
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Ή ΤΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΑΝ ΑΥΤΗ ∆EN ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ

(Αν δεν υπάρχει οδός, να γραφεί η τοποθεσία και ο αριθµός της οικοδοµής ή ο ιδιοκτήτης της οικοδοµής και ο αριθµός της)
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Επωνυµία, αν η εκµετάλλευση δεν είναι ατοµική:
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∆ιεύθυνση κατοικίας του κατόχου ή της έδρας της εκµετάλλευσης:
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ΜΕΡΟΣ Ι : ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

2.1 Η εκµετάλλευση εξακολουθεί να λειτουργεί µε τον ίδιο κάτοχο;

NAI 1 (Αν ναι, να συµπληρωθεί το ερώτηµα 2.1α)

OXI 2 (Αν όχι, να συµπληρωθεί το ερώτηµα 2.1β)

∆εν ερευνήθηκε 3 (Αν δεν ερευνήθηκε, να συµπληρωθεί το ερώτηµα 2.1δ)

2.1α Αν ΝΑΙ, ποια είναι η κατάσταση λειτουργίας της εκµετάλλευσης;

2

λειτουργεί χωρίς καµία µεταβολή................................................................................................ 1

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

απασχολείται σε άλλη γεωργική εκµετάλλευση........................................................

εγκατέλειψε τη γεωργία..............................................................................................

απεβίωσε....................................................................................................................

2

3

4

5άλλη περίπτωση
(να γραφεί)

2.1γ Τι απέγινε η εκµετάλλευση;

µεταβιβάστηκε ολόκληρη σε µέλος της οικογένειας του κατόχου και δηµιουργήθηκε νέα ......

άλλαξε η νοµική µορφή της εκµετάλλευσης (από φυσικό σε νοµικό πρόσωπο και αντίστροφα)

µεταβιβάστηκε ολόκληρη και συγχωνεύτηκε µε άλλη εκµετάλλευση..........................................

νοικιάστηκε ή παραχωρήθηκε υπό άλλο καθεστώς και συγχωνεύτηκε µε άλλη εκµετάλλευση

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

δεν λειτουργεί προσωρινά.............................................................................................................

2.1δ Αν ∆ΕΝ ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΕ η εκµετάλλευση, ποιος είναι ο λόγος;

είναι άγνωστος ο κάτοχος.............................................................................................................

αρνήθηκε ο κάτοχος να απαντήσει...............................................................................................

άλλη περίπτωση (απουσιάζει προσωρινά, νοσηλεύεται σε νοσοκοµείο, η επικοινωνία είναι
αδύνατη κλπ.)................................................................................................................................

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

α1.

α2. µέρος της µεταβιβάστηκε σε ένα ή περισσότερα µέλη της οικογένειας του κατόχου ή σε
άλλο άτοµο και δηµιουργήθηκαν µία ή περισσότερες νέες εκµεταλλεύσεις ...........................

µέρος της συγχωνεύτηκε µε άλλη............................................................................................... 3

προσαρτήθηκε σε αυτή άλλη ή άλλες εκµεταλλεύσεις (από αγορά, κληρονοµιά κλπ.), ή
µέρος τους (εκτάσεις ή ζώα)....................................................................................................... 4

α3.

α4.

β2.

β3.

β4.

β5.

γ1.

γ2.

γ3.

γ4.

γ4α.

γ5.

γ6.

γ7.

γ8.

γ9.

δ1.

δ2.

δ3.

α2α.να συµπληρωθεί ο αριθµός των νέων εκµεταλλεύσεων που
προέκυψαν από τη µεταβίβαση...............................................

νέων

νέα

µεταβιβάστηκε ολόκληρη σε άλλο άτοµο, εκτός της οικογένειας του κατόχου και δηµιουρ-
γήθηκε νέα ..................................................................................................................................νέα

νοικιάστηκε ή παραχωρήθηκε υπό άλλο καθεστώς και δηµιουργήθηκε νέα ............................νέα

διασπάστηκε και δηµιουργήθηκαν µία ή περισσότερες νέες εκµεταλλεύσεις...........................νέες

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

2

συνταξιοδοτήθηκε πρόωρα ή κανονικά...................................................................... 1β1.

1 2NAI OXIαν συνταξιοδοτήθηκε, ασχολείται ακόµα
µε τη γεωργία;.........................................

β1α.

νέες

να συµπληρωθεί ο αριθµός των νέων εκµεταλλεύσεων που
προέκυψαν από τη διάσπαση...........................................................

νέων
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���� κεφάλαιο
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���� ερώτηµα 2.1γ

2.2

36

36

κεφάλαιο 3 (για το
ερωτηµατολόγιο του
παλαιού κατόχου) ή
ερώτηµα 2.2 (για το
ερωτηµατολόγιο του
νέου κατόχου)
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2.2 Στοιχεία του νέου κατόχου της εκµετάλλευσης ή του διαχειριστή
(συµπληρώνεται µόνο στις περιπτώσεις που στο ερώτηµα 2.1 έχει δοθεί απάντηση α2, γ1, γ2, γ3, γ4 ή γ5)

Γεωγρ. κωδικός (Συµπληρώνεται από τη Γ.Γ. ΕΣΥΕ)

3

Επωνυµία, αν η εκµετάλλευση δεν είναι ατοµική:

Επώνυµο

Όνοµα

Όνοµα πατρός

Έτος γέννησης ΑΦΜΑριθ. αστυν. ταυτότητας

2.3 Στοιχεία της διεύθυνσης της νέας εκµετάλλευσης
κατόχου ή της έδρας της νέας εκµετάλλευσης του ερωτήµατος 2.2, καθώς και κάθε αλλαγή της διεύθυνσης της παλαιάς εκµετάλλευσης)

(στο ερώτηµα αυτό συµπληρώνονται τα στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του νέου

Οικισµός

Νοµός

∆ήµος ή Κοινότητα

Τοπικό διαµέρισµα

3.1 Η εκµετάλλευση αυτή είναι:

3.2 Αν η εκµετάλλευση είναι ατοµική, οι τρέχουσες καθηµερινές εργασίες διευθύνονται
από ΑΛΛΟ πρόσωπο (διαχειριστή), εκτός του κατόχου; NAI 1 OXI 2

NAI 1 OXI 2

2 3 4 5 6

Σύζυγος Άγαµο παιδί Έγγαµο παιδί Εγγόνι Γονέας Άλλος συγγενής

7

3.3 Τι είδους γεωργική κατάρτιση έχει ο κάτοχος ή ο διαχειριστής της εκµετάλλευσης;
(Επιλέξτε µόνο ένα από τα ακόλουθα)

1

2

3

Ο κάτοχος ή ο διαχειριστής της εκµετάλλευσης έχει παρακολουθήσει µαθήµατα

επαγγελµατικής κατάρτισης, κατά τους 12 τελευταίους µήνες; NAI 1 OXI 2

1 2 3 4

α. Ατοµική (φυσικό πρόσωπο) β. Εταιρική γ. Συνεταιριστική δ. ∆ηµόσιο ή ΝΠ∆∆ ε. Άλλης µορφής (να γραφεί)

5

3. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ Ή ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Πρακτική γεωργική πείρα...........................................................................................................................

Στοιχειώδη γεωργική κατάρτιση (σεµινάρια ειδικών γεωργικών θεµάτων που έγιναν σε σχολή βασικής
γεωργικής εκπαίδευσης ή παρεµφερές ίδρυµα).......................................................................................
Πλήρη γεωργική κατάρτιση (σε γεωργική σχολή µέσης, ανώτερης ή ανώτατης βαθµίδας, διάρκειας
τουλάχιστον 2 ετών, µετά το πέρας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης)......................................................

α.

β.

γ.

