεται Β. του αµαξιτού δρόµου Πάτρας-Ελικίστρας του πρώην 
∆.Πατρέων και των πρώην Κοινοτήτων Ψαθόπυργου, Αργυράς, ∆ρεπάνου, 
Αραχωβίτικων, Αγ.Βασιλείου και Αγ.Γεωργίου Ρίου του Νοµού Αχαΐας.

6 ΠΑΤΡΑ Ροδίτης Προέρχεται από αµπέλια των πρώην Κοινοτήτων Αιγών, Μοναστηρίου, 
Σελιάνας (οικ.Κολοκυθιάνικων), Σινέρβου, Οάσεως, Βελάς, Αµπελοκήπων, 
Χρυσανθίου, Βαλιµής (οικ.Λιθόπετρας), Αµπέλου, Ποροβίτσης, Βουτσίµου, 
Ακράτας (άνωθεν αρδευτικού αύλακος) Κάτω Καλαµιάς, Κάτω Ποταµιάς, 
Πλατάνου, Παραλίας Πλατάνου, Άνω ∆ιακοπτού, Τραπέζης (άνωθεν εθνικής 
οδού), ∆ιακοπτού (οικ. Καλυβίτσα, Κερνίτσα, Νιάµατα και Λόφος), 
Κερυνείας, Σελινούντος (πάνω από τον οικισµό), Μαµουσιάς, Μελισσίων, 
Μαυρικίου, Κουνινάς, Παρασκευής, ∆αφνών, Κούµαρη, Χατζή, Κρήνης, 
Αιγίου Γκραίκας, Βερινού, Γρηγόρη, Τούµπας, Λάκκας, ∆ηµητροπούλου, 
Αγ.Κων/νου, Ροδοδάφνης (άνωθεν εθν.οδού), Νερατζιών, Λόγγου (άνωθεν 
εθνικής οδού), Άλσους, ∆ουκαναίικων, Μάγειρα, Μυροβρύσης, 
Αρραβωνίτσης, Ν.Ερινεού (άνωθεν σιδ.γραµµής), Καµαρών (άνωθεν 
σιδ.γραµµής), ∆αµακινίου, Σαλµενίκου, Ζήριας (άνωθεν σιδ.γραµµής), 
Σελλών, Πιτίτσης, Αργυράς, Πλατανιωτίσσης, Άνω Καστριτσίου, Κάτω 
Καστριτσίου, πρώην ∆ήµου Πατρέων (οικ.Άνω Συχαινών, Χάραδρου, 
Σκιόεσσας και Μπάλα), Ελικίστρας, Σουλίου, Μοίρας, Μιραλίου, 
Σταροχωρίου, Βασιλικού, Χαλανδρίτσης, Κριθαρακίων, Ελληνικού,
Μιτοπόλεως, Μαζαρακίου (οικ. Γαλαναίϊκα, Γκανέικα, κάτω Μαζαράκι), 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III.  ΟΙΝΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (v.q.p.r.d)

Ποικιλίες αµπέλων που καλλιεργούνται κατά περιοχή                                                                                                                       
(∆ήµοι/Κοινότητες πριν τη νέα διοικητική διαίρεση σύµφωνα µε τον «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ»)
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ΠΑΤΡΑ Ροδίτης Ελαιοχωρίου, Σπαρτιάς (οικ. Κυπαρισσίου), Χιόνας, Ερυµανθείας, 
Ζαχλωρίτικων (άνωθεν  εθν.οδού), Πτέρης (οικ. Αχλαδιά, Αγ. Ανδρέα, 
Σέλιτσα), Καλεντζίου (οικ.Αβραµίου, Αγ.Γεωργίου, Μπαντσαίικα), Μανεσίου, 
Αγ.Βαρβάρας, Αγ.Μαρίνας, ∆ροσιάς (οικ.Αγραπιδέων και Κούµπερι), 
Σκιαδά, Κάλφα, Ρουπακιάς, Σκούρα, Πορτών, Χαραυγής, Σανταµερίου, 
Μιχοίου, Βελιτσών, Φλόκα Σελιανίτικων (πάνω από την εθνική οδό Αρλας 
και Λεοντίου (οικ.Ανω Μαζαρακίου) του Νοµού Αχαΐας.

