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Οι πράξεις οι τίτλοι των οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο
της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.
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II
(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/220 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Φεβρουαρίου 2015
για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 του Συμβουλίου σχετικά με
τη δημιουργία δικτύου για τη συλλογή λογιστικών στοιχείων όσον αφορά τα εισοδήματα και την
οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη δημιουργία
δικτύου για τη συλλογή λογιστικών στοιχείων όσον αφορά τα εισοδήματα και την οικονομική λειτουργία των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 5α παράγραφοι 2
και 4, το άρθρο 5β παράγραφος 7, το άρθρο 7 παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 19
παράγραφος 3,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 τροποποιήθηκε με τον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1318/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), με σκοπό την εναρμόνισή του
με τα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η
λειτουργία του νέου νομικού πλαισίου που προκύπτει από την εν λόγω εναρμόνιση, θα πρέπει να θεσπιστούν ορισμένοι
κανόνες με κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις. Οι νέοι κανόνες θα πρέπει να αντικαταστήσουν τους ισχύοντες
κανόνες που έχουν θεσπιστεί από την Επιτροπή για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009. Ως εκ
τούτου, είναι σκόπιμο να καταργηθούν οι εκτελεστικοί κανονισμοί της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 283/2012 (3) και (ΕΕ)
αριθ. 730/2013 (4).

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009, είναι αναγκαίο να καθοριστούν κατώτατα όρια
οικονομικού μεγέθους. Τα εν λόγω κατώτατα όρια πρέπει να διαφοροποιούνται ανάλογα με το κράτος μέλος και, σε
ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και ανάλογα με την περιφέρεια του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΓΛΠ)
προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές γεωργικές διαρθρώσεις.

(3)

Το άρθρο 5α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 προβλέπει τη συλλογή δεδομένων με βάση το σχέδιο για την
επιλογή των εκμεταλλεύσεων του δικτύου πληροφόρησης (σχέδιο επιλογής). Για το σχέδιο επιλογής, απαιτείται διαστρω
μάτωση του πεδίου παρατήρησης με βάση τις περιφέρειες του ΔΓΛΠ που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009, τους τύπους γεωργικής δραστηριότητας και το οικονομικό μέγεθος.

(4)

Προκειμένου να παρασχεθεί αντιπροσωπευτικό δείγμα λογιστικών εκμεταλλεύσεων για τη διαστρωμάτωση του πεδίου
παρατήρησης, θα πρέπει να καθοριστεί ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων του δικτύου πληροφόρησης ανά κράτος μέλος
και ανά περιφέρεια ΔΓΛΠ.

(5)

Το σχέδιο επιλογής πρέπει να καταρτίζεται πριν από την έναρξη της αντίστοιχης λογιστικής χρήσης, ώστε να μπορεί η
Επιτροπή να επαληθεύσει το περιεχόμενό του πριν χρησιμοποιηθεί για την επιλογή των εκμεταλλεύσεων του δικτύου
πληροφόρησης.

(1) ΕΕ L 328 της 15.12.2009, σ. 27.
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1318/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 του Συμβουλίου για τη δημιουργία δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης όσον αφορά τα
εισοδήματα και την οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΕ L 340 της 17.12.2013, σ. 1).
(3) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2012 της Επιτροπής, της 29ης Μαρτίου 2012, για τον καθορισμό της κατ' αποκοπή αμοιβής ανά
δελτίο γεωργικής εκμετάλλευσης όσον αφορά το λογιστικό έτος 2012 στο πλαίσιο του δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης (ΕΕ L 92
της 30.3.2012, σ. 15).
(4) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 730/2013 της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 2013, σχετικά με ορισμένες διατάξεις εφαρμογής που αφορούν
την τήρηση λογιστικών στοιχείων για τη διαπίστωση των εισοδημάτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (ΕΕ L 203 της 30.7.2013, σ. 6).
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(6)

Για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 5β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009, ο οποίος
εφαρμόζεται για τους σκοπούς του ΔΓΛΠ, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες εφαρμογής για την ενωσιακή τυπολογία.

(7)

Ο τύπος γεωργικής δραστηριότητας και το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης θα πρέπει να προσδιορίζονται με
βάση ένα οικονομικό κριτήριο. Για τον σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιείται η τυπική απόδοση της εκμετάλ
λευσης που αναφέρεται στο άρθρο 5β παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009. Οι τυπικές αποδόσεις
πρέπει να προσδιορίζονται ανά προϊόν και σύμφωνα με τον κατάλογο των χαρακτηριστικών των ερευνών για τη
διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1166/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1). Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να καταρτιστεί
πίνακας αντιστοιχίας μεταξύ των χαρακτηριστικών των ερευνών για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και
των τίτλων του δελτίου εκμετάλλευσης του ΔΓΛΠ.

(8)

Λαμβανομένης υπόψη της αυξανόμενης σημασίας για το γεωργικό εισόδημα των κερδοφόρων δραστηριοτήτων που
σχετίζονται άμεσα με τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, εκτός από τις γεωργικές δραστηριότητες της εκμετάλλευσης, στην
ενωσιακή τυπολογία θα πρέπει να συμπεριληφθεί μια μεταβλητή ταξινόμησης, η οποία θα αντανακλά τη σημασία των
άλλων κερδοφόρων δραστηριοτήτων (ΑΚΔ) που σχετίζονται άμεσα με τη γεωργική εκμετάλλευση.

(9)

Επιπλέον, είναι ανάγκη να θεσπιστούν ορισμένοι κανόνες για τη διαβίβαση στην Επιτροπή των τυπικών αποδόσεων και
των δεδομένων που απαιτούνται για τον υπολογισμό τους.