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

Τηλέφωνο σταθερό Τηλέφωνο κινητό

∆ιεύθυνση κατοικίας του κατόχου ή της έδρας της εκµετάλλευσης:

Οδός

Αριθµός
(Αν δεν υπάρχει οδός, να γραφεί η τοποθεσία και ο αριθµός της

οικοδοµής ή ο ιδιοκτήτης της οικοδοµής και ο αριθµός της) Ταχ. κώδικας

3.4

α1. Αν , ποια είναι η σχέση του µε τον κάτοχο;ΝΑΙ

..................................................

........................................



Εκτάσεις που υπόκεινται σε βραχεία εναλλαγή, διάρκειας 20 ετών ή λιγότερο, για
την παραγωγή χριστουγεννιάτικων δένδρων, ξυλοπολτού (λεύκες, ευκάλυπτοι)
κλπ.

(άθροισµα της χρησιµοποιούµενης γεωρ-
γικής έκτασης, ερώτηµα 4.1 και των άλλων εκτάσεων, ερώτηµα 4.2)

(εκτάσεις που καλύπτονται από δένδρα ή χαµόδενδρα, περι-
λαµβανοµένων φυτειών λεύκας και φυτωρίων δασικών δένδρων, που καλλιεργούνται
σε δασικές περιοχές για τις ανάγκες της ίδιας της εκµετάλλευσης, καθώς και δασικών
εγκαταστάσεων, δηλαδή δασικών δρόµων, χώρων αποθήκευσης ξυλείας κλπ.)

δηλαδή έχει παρα-
χωρηθεί χωρίς ενοίκιο, καλλιεργείται αυθαίρετα κλπ.

δηλαδή µέρος της παραγωγής παίρνει ο ιδιοκτήτης της γης και µέρος ο
κάτοχος της εκµετάλλευσης, κατόπιν συµφωνίας.

(αγροµίσθωση) αντί ορισµένου ποσού (σε είδος ή χρήµα) από άλλους
ιδιοκτήτες

δηλαδή ανήκει στον κάτοχο της εκµετάλλευσης και τα µέλη του νοικο-
κυριού του

(περιλαµβάνονται εκτάσεις της εκµετάλλευσης που καταλαµβάνονται
από στάβλους, αποθήκες και άλλα κτίσµατα, αυλές, δροµίσκους, µικρές λίµνες,
βραχώδεις εκτάσεις, κήπους αναψυχής, καθώς και εκτάσεις ακατάλληλες για
γεωργική παραγωγή, όπως χερσότοποι, βαλτότοποι κλπ.)

4

5. ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

5.1 Από τη χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση της εκµετάλλευσης, πόση είναι:

α. Ιδιόκτητη,

β. Νοικιασµένη

γ. Μεσιακή,
Η µεσιακή γεωργική έκταση θα δη-

λωθεί απ’ αυτόν που την καλλιεργεί και όχι από τον ιδιοκτήτη

δ. Γεωργική έκταση κάτω από άλλο καθεστώς εκµετάλλευσης,

(Το ερώτηµα αναφέρεται στην αυτοκατανάλωση, δηλαδή στα προϊόντα που καταναλώνει η οικογένεια του κατόχου, καθώς
και στα προϊόντα που χαρίζονται σε συγγενείς κλπ.)

NAI

1

OXI

2

NAI

1

OXI

2

6.2 Αν ΟΧΙ, τα προϊόντα της εκµετάλλευσης διατίθενται, κατά το µεγαλύτερο µέρος τους, δηλαδή πάνω

από το 50% των συνολικών πωλήσεων, απευθείας στην αγορά, από τον ίδιο τον παραγωγό;
(Απευθείας πώληση στους καταναλωτές, θεωρείται η διάθεση των προϊόντων της εκµετάλλευσης, συσκευασµένων ή µη,
από τον ίδιο τον παραγωγό, µέσα από την εκµετάλλευση ή στο δρόµο ή σε λαϊκές αγορές ή σε δικό του κατάστηµα)

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

(Θα απαντηθεί µόνο από τις ατοµικές εκµεταλλεύσεις του ερωτ. 3.1α)

Τα προϊόντα της εκµετάλλευσης προορίζονται, κυρίως, για αυτοκατανάλωση, δηλαδή η οικο-
γένεια του κατόχου καταναλώνει περισσότερο από το 50% της παραγωγής της εκµετάλλευσης;

4. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Κωδικός Στρέµµατα

4.2 ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (άθροισµα α, β, γ ):

α. Γεωργικές εκτάσεις που δεν καλλιεργούνται, πλέον, για διάφορους λόγους

χωρίς όµως να βρίσκονται σε αγρανάπαυσηνοµικούς, κοινωνικούς κλπ.),
(άθροισµα α.1, α.2, α.3, α.4)

(οικο-

Εκτάσεις που εγκαταλείφθηκαν

Αχρησιµοποίητοι άγονοι βοσκότοποι

Εκτάσεις που δεν καλλιεργήθηκαν για διάφορους άλλους λόγους, όπως
κλιµατολογικές συνθήκες, οικονοµικοί ή κοινωνικοί λόγοι κλπ., καθώς και τα
µόνιµα λιβάδια και οι βοσκότοποι που δεν χρησιµοποιήθηκαν

β. ∆ασικές εκτάσεις

Από τις οποίες:

γ. Άλλες εκτάσεις

4.3 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

1 2

1 3

1 4

1 5

0 1

0 2

0 3

0 4

0 5

0 6

0 7

0 8

0 9

1 0

1 1

Εκτάσεις που άλλαξαν χρήση (οικόπεδα για οικιστική και βιοµηχανική χρήση κλπ.)

α.1

α.2

α.3

α.4

Η έκταση αυτή πρέπει να συµφωνεί µε το άθροισµα των εκτάσεων του ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ, Κεφ. 8-11

(περιλαµβάνονται όλες οι εκτάσεις, ιδιό-
κτητες, νοικιασµένες κλπ., που εκµεταλλεύεται ο κάτοχος και καλύπτονται µε αροτραίες
καλλιέργειες, µόνιµες φυτείες, οικογενειακούς λαχανόκηπους, αγραναπαύσεις µέχρι 5
ετών, καθώς και τα µόνιµα λιβάδια και οι βοσκότοποι).

4.1 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
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β.1

6.1



7. ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

NAI 1 OXI 2
Θέση της εκµετάλλευσης είναι η τοποθεσία στην οποία βρίσκονται οι κύριες εκτάσεις7.1 Η θέση της εκµετάλλευσης βρίσκεται στον Οικισµό της µόνιµης κατοικίας του κατόχου; (

ή το µεγαλύτερο µέρος της χρησιµοποιούµενης γεωργικής έκτασης, αν πρόκειται για γεωργική εκµετάλλευση, ή οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αν πρόκειται για κτηνοτροφική ή
µεικτή εκµετάλλευση)

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

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

χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση Κωδ. 1 6 Στρέµ. έκταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (στάβλοι) Κωδ. 1 7 Στρέµ.

χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση Κωδ. 1 8 Στρέµ. έκταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (στάβλοι) Κωδ. 1 9 Στρέµ.

7.2 Αν ΟΧΙ, σε ποιον Οικισµό βρίσκεται η θέση της εκµετάλλευσης;
Γεωγρ. κωδικός (Συµπληρώνεται από τη Γ.Γ. ΕΣΥΕ)

Νοµός

Τοπικό διαµέρισµα Οικισµός

∆ήµος ή Κοινότητα

7.3 Αν η εκµετάλλευση διαθέτει χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση σε άλλους ∆ήµους ή Κοινότητες, από αυτόν της µόνιµης κατοικίας του κατόχου, να καταχωριστεί χωριστά η έκταση καθεµιάς από
τις καλλιέργειες που αναφέρονται στα Κεφάλαια 8, 9, 10 και 11 του ερωτηµατολογίου µε τους αντίστοιχους κωδικούς τους, π.χ. σιτάρι µαλακό 01, ελιές για ελαιοποίηση 64, βερικοκιές 68 κλπ.

Χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση

Είδος καλλιέργειας Κωδικός
Έκταση

Νοµός / ∆ήµος ή Κοινότητα Γεωγρ. κωδικός

1.

2.

ΣΥΝΟΛΟ 0 0

3.

4.

5.

,
Ν Ο Μ Ο Σ

∆ Η Μ Ο Σ / Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α

Ν Ο Μ Ο Σ

∆ Η Μ Ο Σ / Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α

Ν Ο Μ Ο Σ

∆ Η Μ Ο Σ / Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α

Ν Ο Μ Ο Σ

∆ Η Μ Ο Σ / Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α
,

,

,

,

Ν Ο Μ Ο Σ

∆ Η Μ Ο Σ / Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α
,

,

,

,

,

5

(Συµπληρώνεται
από τη Γ.Γ. ΕΣΥΕ)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν υπάρχουν περισσότερα είδη καλλιεργειών, θα συµπληρωθεί η συµπληρωµατική σελίδα,
στην οποία θα συµπληρωθούν και τα στοιχεία αναγνώρισης της εκµετάλλευσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ:

Α/α
(σε στρέµµατα)



, καθώς και µείγµατα βρώσιµων οσπρίων µε σιτηρά
(φασόλια µε αραβόσιτο) και βρώσιµων οσπρίων µεταξύ τους:

Από αυτή, έκταση που ποτίστηκε,
έστω και µία φορά,κατά τη διάρκεια

της καλλιεργητικής περιόδου

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

Σύνολο οσπρίων

Σύνολο δηµητριακών

Ο∆ΗΓΙΕΣ

Τα δηµητριακά, που προορίζονται για σανό και συγκοµίζονται ή και καταναλώνονται χλωρά, καταχωρίζονται στο ερώτηµα 8.9.
Το γλυκό καλαµπόκι, που καταναλώνεται ως λαχανικό, περιλαµβάνεται στα νωπά λαχανικά, ερώτηµα 8.7.

β. Κτηνοτροφικά όσπρια (περιλαµβάνονται και συγκαλλιέργειες οσπρίων

µεταξύ τους, καθώς και όσπρια αµιγούς καλλιέργειας):

β2. φακές, ρεβίθια, λαθούρια..................................................................... 15

β1. µπιζέλια, κουκιά και γλυκά λούπινα.................................................... 14

Σύνολο κτηνοτροφικών οσπρίων 17

β3. λοιπά................................................................................................... 16

, ,

8.2 Όσπρια για ξηρό καρπό (περιλαµβάνονται και σπόροι για σπορά):

α. Βρώσιµα όσπρια

φακές, ρεβίθια, λαθούρια..................................................................... 11

µπιζέλια, κουκιά και γλυκά λούπινα.................................................... 10

Σύνολο βρώσιµων οσπρίων 13

λοιπά................................................................................................... 12

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

6

Τα δηµητριακά, που καταγράφονται στο ερώτηµα 8.1, προορίζονται µόνο για την παραγωγή καρπού.(1)

(2)

(περιλαµβάνονται και σπόροι για8.1 ∆ηµητριακά για την παραγωγή καρπoύ
σπορά). Εξαιρούνται τα δηµητριακά που συγκοµίζονται χλωρά :(1)

, ,

β. Σιτάρι σκληρό........................................................................................... 02

α. Σιτάρι µαλακό και ηµίσκληρο................................................................... 01

δ. Κριθάρι..................................................................................................... 04

γ. Σίκαλη (περιλαµβάνονται και τα µείγµατα δηµητριακών – σµιγός) ......... 03

ε. Βρώµη...................................................................................................... 05

η. Ρύζι........................................................................................................... 08

ζ. Άλλα σιτηρά για καρπό (τριτικάλε, σόργο, νταρί, φαλαρίδα, κεχρί κλπ.) 07

στ. Αραβόσιτος για καρπό (αµιγής) ............................................................ 06

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,(2)

8.3 Πατάτες (περιλαµβάνονται και οι πρώιµες και ο πατατόσπορος)

γ. Φθινοπωρινές και χειµερινές....................................................................

Σύνολο πατατών

21

β. Καλοκαιρινές............................................................................................ 20

α. Ανοιξιάτικες............................................................................................. 19

, ,

, ,

, ,

, ,

09

18

22

8. ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Είδη καλλιεργειών
Κωδι-
κός Σύνολο

Έκταση σε στρέµµατα

1 2 3 4

α2.

α1.

α3.

..................................................................................

........................................................................................

.........................................................................................

...........................................................

....................................................................



8.4 Ζαχαρότευτλα

8.5 Κτηνοτροφικά φυτά µε ριζώµατα, βολβούς ή κονδύλους, όπως: κτηνο-
τροφικά τεύτλα, γλυκοπατάτες, κολοκάσι κλπ.

Είδη καλλιεργειών
Κωδι-
κός Σύνολο

Από αυτή, έκταση που ποτίστηκε,
έστω και µία φορά,κατά τη διάρκεια

της καλλιεργητικής περιόδου

Έκταση σε στρέµµατα

1 2 3 4

Ο∆ΗΓΙΕΣ
Στις καλλιέργειες κηπευτικής µορφής, ερώτηµα 8.7α2, περιλαµβάνονται και τα σπαράγγια.
Στις καλλιέργειες σε θερµοκήπια περιλαµβάνονται οι καλλιέργειες που σε όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους ή κατά το µεγαλύτερο χρονικό
διάστηµα καλύπτονται από σκεπή ή πλαίσια, σταθερά ή κινητά, γυάλινα ή από σκληρό ή εύκαµπτο πλαστικό, που είναι προσπελάσιµα.

(1)
(2)

7

(δεν περιλαµβάνονται οι σπόροι για σπορά).............................. , ,23

Σύνολο νωπών λαχανικών

Σύνολο ανθέων

Σύνολο βιοµηχανικών φυτών

Σε θερµοκήπια (κάτω από καλύµµατα πλαστικά ή τζάµια) .....................
(2)

α. Στο ύπαιθρo:
8.7 Νωπά λαχανικά, πεπονοειδή, φράουλες:

, ,

36 , ,Καλλιέργειες ανοικτού αγρού (µεγάλης έκτασης)................................

Καλλιέργειες κηπευτικής µορφής (µικρής έκτασης) ..........................
(1) 37 , ,

38 , ,β.

δ. Κλωστικά (ινώδη) φυτά

α. Καπνός........................................................................................................ 25

β. Βαµβάκι....................................................................................................... 26

στ. Άλλα βιοµηχανικά φυτά που δεν αναφέρονται αλλού (κολοκύθια για
πασατέµπο, σόργο για σκούπες, ζαχαροκάλαµο κλπ.)............................ 34

ε. Αρωµατικά, φαρµακευτικά και αρτυµατικά φυτά (χαµοµήλι, κύµινο,
λεβάντα, µαντζουράνα, µέντα, κρόκος, φασκόµηλο, ρίγανη κλπ.)............ 33

, ,

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

27γ1. Ηλίανθος..............................................................................................

28Σόγια...................................................................................................

29Ελαιοκράµβη και αγριογογγύλη..........................................................

30Άλλα ελαιούχα φυτά (σουσάµι, αραχίδα, σινάπι)................................

31Κλωστικό λινάρι .................................................................................

32

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,Άλλα κλωστικά (ινώδη) φυτά (γιούτα, αγαύη κλπ.)............................

Ελαιούχα φυτά και σπόροι (περιλαµβάνονται και οι σπόροι για σπορά)γ.

40 , ,
8.8 Άνθη και διακοσµητικά φυτά (εξαιρούνται τα φυτώρια):

α. Στο ύπαιθρo................................................................................................