7 ΜΑΥΡΟ∆ΑΦΝΗ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Μαυροδάφνη Προέρχεται από αµπέλια των πρώην ΚοινοτήτωνΚουβαλάτων, Χαβριάτων, 
Σουλάρων, Μονοπολάτων, Αγκώνος, ∆αµουλιανάτων, Νυφίου, Κατωγής, 
Σκινέως, Αγ.Θέκλης, Χαβδάτων, πρώην ∆ήµου Ληξουρίου, Σβορωνάτων, 
Σπαρτιών,Πόρου, Σκάλας, Πάστρας, Αργινίων, πρώην ∆ήµου Ιθάκης,  
Παραχωρίου, Μεσοβουνίων, Κοντογουράτων, Πατρικάτων Καταποδάτων, 
Θηναίας και Γριζάτων του Νοµού Κεφαλληνίας.

8 ΡΟΜΠΟΛΑ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Ροµπόλα Προέρχεται από αµπέλια των πρώην Κοινοτήτων
Τρωιανάτων, Οµαλών, Φαρακλάτων, ∆ειλινάτων, Μουσάτων, 
Βλαχάτων και ∆αυγάτων του Νοµού Κεφαλληνίας.

9 ΜΟΣΧΑΤΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Μοσχάτο άσπρο 
(Μοσχούδι)

Προέρχεται από αµπέλια του πρώην ∆ήµου Ληξουρίου και των
πρώην Κοινοτήτων Σουλάρων, Ζόλων, Κατωγής, Σκινέως
και Χαβδάτων του Νοµού Κεφαλληνίας.

10 ΖΙΤΣΑ Ντεµπίνα Προέρχεται από αµπέλια των πρώην Κοινοτήτων 
Ζίτσης, Πρωτόπαππα, Λιγοψάς, Κληµατιάς, Γαβρισίων και 
Καρίτσης του Νοµού Ιωαννίνων.

11 ΡΑΨΑΝΗ Παράγεται από 
συνοινοποίηση 
των ποικιλιών 
Κρασάτο 35% 
Σταυρωτό 35% 
και Ξυνόµαυρο 

30%

Προέρχεται από αµπέλια των πρώην Κοινοτήτων
Αµπελακίων, Κρανέας, Πυργετού και Ραψάνης 
του Νοµού Λαρίσης.

12 ΑΓΧΙΑΛΟΣ Παράγεται από τις 
ποικιλίες Ροδίτης 
και Σαββατιανό

Προέρχεται από αµπέλια των πρώην Κοινοτήτων
Αιδινίου, Κροκίου, Μικροθηβών και Νέας Αγχιάλου του 
Νοµού Μαγνησίας.

13 ΝΑΟΥΣΑ Ξυνόµαυρο Προέρχεται από αµπέλια του πρώην ∆ήµου Ναούσης και των πρώην 
Κοινοτήτων Στενηµάχου, Γιαννακοχωρίου, Μαρίνης, Λευκαδίων, Κοπανού, 
Τριλόφου και αµπέλια που βρίσκονται δυτικά της σιδ.γραµµής Βέροιας-
Εδέσσης,περιοχή του αγροκτήµατος Φυτειάς του Νοµού Ηµαθίας.

14 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ Παράγεται από 
συνοινοποίηση 
των ποικιλιών 
Ξυνόµαυρο και 
Νεγκόσκα

Προέρχεται από αµπέλια των πρώην Κοινοτήτων Γουµένισσας, Φιλυριάς, 
Γοργόπης, Κάρπης, Γρίβα, Πενταλόφου, Πολυπέτρου, Στάθης και Γερακώνα 
του Νοµού Κιλκίς, εξαιρουµένων των αµπελώνων που βρίσκονται εντός 
των ορίων των αρδευτικών δικτύων και των ευρισκοµένων σε υψόµετρο 
µικρότερο των 150 µέτρων.

15 ΑΜΥΝΤΑΙΟΝ Ξυνόµαυρο Προέρχεται από αµπέλια του πρώην ∆ήµου Αµυνταίου και των πρώην 
Κοινοτήτων Αγ.Παντελεήµονος, Βεγόρων, Λακκιάς, Κλειδίου, Πετρών, 
Αντιγονείας, Μανιακίου, Ξινού Νερού, Φανού,  Πεδινού, Αετού, Ροδώνος, 
Αγραπιδέων, Αναργύρων και Βαρικού του Νοµού Φλωρίνης.