(10)

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1198/2014 της Επιτροπής (2) προσδιορίζει τις βασικές ομάδες λογιστικών
στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 και θεσπίζει γενικούς κανόνες για τη
συλλογή των στοιχείων αυτών. Τα λογιστικά στοιχεία που συλλέγονται βάσει του δελτίου εκμετάλλευσης, το οποίο
συντάσσεται για τη διαπίστωση, κατά τρόπο αξιόπιστο, των εισοδημάτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, πρέπει να είναι
ομοιόμορφα, ανεξάρτητα από τις εκμεταλλεύσεις του δικτύου πληροφόρησης που αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας. Ως
εκ τούτου, είναι αναγκαίο να καθοριστούν η μορφή και η διάταξη του δελτίου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και οι
μέθοδοι και οι προθεσμίες για την υποβολή των στοιχείων στην Επιτροπή. Τα στοιχεία που συλλέγονται βάσει του
δελτίου εκμετάλλευσης θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής του
2013.

(11)

Τα δεόντως συμπληρωμένα δελτία εκμετάλλευσης θα πρέπει να διαβιβάζονται έγκαιρα στην Επιτροπή από το όργανοσύνδεσμο που έχει ορίσει κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009
προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη και έγκαιρη διαχείριση των διαβιβασθέντων λογιστικών στοιχείων. Η
διαβίβαση των λογιστικών στοιχείων στην Επιτροπή πρέπει να γίνεται με πρακτικό και ασφαλή τρόπο. Ως εκ τούτου, θα
πρέπει να προβλεφθεί ότι ο σύνδεσμος διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες απευθείας στην Επιτροπή μέσω του μηχανο
γραφημένου συστήματος που εγκαθιστά η Επιτροπή για τους σκοπούς του εν λόγω κανονισμού, καθώς και άλλες
σχετικές λεπτομέρειες. Είναι σκόπιμο να ληφθούν υπόψη, όσον αφορά την προθεσμία για την υποβολή των εν λόγω
στοιχείων στην Επιτροπή, οι προηγούμενες επιδόσεις των κρατών μελών όσον αφορά τη διαβίβαση των εν λόγω
στοιχείων.

(12)

Κάθε δελτίο γεωργικής εκμετάλλευσης που διαβιβάζεται στην Επιτροπή θα πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο
προκειμένου να θεωρηθεί επιλέξιμο για την καταβολή της κατ' αποκοπή αμοιβής.

(13)

Περιορισμός ανά κράτος μέλος όσον αφορά τον συνολικό αριθμό των δεόντως συμπληρωμένων δελτίων εκμεταλλεύσεων
που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από την Ένωση καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1217/2009. Θα πρέπει
να παρέχεται κάποια ευελιξία όσον αφορά τον αριθμό των εκμεταλλεύσεων ανά περιφέρεια ΔΓΛΠ, εφόσον ο συνολικός
αριθμός των εκμεταλλεύσεων του δικτύου πληροφόρησης του οικείου κράτους μέλους τηρείται όπως ορίζει ο
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1217/2009.

(14)

Το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 προβλέπει ότι οι πιστώσεις που πρέπει να συμπεριληφθούν στον
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο μέρος της Επιτροπής, πρέπει να καλύπτουν το συνολικό ποσό της
κατ' αποκοπή αμοιβής στα κράτη μέλη για τη διαβίβαση δεόντως συμπληρωμένων δελτίων εκμετάλλευσης στην Επιτροπή
εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Ο αριθμός των δεόντως συμπληρωμένων δελτίων εκμετάλλευσης για τα οποία
καταβάλλεται η κατ' αποκοπή αμοιβή δεν πρέπει να υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό εκμεταλλεύσεων του δικτύου
πληροφόρησης.

(15)

Με στόχο τη συμβολή στη βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης των στοιχείων του δελτίου εκμετάλλευσης, θα πρέπει
να αυξηθεί η κατ' αποκοπή αμοιβή προς τα κράτη μέλη που διαβιβάζουν δεόντως συμπληρωμένα δελτία εκμετάλλευσης
πριν από τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται για την υποβολή τους.

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με τις έρευνες για
τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και με την έρευνα για τις μεθόδους γεωργικής παραγωγής καθώς και σχετικά με την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 571/88 του Συμβουλίου (ΕΕ L 321 της 1.12.2008, σ. 14).
2
( ) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1198/2014 της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1217/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία δικτύου για τη συλλογή λογιστικών στοιχείων όσον αφορά τα εισοδήματα και την
οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 321 της 7.11.2014, σ. 2).
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(16)

Δεδομένου ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να εφαρμοστούν από τη λογιστική χρήση
2015, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί από την εν λόγω λογιστική χρήση.

(17)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για το δίκτυο
γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΠΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Άρθρο 1
Κατώτατο όριο οικονομικού μεγέθους
Τα κατώτατα όρια οικονομικού μεγέθους που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1217/2009 καθορίζονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2
Αριθμός εκμεταλλεύσεων του δικτύου πληροφόρησης
Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων του δικτύου πληροφόρησης ανά κράτος μέλος και ανά περιφέρεια του δικτύου γεωργικής
λογιστικής πληροφόρησης (ΔΓΛΠ) που αναφέρεται στο άρθρο 5α παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009
καθορίζεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3
Σχέδιο επιλογής
1.
Τα μοντέλα και οι μέθοδοι όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενο των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 5α
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 καθορίζονται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.
2.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, με ηλεκτρονικά μέσα, το σχέδιο επιλογής που αναφέρεται στο άρθρο 5α
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 και έχει εγκριθεί από την εθνική επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 6
παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού το αργότερο δύο μήνες πριν από την έναρξη της λογιστικής χρήσης την οποία αφορά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Άρθρο 4
Συγκεκριμένοι τύποι γεωργικών εξειδικεύσεων
Οι μέθοδοι για τον υπολογισμό των συγκεκριμένων τύπων γεωργικών εξειδικεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 5β
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 και η αντιστοιχία τους με τους γενικούς και τους κύριους τύπους
γεωργικών δραστηριοτήτων, που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο, καθορίζονται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5
Οικονομικό μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης
Η μέθοδος για τον υπολογισμό του οικονομικού μεγέθους της εκμετάλλευσης το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 5β
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 και οι κατηγορίες οικονομικού μεγέθους που αναφέρονται στο άρθρο 5β
παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
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Άρθρο 6
Τυπική απόδοση και συνολική τυπική απόδοση
1.
Η μέθοδος υπολογισμού για τον προσδιορισμό των τυπικών αποδόσεων κάθε χαρακτηριστικού που αναφέρεται στο
άρθρο 5β παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 και οι διαδικασίες συλλογής των αντίστοιχων στοιχείων
καθορίζονται στο παράρτημα VI του παρόντος κανονισμού.
Για κάθε γεωγραφική ενότητα που αναφέρεται στο σημείο 2 στοιχείο β) του παραρτήματος VI του παρόντος κανονισμού και για
κάθε χαρακτηριστικό φυτικής και ζωικής παραγωγής της έρευνας για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που
αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 προσδιορίζεται η τυπική απόδοση των διάφορων
χαρακτηριστικών της εκμετάλλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 5β παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009.
2.
Η συνολική τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τυπικών αποδόσεων κάθε
χαρακτηριστικού φυτικής και ζωικής παραγωγής με τον αριθμό των αντίστοιχων μονάδων.