Σε θερµοκήπια (κάτω από καλύµµατα πλαστικά ή τζάµια) .....................(2) 41 , ,β.

35

, ,42

39

, ,24

8.9 Καλλιέργειες κτηνοτροφικών φυτών

43 , ,

α. Πολυετείς καλλιέργειες χλωρών φυτών που διαρκούν περισσότερο από
ένα (1) έτος και λιγότερο από πέντε (5) έτη, σπαρµένες µε µηδική, λοιπά
πολυετή τριφύλλια και λειµώνες .................................................................

γ2.

γ3.

γ4.

δ1.

δ2.

α1.

α2.

(δεν περιλαµβάνονται οι
σπόροι για σπορά).............................................................................................

......................................................................

.........................................................................

.............................................................................................



52

9. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ

10. ΜΟΝΙΜΑΛΙΒΑ∆ΙΑΚΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ

Σύνολο κτηνοτροφικών φυτών

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8

Σύνολο αγραναπαύσεων

Είδη καλλιεργειών
Κωδι-
κός Σύνολο

Από αυτή, έκταση που ποτίστηκε,
έστω και µία φορά,κατά τη διάρκεια

της καλλιεργητικής περιόδου

Έκταση σε στρέµµατα

1 2 3 4

Ο∆ΗΓΙΕΣ
Στις περιπτώσεις 8.12.α2 και 8.12.β2, καταχωρίζονται οι εκτάσεις µε αγραναπαύσεις ενός έτους και δύο έως πέντε ετών, αντίστοιχα, οι οποίες υπόκεινται στην καταβο-
λή επιδοτήσεων. Επισηµαίνεται ότι οι εκτάσεις, που αποσύρονται από την παραγωγή για περισσότερο από πέντε έτη, στο πλαίσιο προγραµµάτων που δεν απαιτούν τη
διατήρησή τους σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση, θα καταχωριστούν στο κεφάλαιο 4, ερώτηµα 4.2α, κωδικός 03 ή στο ερώτηµα 4.2γ, κωδικός 10.

8

(µέχρι ένα στρέµµα µε λαχανικά, οπωρο-
φόρα δένδρα και αµπέλια, κυρίως, για χρήση από την οικογένεια του
κατόχου και όχι για πώληση)...........................................................................

9.1 Οικογενειακοί λαχανόκηποι

59 , ,

44 , ,

45

46

49

50

, ,

, ,

, ,

, ,

β. Ετήσιες, κυρίως, καλλιέργειες κτηνοτροφικών φυτών ξηράς ζωοτροφής
(σανός βίκου, χλωρού αραβόσιτου, δηµητριακών ή µειγµάτων οσπρίων
µε δηµητριακά), που συγκοµίζονται ή και καταναλώνονται χλωρά ............

β1. Χλωρός αραβόσιτος (που συγκοµίζεται για ζωοτροφή ή ενσίρω-
ση).......................................................................................................

Ψυχανθή (φακές, µπιζέλια, τριφύλλια, µηδική, βίκος, λαθούρια, λού-
πινα κ.ά.).............................................................................................

Άλλα κτηνοτροφικά φυτά που συγκοµίζονται χλωρά και δεν αναφέ-
ρονται αλλού (δηµητριακά, ετήσιο σόργο κ.ά.)....................................

, ,

, ,

47

48

8.10 Φυτείες σποροπαραγωγής και σπορόφυτα

σιτηρά, όσπρια, πατάτες και φυτά για ελαιούχους σπόρους)
(δεν περιλαµβάνονται τα

.........................

8.12 Αγραναπαύσεις:
51α. Ενός έτους (σύνολο)....................................................................................

, ,57

, ,58

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10 , ,63

Τα ερωτήµατα 10.1 «Μόνιµα λιβάδια και βοσκότοποι» και 10.2 «Άγονοι βοσκότοποι» αφορούν στους βοσκότοπους, τους οποίους χρησιµοποίησε, κατά την περίοδο
αναφοράς της έρευνας η εκµετάλλευση, για τη νοµή των ζώων της. Όταν, όµως, η εκµετάλλευση έχει βοσκότοπους, χωρίς παράλληλα, να εκτρέφει και κάποιο αριθµό
ζώων, τότε οι άγονοι βοσκότοποι θα καταχωριστούν στο κεφάλαιο 4, ερώτηµα 4.2.α3, κωδικός 06 και τα µόνιµα λιβάδια και οι βοσκότοποι στο ερώτηµα 4.2.α.4,
κωδικός 07.

(1)

(2)

ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆εν καταχωρίζονται οι δηµοτικοί/κοινοτικοί βοσκότοποι που χρησιµοποιούνται από πολλές εκµεταλλεύσεις χωρίς να υπάρχουν καθορισµένα όρια για τη
βόσκηση των ζώων καθεµιάς από αυτές.

(3)

10.2 Άγονοι βοσκότοποι (2)

60

61...................................................................................

10.1 Μόνιµα λιβάδια και βοσκότοποι (δεν περιλαµβάνονται οι άγονοι βοσκό-
τοποι) (2) (3) ......................................................................................................

, ,

, ,

62 , ,
Μόνιµα λιβάδια και βοσκότοποι που δεν χρησιµοποιούνται, πλέον,
για παραγωγικούς σκοπούς και είναι επιλέξιµα για καταβολή επι-
δοτήσεων

10.3

(3)

β2.

β3.

α1. χωρίς επιδότηση...................................................................................

53

, ,

, ,

, ,µε επιδότηση .....................................................................................
(1)

α2.

54β. ∆ύο µέχρι πέντε ετών (σύνολο)................................................................... , ,

χωρίς επιδότηση................................................................................... , ,55β1.

µε επιδότηση ....................................................................................
(1)

, ,56β2.

(ξερά κρεµµύδια, ξερά σκόρδα, κοκκάρι,
γλυκοπατάτα κλπ.)..........................................................................................

8.11 Λοιπές αροτραίες καλλιέργειες

....................................................................

.............................................................................

....................................................................................

...................................................................................

................................................................................................

(3)



11. ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ (ΜΟΝΙΜΕΣ) ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
(∆ενδρώδεις καλλιέργειες και αµπέλια)

Σύνολο δένδρων για καρπούς µε
κέλυφος

Σύνολο οπωροφόρων δένδρων
υποτροπικής προέλευσης

9

64

Ελαιώνες που ο καρπός τους
προορίζεται, συνήθως, για:

α. Ελαιοποίηση.................................

β. Επιτραπέζια χρήση......................

Σύνολο ελαιώνων 66

65

11.2 Οπωροφόρα δένδρα εύκρατων
καλλιεργειών

α. Ροδακινιές.....................................

β. Βερικοκιές.....................................

γ. Κερασιές.......................................

67

68

69

70
δ. Λοιπά πυρηνόκαρπα (κοροµηλιές,

δαµασκηνιές, βυσσινιές κλπ.).....

ε. Μηλιές ..........................................

στ. Αχλαδιές ......................................

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

Σύνολο οπωροφόρων δένδρων
εύκρατων καλλιεργειών

71

72

73

74

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

78

∆ένδρα για καρπούς µε κέλυ-
φος

α. Αµυγδαλιές ..................................

β. Καρυδιές ....................................... 79

83

γ. Καστανιές .....................................

δ. Φυστικιές (Αιγίνης) .......................

ε. Φουντουκιές .................................

80

81

82

Οπωροφόρα δένδρα υποτρο-
πικής προέλευσης

α. Ακτινίδια........................................

β. Λοιπά (µπανανιές υπαίθριες, αβο-
κάντο)...........................................

75

76

77

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

Είδη καλλιεργειών

Κ
ω
δ
ικ
ό
ς

Σύνολο
Από αυτή, έκταση που ποτίστηκε,
έστω και µία φορά,κατά τη διάρκεια

της καλλιεργητικής περιόδου

Έκταση σε στρέµµατα Αριθµός δένδρων

1 2 3 4 5 6

Σε κανονικούς δενδρώνες ∆ιάσπαρτα

11.1

11.3

11.4

..........................