16 ΠΛΑΓΙΕΣ 
ΜΕΛΙΤΩΝΑ 
(λευκός)

Παράγεται από 
συνοινοποίηση 
των ποικιλιών 

Αθήρι, Ασύρτικο, 
Ροδίτης

Προέρχεται από αµπελώνες των περιοχών που βρίσκονται στις πλαγιές του 
όρους Μελιτώνα της πρώην Κοινότητας Νέου Μαρµαρά του Νοµού 
Χαλκιδικής και σε υψόµετρο άνω των 100 µέτρων.

17 ΠΛΑΓΙΕΣ 
ΜΕΛΙΤΩΝΑ 
(ερυθρός)

Παράγεται από 
συνοινοποίηση 
των ποικιλιών 

Ληµνιό, Καµπερνέ  
Φράνκ, Καµπερνέ 

Σωβινιόν

Προέρχεται από αµπελώνες των περιοχών που βρίσκονται στις πλαγιές του 
όρους Μελιτώνα της πρώην Κοινότητας Νέου Μαρµαρά του Νοµού 
Χαλκιδικής και σε υψόµετρο άνω των 100 µέτρων.
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18 ΜΟΣΧΑΤΟΣ 
ΛΗΜΝΟΥ

Μοσχάτο 
Αλεξάνδρειας

Προέρχεται από τα αµπέλια της νήσου Λήµνου του Νοµού Λέσβου.

19 ΛΗΜΝΟΣ Μοσχάτο 
Αλεξάνδρειας

Προέρχεται από τα αµπέλια της νήσου Λήµνου του Νοµού Λέσβου.

20 ΣΑΜΟΣ Μοσχάτο λευκό 
(Μοσχούδι)

Προέρχεται από αµπέλια των πρώην ∆ήµων Καρλοβασίων και Σαµίων και 
των πρώην Κοινοτήτων Κοκκαρίου, Βουρλιωτών, Αγ.Κων/νου, Μανωλάτων, 
Σταυρινήδων, Αµπέλου, Κοντακαίικων, Υδρούσσης, Κονταίικων, 
Αγ.Θεοδώρων, Πλατάνου, Λέκας, Καστανέας, Κοσµαδαίων, Πύργου, 
Μεσογείου, Πανδρόσου, Κουµαραδαίων, Μαυρατζαίων, Παγώνδου, Χώρας, 
Μυτιλινιών, Βαθέος και Σπαθαραίων της νήσου Σάµου.

21 ΠΑΡΟΣ (ερυθρός) Παράγεται από 
συνοινοποίηση 
των ποικιλιών  
Μονεµβασία και 
Μανδηλαριά

Προέρχεται από αµπέλια των πρώην Κοινοτήτων της νήσου Πάρου.

22 ΠΑΡΟΣ (λευκός) Μονεµβασιά Προέρχεται από αµπέλια των πρώην Κοινοτήτων της νήσου Πάρου.
23 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Ασύρτικο, Αηδάνι 

άσπρο και Αθήρι 
Προέρχεται από αµπέλια των νήσων Θήρας και Θηρασίας.

24 ΜΟΣΧΑΤΟΣ 
ΡΟ∆ΟΥ

Μοσχάτο άσπρο 
και Μοσχάτο 

Tράνι

Προέρχεται από αµπέλια του πρώην ∆ήµου Ρόδου και των πρώην 
Κοινοτήτων Απόλλωνα, Έµπωνα, Αφάντου, Ψίνθου, Φανών, Αρχαγγέλου 
και Μονολίθου της νήσου Ρόδου.