Άρθρο 7
Άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες που έχουν άμεση σχέση με την εκμετάλλευση
Οι άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες που έχουν άμεση σχέση με την εκμετάλλευση που αναφέρεται στο άρθρο 5β
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 ορίζονται στο μέρος A του παραρτήματος VII του παρόντος
κανονισμού. Η σημασία τους εκφράζεται ως ποσοστιαία κλίμακα. Οι εν λόγω ποσοστιαίες κλίμακες καθορίζονται στο μέρος Γ
του παραρτήματος VII του παρόντος κανονισμού.
Η μέθοδος με την οποία εκτιμάται η σημασία των κερδοφόρων δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο καθορίζεται
στα μέρη Β και Γ του παραρτήματος VII του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 8
Κοινοποίηση των τυπικών αποδόσεων και των στοιχείων για τον προσδιορισμό τους
1.
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή (Eurostat) τις τυπικές αποδόσεις και τα στοιχεία για τον προσδιορισμό τους
που αναφέρονται στο άρθρο 5β παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 για την περίοδο αναφοράς του έτους N
πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του έτους N+3.
2.
Για την υποβολή των δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα μηχανογραφημένα
συστήματα που παρέχει η Επιτροπή (Eurostat) για τον σκοπό αυτό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 9
Μορφή και διάταξη του δελτίου γεωργικής εκμετάλλευσης
Η μορφή και η διάταξη παρουσίασης των λογιστικών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1217/2009, καθώς και οι συναφείς οδηγίες, καθορίζονται στο παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 10
Μέθοδοι και προθεσμίες για τη διαβίβαση των στοιχείων στην Επιτροπή
1.
Τα δελτία εκμετάλλευσης υποβάλλονται στην Επιτροπή από το όργανο-σύνδεσμο που αναφέρεται στο άρθρο 7 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009, μέσω του μηχανογραφημένου συστήματος διαβίβασης και ελέγχου που αναφέρεται στο
άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009. Οι απαιτούμενες πληροφορίες ανταλλάσσονται
ηλεκτρονικά, βάσει των υποδειγμάτων που τίθενται στη διάθεση του συνδέσμου μέσω του εν λόγω συστήματος.
2.
Τα κράτη μέλη ενημερώνονται για τους γενικούς όρους λειτουργίας του μηχανογραφημένου συστήματος που αναφέρεται
στην παράγραφο 1, μέσω της επιτροπής για το δίκτυο γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης.
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3.
Τα δελτία εκμεταλλεύσεων υποβάλλονται στην Επιτροπή το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου μετά το τέλος της σχετικής
λογιστικής χρήσης.
Τα κράτη μέλη που δεν μπόρεσαν να διαβιβάσουν τα στοιχεία του δελτίου εκμετάλλευσης για το 2012 εντός της προθεσμίας
που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο μπορούν να υποβάλουν στην Επιτροπή τα δελτία εκμετάλλευσης έως και τρεις μήνες μετά
τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.
4.
Τα δελτία εκμετάλλευσης θεωρούνται ότι διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή εφόσον τα λογιστικά στοιχεία που αναφέρονται
στο άρθρο 9 έχουν εισαχθεί στο μηχανογραφικό σύστημα διαβίβασης και ελέγχου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, έχουν
διενεργηθεί οι επακόλουθοι έλεγχοι με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και ο σύνδεσμος έχει επιβεβαιώσει ότι τα στοιχεία
είναι έτοιμα να εισαχθούν στο εν λόγω σύστημα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΜΟΙΒΗ

Άρθρο 11
Δεόντως συμπληρωμένα δελτία εκμετάλλευσης
Για τους σκοπούς του άρθρου 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009, το δελτίο εκμετάλλευσης
θεωρείται ότι έχει συμπληρωθεί δεόντως εφόσον το περιεχόμενό του ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και τα λογιστικά
στοιχεία που περιέχει καταγράφονται και παρουσιάζονται σύμφωνα με τη μορφή και τη διάταξη που καθορίζεται στο
παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 12
Επιλέξιμος αριθμός δελτίων εκμετάλλευσης
Ο συνολικός αριθμός των δεόντως συμπληρωμένων και υποβληθέντων δελτίων εκμετάλλευσης ανά κράτος μέλος, που
αναφέρεται στο άρθρο 5α παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009, τα οποία είναι επιλέξιμα για την καταβολή
της κατ' αποκοπή αμοιβής δεν υπερβαίνουν τον συνολικό αριθμό των εκμεταλλεύσεων του δικτύου πληροφόρησης που
καθορίζεται για το εν λόγω κράτος μέλος στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.
Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη έχουν πάνω από μία περιφέρεια ΔΓΛΠ, ο αριθμός των δεόντως συμπληρωμένων δελτίων
εκμετάλλευσης που διαβιβάζονται ανά περιφέρεια και ο οποίος είναι επιλέξιμος για την κατ' αποκοπή αμοιβή μπορεί να
υπερβαίνει κατά 20 % τον αριθμό που ορίζεται για τη σχετική περιφέρεια, υπό τον όρο ότι ο συνολικός αριθμός των δεόντως
συμπληρωμένων δελτίων εκμετάλλευσης του σχετικού κράτους μέλους τα οποία έχουν διαβιβαστεί δεν υπερβαίνει τον συνολικό
αριθμό που ορίζεται για το κράτος μέλος αυτό στο παράρτημα IΙ του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 13
Καταβολή της κατ' αποκοπή αμοιβής
Το συνολικό ποσό της κατ' αποκοπή αμοιβής που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1217/2009 καταβάλλεται σε δύο δόσεις:
α) Μία πληρωμή, η οποία αντιστοιχεί στο 50 % του συνολικού ποσού που υπολογίζεται με βάση το ποσό που καθορίζεται στο
άρθρο 14 πρώτο εδάφιο του παρόντος κανονισμού, πραγματοποιείται κατά την έναρξη κάθε λογιστικής χρήσης για τον
αριθμό των εκμεταλλεύσεων του δικτύου πληροφόρησης που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.
β) Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται αφού επαληθευτεί από την Επιτροπή ότι τα υποβληθέντα δελτία εκμετάλλευσης είναι
δεόντως συμπληρωμένα.
Το υπόλοιπο ποσό που αναφέρεται στο παρόν άρθρο πρώτο εδάφιο στοιχείο β) υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό της
κατ' αποκοπή αμοιβής ανά δελτίο εκμετάλλευσης, η οποία υπολογίζεται με βάση το άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού, επί
τον αριθμό των δεόντως συμπληρωμένων δελτίων εκμετάλλευσης που είναι επιλέξιμος σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος
κανονισμού και με αφαίρεση της πληρωμής που αναφέρεται στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 14
Ύψος της κατ' αποκοπή αμοιβής
Η κατ' αποκοπή αμοιβή που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009
καθορίζεται σε 160 ευρώ ανά δελτίο εκμετάλλευσης.
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Εάν το κατώτατο όριο του 80 % που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1217/2009 δεν πληρούται ούτε σε επίπεδο περιφέρειας ΔΓΛΠ ούτε στο επίπεδο του οικείου κράτους μέλους, η μείωση
που αναφέρεται στην εν λόγω διάταξη εφαρμόζεται μόνο σε εθνικό επίπεδο.
Αν το κράτος μέλος υποβάλει τα λογιστικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού το αργότερο έναν
μήνα πριν από τη λήξη των σχετικών προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3, η κατ' αποκοπή αμοιβή
αυξάνεται κατά 5 ευρώ, εκτός αν δεν πληρούται το κατώτατο όριο του 80 % που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1
στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009, όσον αφορά την περιφέρεια ΔΓΛΠ ή το κράτος μέλος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15
Καταργούμενες διατάξεις
Ο κανονισμός (ΕE) αριθ. 283/2012 και ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 730/2013 καταργούνται με ισχύ από την
1η Ιανουαρίου 2015.
Ωστόσο, οι κανονισμοί αυτοί εξακολουθούν να εφαρμόζονται στις λογιστικές χρήσεις που προηγούνται της λογιστικής χρήσης
2015.
Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την αρχή της λογιστικής χρήσης 2015.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2015.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

19.2.2015

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 46/7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΟΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΑΡΘΡΟ 1)

Κράτος μέλος/Περιφέρεια ΔΓΛΠ

Βέλγιο

Κατώτατο όριο (σε ευρώ)

25 000

Βουλγαρία

2 000

Τσεχική Δημοκρατία

8 000

Δανία

15 000

Γερμανία

25 000

Εσθονία

4 000

Ιρλανδία

8 000

Ελλάδα

4 000

Ισπανία

8 000

Γαλλία (εκτός από Γουαδελούπη, Μαρτινίκα και Ρεϊνιόν)

25 000

Γαλλία (μόνο Γουαδελούπη, Μαρτινίκα και Ρεϊνιόν)

15 000

Κροατία

4 000

Ιταλία

8 000

Κύπρος

4 000

Λετονία

4 000

Λιθουανία

4 000

Λουξεμβούργο

25 000

Ουγγαρία

4 000

Μάλτα

4 000

Κάτω Χώρες

25 000

Αυστρία

8 000

Πολωνία

4 000

Πορτογαλία

4 000

Ρουμανία

2 000

Σλοβενία

4 000

Σλοβακία

25 000

Φινλανδία

8 000

Σουηδία

15 000

Ηνωμένο Βασίλειο (με εξαίρεση τη Βόρεια Ιρλανδία)

25 000

Ηνωμένο Βασίλειο (μόνο η Βόρεια Ιρλανδία)

15 000
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΛΗΘΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤYΟΥ ΠΛΗΡΟΦOΡΗΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 2)

Αριθμός αναφοράς

Πλήθος εκμεταλλεύσεων του
δικτύου πληροφόρησης ανά
λογιστική χρήση

Όνομα περιφέρειας ΔΓΛΠ

ΒΕΛΓΙΟ
341

Vlaanderen

720

342

Bruxelles-Brussel

—

343

Wallonie

480
Σύνολο για το Βέλγιο

1 200

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
831

Северозападен, (Severozapaden)

346

832

Северен централен, (Severen tsentralen)

358

833

Североизточен, (Severoiztochen)

373

834

Югозападен, (Yugozapaden)

335

835

Южен централен, (Yuzhen tsentralen)

394

836

Югоизточен, (Yugoiztochen)

396
Σύνολο για τη Βουλγαρία

2 202

745

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1 417

370

ΔΑΝΙΑ

2 150

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
010

Schleswig-Holstein

565

020

Hamburg

030

Niedersachsen

040

Bremen

050

Nordrhein-Westfalen

060

Hessen

558

070

Rheinland-Pfalz

887

080

Baden-Württemberg

1 190

090

Bayern

1 678

100

Saarland

90

110

Berlin

—

112

Brandenburg

284

113

Mecklenburg-Vorpommern

268

114

Sachsen

313

115

Sachsen-Anhalt

270

116

Thüringen

283

97
1 307
—
1 010

Σύνολο για τη Γερμανία

8 800
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Πλήθος εκμεταλλεύσεων του
δικτύου πληροφόρησης ανά
λογιστική χρήση