..............

............

............................................



ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ .......................
(Άθροισµα Κεφαλαίων 8, 9, 10 και 11)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 11

Σύνολο φυτωρίων

Σύνολο αµπελιών

Σύνολο εσπεριδοειδών

10

Είδη καλλιεργειών

Κ
ω
δ
ικ
ό
ς

Σύνολο
Από αυτή, έκταση που ποτίστηκε,
έστω και µία φορά,κατά τη διάρκεια

της καλλιεργητικής περιόδου

Έκταση σε στρέµµατα Αριθµός δένδρων

1 2 3 4 5 6

Σε κανονικούς δενδρώνες ∆ιάσπαρτα

11.5 Εσπεριδοειδή:

α. Πορτοκαλιές .................................

β. Λεµονιές .......................................

γ. Μανταρινιές .................................

δ.Λοιπά εσπεριδοειδή (νεραντζιές,
κιτριές, γκρέιπφρουτ, περγαµό-
ντο, φράπες, κουµκουάτ κλπ.) ......

88

11.6 Λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες

(µαστιχόδενδρα, χαρουπιές κλπ.).. 89

Μόνιµες καλλιέργειες σε θερ-
µοκήπια (µπανανιές κλπ.)...........

11.8 Αµπέλια, που τα προϊόντα τους
προορίζονται, συνήθως, για:

α. Οίνους ποιότητας (ονοµασίας
προέλευσης και ελεγχόµενης
ποιότητας)....................................

β. Λοιπούς οίνους.............................

γ. Επιτραπέζια σταφύλια.................

δ. Σταφίδα ξερή (σουλτανίνα ή κο-
ρινθιακή)......................................

95

84

85

86

87

91

92

93

94

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

90 , ,

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

11.9 Φυτώρια

α. Καρποφόρων δένδρων.................

β. Αµπελιών .....................................

96

97

100

γ. ∆ιακοσµητικών φυτών .................

δ. Λοιπά (δασικά κλπ.).....................

98

99

101

102

103
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ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ (Κεφάλαια 8 – 11)
Το σύνολο της χρησιµοποιούµενης γεωργικής έκτασης, κωδικός 103, στήλη 3, πρέπει να ισούται µε την έκταση που αναγράφεται στο ερώτηµα 4.1, σελίδα 4.

Η γεωργική έκταση, ανάλογα µε τη χρήση της, θα γραφεί µόνο ΜΙΑ ΦΟΡΑ και, ειδικότερα, στις συγκαλλιέργειες η έκταση θα χωριστεί ανάλογα µε την έκταση που καθ’
υπολογισµό καταλαµβάνει κάθε καλλιέργεια και θα γραφεί, χωριστά, στα αντίστοιχα ερωτήµατα.

(2)

Η έκταση του κωδικού 103, στήλη 4 «Έκταση που ποτίστηκε, έστω και µία φορά», πρέπει να είναι ίση µε την έκταση που αναγράφεται στο ερώτηµα 13.2, κωδικός 03.(3)

(1)

11.10 Άλλες πολυετείς (µόνιµες) φυ-
τείες (π.χ. βουρλότοποι, καλα-
µιώνες, λυγαριές της εκµετάλ-
λευσης)........................................

τείες

11.7

..................

...........................

............................

...................



σε υπόγειες εγκαταστάσεις, σπήλαια, κελάρια ή ειδικά κτίρια (η έκταση γράφεται µία φορά

(Εξοπλισµός που χρησιµοποίησε η εκµετάλλευση κατά τη χρονική περίοδο από 1/10/2008 έως 30/9/2009)

16. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

15. ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ
ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

13. ΑΡ∆ΕΥΣΗ

12. ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ

ΜΕΡΟΣ III: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

11

Κωδικός Στρέµµατα

,01
12. Μανιτάρια

ανεξάρτητα από το πόσες φορές έχει χρησιµοποιηθεί κατά την περίοδο αναφοράς) ....................................

02 ,

,03

Κωδικός Στρέµµατα

13.1 Πόση από τη χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση της εκµετάλλευσης ποτίστηκε ή µπορούσε να ποτι-
στεί; (αρδευόµενη έκταση) ..........................................................................................................................

13.2 Από την παραπάνω έκταση, πόση ποτίστηκε πραγµατικά, τουλάχιστον, µία φορά κατά την καλλιεργη-
τική περίοδο της έρευνας; (αρδευθείσα έκταση) .........................................................................................

14. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

NAI 1 OXI 204
14. Η εκµετάλλευση, ολόκληρη ή το µεγαλύτερο µέρος της, βρίσκεται σε προστατευόµενη περιοχή,

δηλαδή σε ειδικές ζώνες διατήρησης/προστασίας, που φιλοξενούν απειλούµενους τύπους
φυσικών οικοτόπων και απειλούµενα είδη πανίδας κλπ.; (περιοχές, κυρίως, NATURA)

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;

NAI 1 OXI 205

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

α1. Πόση από αυτή επιδοτείται για αγρανάπαυση;..............................................................................

,

Κωδικός Στρέµµατα

06

07 ,

15.2 Η εκµετάλλευση καλλιεργεί γενετικά τροποποιηµένα φυτά;

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

NAI 1 OXI 208

,09

16.1 Χρησιµοποιεί η εκµετάλλευση εξοπλισµό για την παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας; 10 NAI 1 OXI 2

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

11α. Αιολική ενέργεια (ανεµογεννήτριες, αιολικά πάρκα) ................................................................................

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

β1. από την οποία, βιοµεθάνιο ........................................................................................................

γ. Ηλιακή ενέργεια (φωτοβολταϊκά πάρκα)...................................................................................................

δ. Υδροηλεκτρική ενέργεια (ποτάµια, παλίρροιες κλπ.) ...............................................................................

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

12

13

14

15

16

(∆εκτές περισσότερες από µία απαντήσεις)

................

...........................

.............................................................

.............................................................



Κωδικός

αµπέλια

ελαιόδενδρα

εσπεριδοειδή

ελαιούχα φυτά

α β

µόνιµα λιβάδια και βοσκότοποι

ζαχαρότευτλα

πατάτες

όσπρια

,27 β

,

νωπά λαχανικά, πεπονοειδή,
φράουλες

οπωροφόρα

άλλες καλλιέργειες
(κλωστικά φυτά κ.ά.)

17. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (βιολογικές καλλιέργειες)

12

Αν ΝΑΙ :

οι µέθοδοι αυτές εφαρµόζονται:α. Σε όλα τα ζώα 1 Σε µέρος 2

σηµειώστε τον αριθµό των ζώων, όσον αφορά στα:β.

17.1 Ο κάτοχος της εκµετάλλευσης εφαρµόζει µεθόδους βιολογικής καλλιέργειας, σύµφωνα
µε την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία;

Αν ΝΑΙ, συµπληρώστε τον πίνακα:

, ,17 α β

, ,18 α β

, ,19 α β

, ,20 α β

, ,21 α β

, ,22 α β

, ,23 α β

, ,24 α β

, ,25 α β

, ,26 α β

,α

,28

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

NAI 1 OXI 2

NAI 1 OXI 2

δηµητριακά για την παραγωγή
καρπoύ
(περιλαµβάνονται και σπόροι για σπορά)

Είδος
καλλιέργειας

προβατοειδή

χοιροειδή

πουλερικά

αιγοειδή

31

32

33

34

Αριθµός ζώων

βοοειδή 30

λοιπά 35

στην οποία εφαρµόζονται µέθοδοι βιο-
λογικής γεωργικής παραγωγής και έχει
ολοκληρωθεί πλήρως η περίοδος
µετατροπής

α. η οποία τελεί υπό µετατροπή για
παραγωγή βιολογικών προϊόντων

β.