25 ΡΟ∆ΟΣ (λευκός) Αθήρι Προέρχεται από αµπέλια της νήσου Ρόδου.
26 ΡΟ∆ΟΣ (ερυθρός) Μανδηλαριά Προέρχεται από αµπέλια της νήσου Ρόδου.
27 ΣΗΤΕΙΑ (ερυθρός) Λιάτικο και 

Μανδηλαριά

Προέρχεται από αµπέλια του πρώην ∆ήµου Σητείας και των πρώην 
Κοινοτήτων Τουρλωτής, Μυρσίνης, Μέσα Μουλιανών, Έξω Μουλιανών, 
Χαµεζίου, Κατσιδωνίου, Σκοπής, Αχλαδίων, Πισκοκεφάλου, Μαρωνιάς, 
Παπαγιαννάδων, Χανδρά, Αρµένων, Ζιρού, Απιδίου, Σταυρωµένου και 
Αγ.Σπυρίδωνος της επαρχίας Σητείας του Νοµού Λασιθίου.

28 ΣΗΤΕΙΑ (λευκός) Βηλάνα και 
Θραψαθήρι

Προέρχεται από αµπέλια του πρώην ∆ήµου Σητείας και των πρώην 
Κοινοτήτων Τουρλωτής, Μυρσίνης, Μέσα Μουλιανών, Έξω Μουλιανών, 
Χαµεζίου, Κατσιδωνίου, Σκοπής, Αχλαδίων, Πισκοκεφάλου, Μαρωνιάς, 
Παπαγιαννάδων, Χανδρά, Αρµένων, Ζιρού, Απιδίου, Σταυρωµένου και 
Αγ.Σπυρίδωνος της επαρχίας Σητείας του Νοµού Λασιθίου.

29 ΑΡΧΑΝΑΙ Παράγεται από 
συνοινοποίηση 
των ποικιλιών 
Κοτσιφάλι και 
Μανδηλάρι

Προέρχεται από αµπέλια του πρώην ∆ήµου Άνω Αρχάνων και των πρώην 
Κοινοτήτων Κάτω Αρχάνων, Βασιλείων, Προφήτη Ηλία, Αγ.Σύλλα, 
Σκαλανίου και Κυπαρίσσου του Νοµού Ηρακλείου.

30 ΠΕΖΑ              
(ερυθρός)

Παράγεται από 
συνοινοποίηση 
των ποικιλιών 
Κοτσιφάλι και 
Μανδηλάρι

Προέρχεται από αµπέλια των πρώην Κοινοτήτων Πεζών, Καλλονής, 
Χουδετσίου, Καταλαγαρίου, Μυρτιάς, Αστρακών, Σαµπά, Αγ.Παρασκιών, 
Μελεσών, Αστριτσίου, Αγ.Βασιλείου, Κουνάβων, Πανοράµατος, Πατσιδερού, 
Μεταξοχωρίου, ∆αµανίων, Χαρακίου και Αλαγνίου του Νοµού Ηρακλείου.

31 ΠΕΖΑ                   
(λευκός)

Βηλάνα Προέρχεται από τα αµπέλια των πρώην Κοινοτήτων Πεζών, Αστριτσίου, 
Καταλαγαρίου, Αγ.Βασιλείου, Χουδετσίου, Καλλονής, Μελεσών, Κουνάβων, 
Μυρτιάς, Αγ.Παρασκιών, Αλαγνίου, Πανοράµατος, Πατσιδερού, Αστρακών 
και Σαµπά του Νοµού Ηρακλείου, εξαιρουµένων των αµπελώνων που 
βρίσκονται σε υψόµετρο  µικρότερο των 300µ.

32 ∆ΑΦΝΕΣ (ερυθρός) Λιάτικο Προέρχεται από αµπέλια των πρώην Κοινοτήτων ∆αφνέ, Βενεράτου, 
Κερασίων, Σίβα, Αυγενικής, Αγ.Θωµά, ∆ουλίου, Λαρανίου, Μεγ.Βρύσης, 
Αγ.Βαρβάρας, Άνω Μουλίων, Πανασσού, Γέργερης, Πρινιά, Άνω Ασιτών, 
Κάτω Ασιτών, Πυργούς, Αγ.Μύρωνος, Πενταµοδίου και Πετροκεφάλου του 
Νοµού Ηρακλείου.

33 ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ Μαύρο 
Μεσενικόλα και 

Carignan & Syrah

Προέρχεται από τα αµπέλια των πρώην Κοινοτήτων Μοσχάτου, Μεσενικόλα 
και Μαυροβουνίου του Νοµού Καρδίτσας.
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