755

ΕΣΘΟΝΙΑ

658

380

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

900

ΕΛΛΑΔΑ
450

Μακεδονία-Θράκη

2 000

460

Ήπειρος-Πελοπόννησος-Νησιά Ιονίου

1 350

470

Θεσσαλία

480

Ηπειρωτική Ελλάδα-Νησιά Αιγαίου, Κρήτη

700
1 450
Σύνολο για την Ελλάδα

5 500

ΙΣΠΑΝΙΑ
500

Galicia

450

505

Asturias

190

510

Cantabria

150

515

País Vasco

352

520

Navarra

316

525

La Rioja

244

530

Aragón

676

535

Cataluña

664

540

Illes Balears

180

545

Castilla y León

950

550

Madrid

190

555

Castilla-la Mancha

900

560

Comunidad Valenciana

638

565

Murcia

348

570

Extremadura

718

575

Andalucia

580

Canarias

1 504
230
Σύνολο για την Ισπανία

8 700

ΓΑΛΛΙΑ
121

Île-de-France

190

131

Champagne-Ardenne

370

132

Picardie

270

133

Haute-Normandie

170

134

Centre

410

135

Basse-Normandie

240

136

Bourgogne

340

141

Nord-Pas de Calais

280

151

Lorraine

230
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Πλήθος εκμεταλλεύσεων του
δικτύου πληροφόρησης ανά
λογιστική χρήση

Όνομα περιφέρειας ΔΓΛΠ

152

Alsace

200

153

Franche-Comté

210

162

Pays de la Loire

460

163

Bretagne

480

164

Poitou-Charentes

360

182

Aquitaine

550

183

Midi-Pyrénées

480

184

Limousin

220

192

Rhône-Alpes

480

193

Auvergne

360

201

Languedoc-Roussillon

430

203

Provence-Alpes-Côte d'Azur

420

204

Corse

170

205

Guadeloupe

80

206

Martinique

80

207

La Réunion

160
Σύνολο για τη Γαλλία

860

ΚΡΟΑΤΙΑ

7 640
1 251

ΙΤΑΛΙΑ
221

Valle d'Aosta

170

222

Piemonte

594

230

Lombardia

717

241

Trentino

282

242

Alto Adige

338

243

Veneto

707

244

Friuli-Venezia Giulia

451

250

Liguria

431

260

Emilia-Romagna

873

270

Toscana

577

281

Marche

452

282

Umbria

460

291

Lazio

587

292

Abruzzo

572

301

Molise

342

302

Campania

667

303

Calabria

510

311

Puglia

723

312

Basilicata

400
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Πλήθος εκμεταλλεύσεων του
δικτύου πληροφόρησης ανά
λογιστική χρήση

Όνομα περιφέρειας ΔΓΛΠ

320

Sicilia

706

330

Sardegna

547
Σύνολο για την Ιταλία

11 106

740

ΚΥΠΡΟΣ

500

770

ΛΕΤΟΝΙΑ

1 000

775

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

1 000

350

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

450

ΟΥΓΓΑΡΙΑ
767

Alföld

1 016

768

Dunántúl

675

764

Észak-Magyarország

209
Σύνολο για την Ουγγαρία

1 900

780

ΜΑΛΤΑ

536

360

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

1 500

660

ΑΥΣΤΡΙΑ

2 000

ΠΟΛΩΝΙΑ
785

Pomorze i Mazury

1 860

790

Wielkopolska i Śląsk

4 350

795

Mazowsze i Podlasie

4 490

800

Małopolska i Pogórze

1 400
Σύνολο για την Πολωνία

12 100

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
615

Norte e Centro

1 233

630

Ribatejo e Oeste

351

640

Alentejo e Algarve

399

650

Açores e Madeira

317
Σύνολο για την Πορτογαλία

2 300

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
840

Nord-Est

852

841

Sud-Est

1 074

842

Sud-Muntenia

1 008

843

Sud-Vest-Oltenia

611

844

Vest

703

845

Nord-Vest

825
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Αριθμός αναφοράς

Όνομα περιφέρειας ΔΓΛΠ

846

Centru

847

București-Ilfov

19.2.2015
Πλήθος εκμεταλλεύσεων του
δικτύου πληροφόρησης ανά
λογιστική χρήση

834
93
Σύνολο για τη Ρουμανία

6 000

820

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

908

810

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

562

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
670

Etelä-Suomi

461

680

Sisä-Suomi

251

690

Pohjanmaa

221

700

Pohjois-Suomi

167
Σύνολο για τη Φινλανδία

1 100

ΣΟΥΗΔΙΑ
710

Slättbyggdslän

637

720

Skogs- och mellanbygdslän

258

730

Län i norra Sverige

130
Σύνολο για τη Σουηδία

1 025

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
411

England — North Region

420

412

England — East Region

650

413

England — West Region

430

421

Ουαλία

300

431

Σκoτία

380

441

Βόρεια Ιρλανδία

320
Σύνολο για το Ηνωμένο Βασίλειο

2 500

19.2.2015
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1)

Τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 5α παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 κοινοποιούνται στην
Επιτροπή βάσει της ακόλουθης δομής:
Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1.

Γενικές πληροφορίες

1.1.

Λογιστική χρήση

1.2.

Κράτος μέλος

1.3.

Όνομα του οργάνου-συνδέσμου

1.4.

Το όργανο-σύνδεσμος αποτελεί τμήμα της δημόσιας διοίκησης (ναι/όχι);

2.

Βάση του σχεδίου επιλογής

2.1.

Πηγή για τον συνολικό πληθυσμό των εκμεταλλεύσεων

2.2.

Έτος που χρησιμοποιήθηκε για τον πληθυσμό των εκμεταλλεύσεων

2.3.

Έτος τυπικής απόδοσης

2.4.

Ορισμός του πεδίου έρευνας

3.

Διαδικασίες για τη διαστρωμάτωση του πεδίου έρευνας

3.1.

Ομαδοποίηση ανά τύπο εκμετάλλευσης

3.2.

Ομαδοποίηση ανά κατηγορία μεγέθους εκμετάλλευσης

3.3.

Επιπλέον εθνικό κριτήριο που χρησιμοποιείται για τη διαστρωμάτωση του πεδίου έρευνας

3.3.1.

Χρησιμοποιείται επιπλέον κριτήριο διαστρωμάτωσης;

3.3.2.