Σύνολο , ,29 α β

Χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση



ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΥΒΑΛΙΩΝ 34

21. ΒΟΥΒΑΛΙΑ

13

ΜΕΡΟΣ IV: ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ (αριθµός ζώων την 1η Νοεµβρίου 2009)

(ίπποι, ηµίονοι)

20. ΒΟΟΕΙ∆Η

ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ

Κωδι-
κός

Αριθµός

18. ΙΠΠΟΕΙ∆Η 01

1. Μικρότερα του ενός (1) έτους

2. Ενός (1) έτους µέχρι δύο (2) ετών

3. ∆ύο (2) ετών και άνω

α.Αρσενικά

β.Θηλυκά

19. ΟΝΟΙ 02

08

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Αρσενικά για αναπαραγωγήα1.

Αρσενικά για πάχυνση και
σφαγή

α2.

Θηλυκά για αναπαραγωγήβ1.

Θηλυκά για πάχυνση και
σφαγή

β2.

Αρσενικά για αναπαραγωγήα1.

Αρσενικά για πάχυνση και
σφαγή

α2.

∆αµάλια για αναπαραγωγήβ1.

∆αµάλια για πάχυνση και
σφαγή

β2.

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγήςβ3.

Άλλες αγελάδες (για παρα-
γωγή µόσχων πάχυνσης, για
σφαγή κλπ.)

β4.

α.Προοριζόµενα για σφαγή ως
µοσχάρια

03

04

05

β.Λοιπά 06

07

09

10

Αρσενικάα1.

Θηλυκάα2.

Αρσενικά για αναπαραγωγήβ1α.

Αρσενικά για πάχυνση και
σφαγή

β1β.

Θηλυκά για αναπαραγωγήβ2α.

Θηλυκά για πάχυνση και
σφαγή

β2β.

1. Μικρότερα του ενός (1) έτους

3. ∆ύο (2) ετών και άνω

α.Αρσενικά

β.Θηλυκά

24

25

26

27

Κωδι-
κός

Αριθµός

2. Ενός (1) έτους µέχρι δύο (2)
ετών

β.Θηλυκά

29

30

31

32

33

∆αµάλιαβ1.

Γαλακτοπαραγωγήςβ2.

Άλλα (για παραγωγή
βουβαλιών πάχυνσης, για
σφαγή κλπ.)

β3.

α.Αρσενικά

28



14

ΣΥΝΟΛΟ ΧΟΙΡΟΕΙ∆ΩΝ

µε1. Χοιρίδια (αρσενικά - θηλυκά)
βάρος κάτω των 20 κιλών

µε ζων2. Χοίροι (αρσενικοί - θηλυκοί)

βάρος από 20 µέχρι και 49 κιλά

α.Από 50 µέχρι και 79 κιλά

β2. Λοιπά κυοφορούντα

3. Χοίροι για πάχυνση

ρες που έχουν αποσυρθεί από τη διαδικασία αναπαραγωγής)
(περιλαµβάνονται και οι κάπροι και οι χοιροµητέ-

Από 80 µέχρι και 109 κιλάβ.

Από 110 κιλά και άνωγ.

Κάπροια.

Θηλυκά µη κυοφορούνταγ.

Θηλυκά κυοφορούντα (γονιµοποιηµένα)β.

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Χοίροι αναπαραγωγής µε ζων βάρος 50 κιλά και άνω,
εκ των οποίων:

4.

Για πρώτη φορά κυοφορούνταβ1.

Μη γονιµοποιηµένα ούτε για
πρώτη φορά (αντικατάστασης)

γ1.

Θηλαζόµενα αλλά µη κυοφορούνταγ2.

Θηλυκά ξηράς περιόδου (πριν τη
νέα γονιµοποίηση)

γ3.

ζων

68

24. ΑΙΓΟΕΙ∆Η

1. Αίγες που έχουν γεννήσει και οχευµένες αίγες

α. Αίγες που έχουν γεννήσει (όλα
τα θηλυκά ζώα που έχουν
γεννήσει, τουλάχιστον, µία φορά)

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

2. Λοιπές αίγες

α.Θηλυκά

60

61

62

64

63

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

α1.

Λοιπά θηλυκά (για πάχυνση ή
σφαγή ή πώληση)

α2.

ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΓΟΕΙ∆ΩΝ

β.Αρσενικά 65

67

66
Τράγοι (αρσενικά ζώα που χρη-
σιµοποιούνται ή προορίζoνται
για αναπαραγωγή)

β1.

Λοιπά αρσενικά (για πάχυνση
ή σφαγή ή πώληση)

β2.

Κωδι-
κός

Αριθµός

59ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΑΤΟΕΙ∆ΩΝ

2. Λοιπά προβατοειδή

α.Θηλυκά

β.Αρσενικά

53

54

56

57

58

Μη οχευµένες αµνάδες (αµνά-
δες που δεν έχουν οχευθεί ούτε
για πρώτη φορά και προο-
ρίζονται για αναπαραγωγή)

α1.

55
Λοιπά θηλυκά (για πάχυνση ή
σφαγή ή πώληση)

α2.

Κριάρια (αρσενικά ζώα που
χρησιµοποιούνται ή προορίζο-
νται για αναπαραγωγή)

β1.

Λοιπά αρσενικά (για πάχυνση ή
σφαγή ή πώληση)

β2.

23. ΠΡΟΒΑΤΟΕΙ∆Η

1. Προβατίνες και οχευµένες αµνάδες

α.Προβατίνες και οχευµένες αµνά-
δες γαλακτοπαραγωγής

β.Άλλες προβατίνες και οχευµένες
αµνάδες όχι γαλακτοπαραγωγής

47

48

49

50

51

52

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

α1.

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

α2.

Άλλες προβατίνες όχι γαλακτο-
παραγωγής

β1.

Άλλες οχευµένες αµνάδες όχι
γαλακτοπαραγωγής

β2.

µε ζων

22. ΧΟΙΡΟΕΙ∆Η

Κωδι-
κός

Αριθµός

βάρος:



25. ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

15

Όρνιθες αυγοπαραγωγής (πε-
ριλαµβάνονται και οι πετεινοί
αναπαραγωγής)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

1. Κοτόπουλα κρεοπαραγωγής

3. Άλλα πουλερικά

α. Γαλοπούλες

β.Πάπιες

γ. Χήνες

δ. Στρουθοκάµηλοι

ε.

69

76

70

71

72

73

74

Λοιπά (ορτύκια, φασιανοί,
περιστέρια, φραγκόκοτες
κλπ.)

75

26. ΚΟΥΝΕΛΙΑ

28. ΑΛΛΑ ΖΩΑ

1. Λαγοί

2. Σαλιγκάρια

3. Μεταξοσκώληκες

4. Λοιπά

81

82

83

84

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ

1. Κονικλοµητέρες

2. Λοιπά κουνέλια

79

78

77

80

27. ΚΥΨΕΛΕΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ

Ευρωπαϊκές και εγχώριες

Κωδι-
κός

Αριθµός

2.



ΜΕΡΟΣ V: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

29. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

02α

03

Ο∆ΗΓΙΕΣ
1. Το κεφάλαιο 29 θα συµπληρωθεί ατοµικές.από τις εκµεταλλεύσεις που είναιµόνο

2. Αν η εκµετάλλευση είναι ατοµική και έχει διαχειριστή, ο οποίος είναι µέλος της οικογένειας του κατόχου, τότε για το άτοµο αυτό θα τεθεί ο κωδικός 1 στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο της στήλης 5 (κεφάλαιο 29). Αν ο
διαχειριστής δεν είναι µέλος της οικογένειας, τότε τα στοιχεία του θα καταχωριστούν στο κεφάλαιο 30 «ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ».

3. Αν η εκµετάλλευση ανήκει σε νοµικό πρόσωπο, δεν θα συµπληρωθεί το κεφάλαιο 29, αλλά τα στοιχεία του υπευθύνου/διαχειριστή της εκµετάλλευσης θα καταχωριστούν στο κεφάλαιο 30 «ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥ-

Θα γραφούν τα στοιχεία ΜΟΝΟ των ατόµων που είναι 10 ετών και άνω (δηλ. που γεννήθηκαν το 1998 και πριν) και απασχολήθηκαν σε αυτήν την εκµετάλλευση τη χρονική περίοδο από 1 Οκτωβρίου 2008 έως 30
Σεπτεµβρίου 2009, εκτός από τη/το σύζυγο του/της κατόχου που θα καταγράφεται, έστω και αν δεν απασχολείται στην εκµετάλλευση. Αν τα απασχολούµενα µέλη της οικογένειας του κατόχου είναι περισσότερα από 8,
να χρησιµοποιηθεί και δεύτερο, τρίτο κλπ. ερωτηµατολόγιο, στο οποίο θα συµπληρωθούν και τα στοιχεία αναγνώρισης της εκµετάλλευσης (σελίδα 1 του ερωτηµατολογίου).

Α/α

02β

Σχέση προς τον κάτοχο (η σειρά καταχώρισης των
µελών της οικογένειας είναι:

Κάτοχος, ο/η σύζυγος, τα άγαµα παιδιά κατά σειρά
γέννησής τους, το κάθε έγγαµο παιδί µε την

οικογένειά του, οι άλλοι συγγενείς µε την ίδια σειρά,
οι υπηρέτες και, τέλος, οι οικότροφοι)

Κωδι-
κός
(συ-
µπλη-
ρώνεται
από τη
Γ.Γ.
ΕΣΥΕ)

Είναι το άτοµο
µέλος του

νοικοκυριού του
κατόχου;

NAI=1 OXI=2

Αν κάποιο
από τα
άτοµα

02-09 είναι
διαχειρι-
στής, να
τεθεί 1
στο

αντίστοιχο
τετρα-
γωνίδιο

Φύλο :
ΑΡΡΕΝ=1
ΘΗΛΥ=2

Επαγ-
γελµα-
τική
κατά-
σταση

(1)

Έτος γέννησης

Αριθµός
ηµερών

εργασίας κατά
τη χρονική
περίοδο από
1 Οκτωβρίου
2008 έως 30
Σεπτεµβρίου

2009

Εκτός από την
απασχόληση σε
αυτή την εκµετάλ-
λευση, τα µέλη της

οικογένειας
απασχολήθηκαν
και σε κάποια άλλη
κερδοσκοπική
δραστηριότητα

(γεωργική – κτηνο-
τροφική ή άλλη);

NAI=1 OXI=2

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΑΜΕΣΑ ή ΜΗ

µε τη γεωργική ή
κτηνοτροφική
εκµετάλλευση;

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ

ΑΜΕΣΑ=1
ΜΗ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ

ΑΜΕΣΑ=2

ΚΥΡΙΑ ή
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ,
σε σύγκριση µε την
απασχόληση στη
γεωργική ή
κτηνοτροφική
εκµετάλλευση;

ΚΥΡΙΑ=1
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ=2

Θέση
στην
άλλη
απα-
σχό-
ληση
(2)

(1) Στήλη 7: 1=Εργαζόµενος, 2=Αναζητεί εργασία, 3=Αναζητεί για πρώτη φορά εργασία, 4=Νοικοκυρά, 5=Σπουδαστής, 6=Συνταξιούχος, 7=Εισοδηµατίας, 8=Στρατευµένος, 9=Άλλη περίπτωση

(2) Στήλη13: 1=Εργοδότης, 2=Αυτοαπασχολούµενος, 3=Μισθωτός, 4=Ηµεροµίσθιος, 5=Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση

1 2

1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

04

05

06

07

01 1 2 1 2 1 2 1 21Κ Α Τ Ο Χ Ο Σ

1 2 1 2 1 2 1 2 1 208

Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ - ∆ Ε Ν ΑΠ Α Σ Χ Ο Λ Ε Ι Τ Α Ι

Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ - ΑΠ Α Σ Χ Ο Λ Ε Ι Τ Α Ι

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Αν ΝΑΙ στη στήλη 10, η άλλη
δραστηριότητα είναι:

ΝΟΙ».



33. ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

32. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ

(άτοµα ηλικίας 15 ετών και άνω)31. ΕΠΟΧΙΚΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ30. ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

Περιλαµβάνονται άτοµα ηλικίας 15 ετών και άνω, δηλ. που γεννήθηκαν το 1993 και πριν, τα οποία δεν είναι µέλη της
οικογένειας και εργάζονταν σε τακτά χρονικά διαστήµατα στην εκµετάλλευση, δηλ. κάθε εβδοµάδα, έστω και λίγες ώρες,
όταν υπήρχε εργασία, κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου (1 Οκτωβρίου 2008 - 30 Σεπτεµβρίου 2009).

Α/α
ΑΡΡΕΝ=1
ΘΗΛΥ=2

Θέση στην
εκµετάλλευση

1=διαχειριστής
2=υπάλληλος
3=εργάτης

Απασχολήθηκε και
σε άλλη κερδοσκο-
πική δραστηριότητα
άµεσα σχετιζόµενη
µε την εκµετάλλευση;

NAI=1 OXI=2

Έτος γέννησης

Ηµέρες εργασίας
κατά τη χρονική
περίοδο από
1 Οκτωβρίου
2008 έως 30

Σεπτεµβρίου 2009

Αν ΝΑΙ στη στήλη 6,
η άλλη δραστηριό-
τητα είναι ΚΥΡΙΑ ή
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ;

ΚΥΡΙΑ=1
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ=2

Αριθµός εποχικών εργατών στην εκµετάλλευση και σύνολο ηµερών εργασίας

Φύλο Άτοµα Ηµέρες εργασίας

1 2 3 4 5 6 7

01 1 2 1 2 1 2

02 1 2 1 2 1 2

03 1 2 1 2 1 2

04 1 2 1 2 1 2

05 1 2 1 2 1 2

06 1 2 1 2 1 2

07 1 2 1 2 1 2

08 1 2 1 2 1 2

09 1 2 1 2 1 2

10 1 2 1 2 1 2

11 1 2 1 2 1 2

12 1 2 1 2 1 2

13 1 2 1 2 1 2

14 1 2 1 2 1 2

1 2 3

1. ΑΡΡΕΝΕΣ

2. ΘΗΛΕΙΣ

3. ΣΥΝΟΛΟ

Φύλο Άτοµα Ηµέρες εργασίας

1 2 3

1. ΑΡΡΕΝΕΣ

2. ΘΗΛΕΙΣ

3. ΣΥΝΟΛΟ

Ο κάτοχος χρησιµοποίησε εργάτες που είναι
αυτοαπασχολούµενοι ή έχουν προσληφθεί από
τρίτους (εργολήπτες ή συνεταιρισµούς) στην
εκµετάλλευση κατά το διάστηµα της καλ-
λιεργητικής περιόδου της έρευνας;

ΚΩ∆. NAI OXI

01 1 2

Προσδιορίστε το είδος της εργασίας, π.χ. άροση, συγκοµιδή ελαιών, σταφυλιών,
βάµβακος, σιτηρών κλπ.

Αριθµός ατόµων που
απασχολήθηκαν

Ώρες εργασίας που
πραγµατοποιήθηκαν

Ισοδύναµος αριθµός ηµερών

1 2 3

ΚΩ∆.

Το ερώτηµα αφορά στον αριθµό ισοδύναµων ηµερών γεωργικής εργασίας πλήρους
απασχόλησης, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς της έρευνας
(1/10/2008-30/9/2009), που πραγµατοποιήθηκαν στην εκµετάλλευση από άτοµα που
δεν απασχολήθηκαν άµεσα από τον κάτοχο, αλλά από κάποια άλλη επιχείρηση,
όπως είναι οι µισθωτοί µιας επιχείρησης που αναλαµβάνει κατ’ αποκοπή εργασία.