Χρησιμοποιείται το επιπλέον εθνικό κριτήριο για την εθνική επιλογή του δείγματος;

3.3.3.

Χρησιμοποιείται το επιπλέον εθνικό κριτήριο για την εθνική στάθμιση των στοιχείων πληθυσμού;

3.3.4.

Χρησιμοποιείται το επιπλέον εθνικό κριτήριο για την επιλογή των εκμεταλλεύσεων για το ΔΓΛΠ της ΕΕ;

3.3.5.

Αν χρησιμοποιείται για την επιλογή για την ΕΕ, να αναλυθούν οι λόγοι για την επιλογή του και να αναφερθούν λε
πτομερώς οι επιπτώσεις στην αντιπροσωπευτικότητα του πεδίου έρευνας του ΔΓΛΠ της ΕΕ.

3.4.

Κανόνες ομαδοποίησης

3.5.

Κάλυψη του δείγματος
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στρώμα
—
—
—
—

5.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Αναλογική κατανομή
Βέλτιστη κατανομή
Συνδυασμός αναλογικής και βέλτιστης κατανομής
Άλλη μέθοδος

Διαδικασίες επιλογής των εκμεταλλεύσεων του δικτύου πληροφόρησης
—
—
—
—

Τυχαία επιλογή
Μη τυχαία επιλογή
Συνδυασμός τυχαίας και μη τυχαίας επιλογής
Άλλη μέθοδος

6.

Διαδικασίες για την ενδεχόμενη μεταγενέστερη επικαιροποίηση του σχεδίου επιλογής

7.

Πιθανή περίοδος ισχύος του σχεδίου επιλογής

8.

Κατανομή των εκμεταλλεύσεων στο πεδίο έρευνας, κατηγοριοποιημένων σύμφωνα με την ενωσιακή τυπολογία γεωρ
γικών εκμεταλλεύσεων (κατανομή που αντιστοιχεί τουλάχιστον στους κύριους τύπους)

9.

Αριθμός των εκμεταλλεύσεων του δικτύου πληροφόρησης που επιλέγονται για κάθε στρώμα

10.

Επιπλέον πληροφορίες που δεν καλύπτονται από προηγούμενα σημεία

11.

Το σχέδιο επιλογής εγκρίθηκε από την εθνική επιτροπή, ημερομηνία

Β. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι λεπτομέρειες για τον πληθυσμό αναφοράς και το δείγμα που έχει σχεδιαστεί για τη σχετική λογιστική χρήση παρέχονται με
βάση τα υποδείγματα των ακόλουθων πινάκων, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των υποστηρικτικών εγγράφων του σχεδίου
επιλογής.
Πίνακας 1

Κανόνες ομαδοποίησης που εφαρμόζονται για την επιλογή δείγματος εκμεταλλεύσεων του ΔΓΛΠ της ΕΕ

Δομή του πίνακα
Αριθμός στήλης

Περιγραφή στήλης

1

Κωδικός περιφέρειας ΔΓΛΠ (βλ. παράρτημα ΙΙ)

2

Ομάδες τύπων γεωργικών δραστηριοτήτων (βλ. παράρτημα IV)

3

Ομάδες κατηγοριών οικονομικού μεγέθους (βλ. παράρτημα V)

19.2.2015
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Πίνακας 2

Κάλυψη του δείγματος

Δομή του πίνακα
Αριθμός στήλης

Περιγραφή στήλης

1

Κατηγορίες οικονομικού μεγέθους (όπως καθορίζονται στο παράρτημα V)

2

Κατώτατα όρια των κατηγοριών οικονομικού μεγέθους (σε ευρώ)

3

Ανώτατα όρια των κατηγοριών οικονομικού μεγέθους (σε ευρώ)

4

Αριθμός εκμεταλλεύσεων του πληθυσμού που εκπροσωπείται

5

Αντίστροφο σωρευτικό ποσοστό του αριθμού εκμεταλλεύσεων του πληθυσμού που εκπροσωπείται

6

Χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση (ha) του πληθυσμού που εκπροσωπείται

7

Αντίστροφο σωρευτικό ποσοστό της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης που εκπροσωπείται

8

Συνολική τυπική απόδοση του πληθυσμού που εκπροσωπείται

9

Αντίστροφο σωρευτικό ποσοστό της συνολικής τυπικής απόδοσης που εκπροσωπείται

10

Αριθμός μονάδων ζωικού κεφαλαίου του πληθυσμού που εκπροσωπείται

11

Αντίστροφο σωρευτικό ποσοστό του αριθμού μονάδων ζωικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται

Πίνακας 3

Κατανομή εκμεταλλεύσεων στον πληθυσμό

Δομή του πίνακα
Αριθμός στήλης

Περιγραφή στήλης

1

Κωδικός — κύριος τύπος γεωργικής δραστηριότητας

2

Προσδιορισμός — κύριος τύπος γεωργικής δραστηριότητας

3

Κατηγορία οικονομικού μεγέθους — 1

4

Κατηγορία οικονομικού μεγέθους — 2

5

Κατηγορία οικονομικού μεγέθους — 3

6

Κατηγορία οικονομικού μεγέθους — 4

7

Κατηγορία οικονομικού μεγέθους — 5

8

Κατηγορία οικονομικού μεγέθους — 6

9

Κατηγορία οικονομικού μεγέθους — 7

10

Κατηγορία οικονομικού μεγέθους — 8

11

Κατηγορία οικονομικού μεγέθους — 9

12

Κατηγορία οικονομικού μεγέθους — 10

13

Κατηγορία οικονομικού μεγέθους — 11
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Αριθμός στήλης

Περιγραφή στήλης

14

Κατηγορία οικονομικού μεγέθους — 12

15

Κατηγορία οικονομικού μεγέθους — 13

16

Κατηγορία οικονομικού μεγέθους — 14

17

Κατηγορία οικονομικού μεγέθους — Σύνολο

Πίνακας 4

Σχέδιο επιλογής

Δομή του πίνακα
Αριθμός στήλης

Περιγραφή στήλης

1

Περιφέρεια ΔΓΛΠ — κωδικός ΔΓΛΠ της ΕΕ

2

Περιφέρεια ΔΓΛΠ — όνομα

3

Τύπος εκμετάλλευσης — εθνικός κωδικός

4

Τύπος εκμετάλλευσης — κωδικός ΔΓΛΠ της ΕΕ

5

Κατηγορία οικονομικού μεγέθους — εθνικός κωδικός

6

Κατηγορία οικονομικού μεγέθους — κωδικός ΔΓΛΠ της ΕΕ

7

Κατηγορία οικονομικού μεγέθους — περιγραφή (μέγεθος σε ευρώ)

8

Αριθμός των εκμεταλλεύσεων που επιλέγονται (Α)

9

Αριθμός εκμεταλλεύσεων στον πληθυσμό (Β)

10

Μέσος συντελεστής στάθμισης (Β)/(Α)

19.2.2015
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ
ΚΥΡΙΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Α. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ

Οι συγκεκριμένοι τύποι γεωργικών εξειδικεύσεων καθορίζονται από δύο στοιχεία:
α) Τη φύση των χαρακτηριστικών
Τα χαρακτηριστικά αναφέρονται στον κατάλογο των χαρακτηριστικών που έχουν απογραφεί στο πλαίσιο της έρευνας για τη
διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (FSS) του 2016: προσδιορίζονται με τους κωδικούς που αναγράφονται στον
πίνακα αντιστοιχίας στο μέρος Β.Ι του παρόντος παραρτήματος ή με κωδικό που συγκεντρώνει αρκετά από τα χαρακτη
ριστικά αυτά, όπως αναφέρεται στο μέρος Β.ΙΙ του παρόντος παραρτήματος (1).
β) Τις προϋποθέσεις που καθορίζουν τα όρια της κατηγορίας
Εκτός από περίπτωση αντίθετης ένδειξης, αυτές οι προϋποθέσεις εκφράζονται ως κλάσματα της συνολικής τυπικής απόδοσης
της εκμετάλλευσης.
Προκειμένου να καταταχθεί η εκμετάλλευση στον συναφή συγκεκριμένο τύπο γεωργικής εξειδίκευσης, πρέπει να πληρούνται
σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις που ενδείκνυνται για συγκεκριμένους τύπους γεωργικής εξειδίκευσης.

(1) Τα χαρακτηριστικά 2.01.05. (κτηνοτροφικά φυτά με ριζώματα, κονδύλους κ.λπ. και κτηνοτροφικά λάχανα), 2.01.09. (φυτά που συγκομίζονται
χλωρά), 2.01.12. (γαίες υπό αγρανάπαυση), 2.02. (οικογενειακοί κήποι), 2.03.01. (βοσκότοποι και λιβάδια, εξαιρουμένων των άγονων
βοσκοτόπων), 2.03.02. (άγονοι βοσκότοποι), 2.03.03. (μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις μη χρησιμοποιούμενες πλέον για την παραγωγή και
επιλέξιμες για ενισχύσεις), 3.02.01. (βοοειδή ηλικίας κάτω του ενός έτους, αρσενικά και θηλυκά), 3.03.01.99. (άλλα πρόβατα), 3.03.02.99.
(άλλες αίγες) και 3.04.01. (χοιρίδια βάρους ζώντος ζώου μικρότερου των 20 κιλών), χρησιμοποιούνται μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις (βλέπε
σημείο 5 του παραρτήματος VΙ).

Τύποι γεωργικών δραστηριοτήτων
(* για να διευκολύνεται η ανάγνωση, οι έξι στήλες αυτού του τίτλου αναπαράγονται στο
Μέρος Γ του παρόντος παραρτήματος)

1

Περιγραφή

Κύ
ριος

Περιγραφή

Συγκε
κριμένες
εξειδι
κεύσεις

Μέθοδοι για τον υπολογισμό συγκεκριμένων τύπων γεωργικών εξειδικεύσεων
Κωδικός χαρακτηριστικών και προϋποθέσεις
(βλέπε μέρος Β του παρόντος παραρτήματος)

Περιγραφή

Περιγραφή του υπολογισμού
Προϋπόθεση 1
(Γ1)

Προϋπόθεση 2
(Γ2)

Προϋπόθεση 3
(Γ3)

EL

Γενι
κός
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Εξειδικευμένες εκμεταλλεύσεις — Φυτική παραγωγή

Εκμεταλλεύσεις
εξειδικευμένες
στη μεγάλη
καλλιέργεια
15

151

Εκμεταλλεύσεις εξει
δικευμένες στην
καλλιέργεια σιτηρών
(πλην ρυζιού),
ελαιούχων και πρω
τεϊνούχων φυτών

Σιτηρά εκτός από ρύζι,
ελαιούχοι σπόροι, αποξηρα
μένα όσπρια και πρωτεϊνούχες
καλλιέργειες για την παρα
γωγή σπόρων (περιλαμβάνο
νται οι σπόροι για σπορά και
τα μείγματα οσπρίων με σι
τηρά) > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 2/3

P151 + P16 + 2.01.02. > 2/3

152

Εκμεταλλεύσεις εξει
δικευμένες στην
ορυζοκαλλιέργεια

Ρύζι > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 2/3

2.01.01.07. > 2/3

153

Εκμεταλλεύσεις που
συνδυάζουν τα σι
τηρά, τους ελαιού
χους σπόρους, τις
πρωτεϊνούχες καλ
λιέργειες και το ρύζι

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν
τις προϋποθέσεις Γ1 και Γ2,
με εξαίρεση τις εκμεταλλεύ
σεις των κατηγοριών 151
και 152

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 2/3

161

Εκμεταλλεύσεις εξει
δικευμένες στην
καλλιέργεια σκαλι
στικών φυτών

Πατάτες, ζαχαρότευτλα και
κτηνοτροφικά σκαλιστικά
φυτά > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3
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Εκμεταλλεύσεις
εξειδικευμένες
στην καλλιέργεια
σιτηρών, ελαιού
χων σπόρων και
πρωτεϊνούχων καρ
πών

Εκμεταλλεύσεις με
μεγάλες καλλιέρ
γειες
19.2.2015

P17 > 2/3

Γενι
κός

Περιγραφή

Κύ
ριος

Περιγραφή

162

Περιγραφή του υπολογισμού
Προϋπόθεση 1
(Γ1)