02

17

,



34. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΜΕΡΟΣ VΙΙ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
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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;

1 2

NAI OXI

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

2.1 Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων (επεξεργασία κρέατος, παρασκευή τυριού, οινοποιία κλπ., ασχέτως αν οι πρώτες ύλες
παράγονται στην εκµετάλλευση ή αγοράζονται)…………………….…………….……………..….…………................................. 1

2.2 Χειροτεχνία (υφαντά, κεντήµατα, πλεκτά, έπιπλα από κατεργασµένο ξύλο, που παράγονται από τον κάτοχο ή τα µέλη ή το
εργατικό δυναµικό της εκµετάλλευσης, µε την προϋπόθεση ότι αυτοί εκτελούν συγχρόνως και γεωργικές εργασίες).……......... 2

2.3 Επεξεργασία ξύλου (επεξεργασία ακατέργαστου ξύλου προς πώληση και όχι για τις ανάγκες της εκµετάλλευσης, όπως
πριόνισµα ξυλείας κλπ.). ∆εν περιλαµβάνεται η κατεργασία ξύλου για έπιπλα............………………………..............................

2.4 Υδατοκαλλιέργειες – Ιχθυοκαλλιέργειες (παραγωγή µέσα στην εκµετάλλευση ψαριών, οστρακοειδών κλπ.) …………..............

2.5 Αγροτουρισµός (τουρισµός, υπηρεσίες διαµονής, επίδειξη της εκµετάλλευσης σε τουρίστες ή άλλες οµάδες, αθλητικές
δραστηριότητες και δραστηριότητες αναψυχής, όπου χρησιµοποιούνται είτε η έκταση είτε τα κτίρια ή άλλοι πόροι της
εκµετάλλευσης).............................................................................................................................................................................

2.6 Εργασίες επί συµβάσει (εργασίες που εκτελούνται σε άλλες γεωργικές εκµεταλλεύσεις ή και άλλους τοµείς, στις οποίες
χρησιµοποιούνται τα µέσα παραγωγής της εκµετάλλευσης) ……………………………………………..……...............................

α. Γεωργικές, όπως άροση, συγκοµιδή και άλλες γεωργικές υπηρεσίες, σε άλλες γεωργικές εκµεταλλεύσεις …………....…...

β.Μη γεωργικές, όπως µεταφορές, διαµόρφωση και συντήρηση τοπίου κλπ. ……....…...........................................................

2.7 Παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας, όπως βιοαέριο, βιοκαύσιµο, ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται απο ανεµογεννήτριες,
άλλο εξοπλισµό ή γεωργικές πρώτες ύλες (π.χ. προϊόντα άχυρου, ξύλου κλπ.). Εξαιρούνται οι δραστηριότητες παραγωγής
ανανεώσιµης ενέργειας για τις ανάγκες της εκµετάλλευσης, η πώληση πρώτων υλών σε άλλη εκµετάλλευση για την
παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας, καθώς και ενοικίασης της γης για την εγκατάσταση ανεµογεννήτριας ................................

2.8 ∆ασοκοµικές εργασίες για τις οποίες η εκµετάλλευση χρησιµοποιεί το εργατικό της δυναµικό, τα µηχανήµατα και τον
µηχανικό εξοπλισµό, για εργασίες που έχουν σχέση µε την εκµετάλλευση. ………………………...............................................

2.9 Άλλες δραστηριότητες (όπως περιβαλλοντικές υπηρεσίες κλπ.)….…………………………………………….……......................

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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 Ευρωπαϊκή Ένωση);

120 - 10% 1311 - 50% 1451 - 99%

1.

3.
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1. Η εκµετάλλευση επωφελήθηκε από τα ακόλουθα µέτρα αγροτικής ανάπτυξης κατά τα 3 τελευταία έτη; 1 2

NAI OXI

2.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

NAIΑν , προσδιορίστε το είδος του µέτρου (µπορούν να σηµειωθούν περισσότερα από ένα µέτρα):

2.7 Ενισχύσεις που έχουν σχέση µε την οδηγία – πλαίσιο για τα ύδατα

12

(Μέτρα που αποσκοπούν στην αναβάθµιση της γνώσης και στη βελτίωση του
ανθρώπινου δυναµικού και τα οποία βοηθούν τους γεωργούς και τους δασοκαλλιεργητές να καλύψουν δαπάνες που
απορρέουν από χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών)................................................................................................................

2.1 Χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών

(Μέτρα που αποσκοπούν στην αναδιάρθρωση και
ανάπτυξη του φυσικού δυναµικού και στον εκσυγχρονισµό των γεωργικών εκµεταλλεύσεων).................................................

2.2 Εκσυγχρονισµός των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων

(Η στήριξη, που προβλέπεται, παρέχεται για µετα-
ποίηση και εµπορία γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων και αποβλέπει στην αύξηση της προστιθέµενης αξίας των
γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων)...................................................................................................................................

2.3 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων

(Μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας
της γεωργικής παραγωγής και των προϊόντων µε την παροχή βοήθειας σε γεωργούς για να προσαρµοσθούν σε απαιτητικά
πρότυπα, που βασίζονται στην κοινοτική νοµοθεσία).................................................................................................................

2.4 Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία

(Η στήριξη που προβλέπεται καλύπτει γεωργικά
προϊόντα που προορίζονται µόνο για ανθρώπινη κατανάλωση)................................................................................................

2.5 Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων

(Οι γεωργοί µπορούν να λάβουν στήριξη υπό µορφή πληρωµών για
την αντιστάθµιση του κόστους και των απωλειών εισοδήµατος, που προκύπτουν στις περιοχές που υπόκεινται σε
περιβαλλοντικούς περιορισµούς)...............................................................................................................................................

2.6 Ενισχύσεις Natura 2000 για γεωργικές εκτάσεις

(Μέτρα που στοχεύουν στην αειφορική χρήση της γεωργικής γης, µέσω γεωργο-
περιβαλλοντικών ενισχύσεων)....................................................................................................................................................

2.8 Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

(Η στήριξη αυτή χορηγείται σε κτηνοτρόφους, οι οποίοι αναλαµβάνουν
εθελοντικά δεσµεύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων).........................................................................................................

2.9 Ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων

(Όροι που διέπουν τα µέτρα για τη διαφοροποίηση της αγροτι-
κής οικονοµίας προς µη γεωργικές δραστηριότητες)..................................................................................................................

2.10 ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες

...........................................................................α. Από τις οποίες, ενισχύσεις στο πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας

(Μικρής κλίµακας υποδοµή, όπως κέντρα πληροφοριών και τοποθέτηση
πινακίδων στους τουριστικούς χώρους).....................................................................................................................................

2.11 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

...............................................................................
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ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ Ε∆ΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΛΕΠΤΑ

- Κάτοχος..................................................................................... 1

2- Σύζυγος ή άλλο µέλος της οικογένειας του κατόχου..................

3- Εργαζόµενος στην εκµετάλλευση..............................................

4- Άλλο πρόσωπο.........................................................................

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Η Η / Μ Μ / Ε Ε Ε Ε

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 2 3ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ

Έλεγχος Α

Ο Απογραφέας

(Επώνυµο) (Όνοµα)

Ηµεροµηνία

Β

Βεβαιώνω την ακρίβεια των απαντήσεων που δόθηκαν στα ερωτήµατα του παρόντος ερωτηµατολογίου.

(Υπογραφή)

Υπογραφή

Γ ∆

Όνοµα προσώπου που έδωσε τα στοιχεία:

(Επώνυµο) (Όνοµα) (Υπογραφή)

37. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