Προϋπόθεση 2
(Γ2)

Προϋπόθεση 3
(Γ3)

Εκμεταλλεύσεις που
συνδυάζουν τα σι
τηρά, τους ελαιού
χους σπόρους, τις
πρωτεϊνούχες καλ
λιέργειες και τα
σκαλιστικά φυτά

Σιτηρά, ελαιούχοι σπόροι,
P1 > 2/3
αποξηραμένα όσπρια και πρω
τεϊνούχες καλλιέργειες για
την παραγωγή σπόρων (περι
λαμβάνονται οι σπόροι για
σπορά και τα μείγματα οσπ
ρίων με σιτηρά) > 1/3· σκαλι
στικά φυτά > 1/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 1/3

163

Εκμεταλλεύσεις εξει
δικευμένες στη με
γάλη καλλιέργεια
λαχανικών

Νωπά λαχανικά, πεπόνια και
P1 > 2/3
φράουλες υπαίθρου ή υπό χα
μηλά (μη προσπελάσιμα) στέ
γαστρα σε αγρό > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

2.01.07.01.01. > 2/3

164

Εκμεταλλεύσεις εξει
δικευμένες στην
καλλιέργεια καπνού

Καπνός > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

2.01.06.01. > 2/3

165

Εκμεταλλεύσεις εξει
δικευμένες στην
καλλιέργεια βάμβα
κος

Βαμβάκι > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

2.01.06.03. > 2/3

166

Εκμεταλλεύσεις που
συνδυάζουν διάφο
ρες μεγάλες καλ
λιέργειες

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν
τις προϋποθέσεις Γ1 και Γ2,
με εξαίρεση τις εκμεταλλεύ
σεις των κατηγοριών 161,
162, 163, 164 και 165

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

P17 > 1/3

L 46/19

Εκμεταλλεύσεις
εξειδικευμένες
στην καλλιέρ
γεια κηπευτι
κών

Περιγραφή

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2

Κωδικός χαρακτηριστικών και προϋποθέσεις
(βλέπε μέρος Β του παρόντος παραρτήματος)

EL

Συγκε
κριμένες
εξειδι
κεύσεις

Μέθοδοι για τον υπολογισμό συγκεκριμένων τύπων γεωργικών εξειδικεύσεων

19.2.2015

Τύποι γεωργικών δραστηριοτήτων

Γενι
κός

Περιγραφή

Κύ
ριος

Περιγραφή

Περιγραφή του υπολογισμού
Προϋπόθεση 1
(Γ1)

Προϋπόθεση 2
(Γ2)

Προϋπόθεση 3
(Γ3)

Εκμεταλλεύσεις
εξειδικευμένες
στην καλλιέργεια
κηπευτικών θερμο
κηπίου
211

Εκμεταλλεύσεις εξει
δικευμένες στην
καλλιέργεια λαχανι
κών θερμοκηπίου

Νωπά λαχανικά, πεπόνια και
φράουλες θερμοκηπίου > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.02. + 2.01.08.02.
> 2/3

2.01.07.02. > 2/3

212

Εκμεταλλεύσεις εξει
δικευμένες στη θερ
μοκηπιακή ανθοκο
μία και την καλλιέρ
γεια καλλωπιστικών
φυτών

Άνθη και καλλωπιστικά φυτά
σε θερμοκήπιο (δεν περιλαμ
βάνονται τα φυτώρια) > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.02. + 2.01.08.02.
> 2/3

2.01.08.02. > 2/3

213

Εκμεταλλεύσεις εξει
δικευμένες σε μει
κτές θερμοκηπιακές
καλλιέργειες κηπευ
τικών

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν
τις προϋποθέσεις Γ1 και Γ2,
με εξαίρεση τις εκμεταλλεύ
σεις των κατηγοριών 211
και 212

P2 > 2/3

2.01.07.02. + 2.01.08.02.
> 2/3

221

Εκμεταλλεύσεις εξει
δικευμένες στην
καλλιέργεια λαχανι
κών υπαίθρου

Νωπά λαχανικά, πεπόνια και
φράουλες, κηπευτικές καλ
λιέργειες μικρής έκτασης
> 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.01.02.
+ 2.01.08.01. > 2/3

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Κωδικός χαρακτηριστικών και προϋποθέσεις
(βλέπε μέρος Β του παρόντος παραρτήματος)

EL

21

Περιγραφή

Συγκε
κριμένες
εξειδι
κεύσεις

Μέθοδοι για τον υπολογισμό συγκεκριμένων τύπων γεωργικών εξειδικεύσεων

L 46/20

Τύποι γεωργικών δραστηριοτήτων

Εκμεταλλεύσεις
εξειδικευμένες
στην καλλιέργεια
κηπευτικών υπαί
θρου
2.01.07.01.02. > 2/3
19.2.2015

Γενι
κός

Περιγραφή

Κύ
ριος

Περιγραφή

Περιγραφή του υπολογισμού
Προϋπόθεση 1
(Γ1)

Προϋπόθεση 2
(Γ2)

Προϋπόθεση 3
(Γ3)

222

Εκμεταλλεύσεις εξει Άνθη και καλλωπιστικά φυτά
δικευμένες στην αν υπαίθρου > 2/3
θοκομία και καλ
λιέργεια καλλωπιστι
κών φυτών υπαί
θρου

P2 > 2/3

2.01.07.01.02.
+ 2.01.08.01. > 2/3

2.01.08.01. > 2/3

223

Εκμεταλλεύσεις εξει
δικευμένες σε μει
κτές καλλιέργειες
κηπευτικών υπαί
θρου

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν
τις προϋποθέσεις Γ1 και Γ2,
με εξαίρεση τις εκμεταλλεύ
σεις των κατηγοριών 221
και 222

P2 > 2/3

2.01.07.01.02.
+ 2.01.08.01. > 2/3

231

Εκμεταλλεύσεις εξει
δικευμένες στην
καλλιέργεια μανιτα
ριών

Μανιτάρια > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.01.02.
+ 2.01.08.01. ≤ 2/3·
2.01.07.02. + 2.01.08.02.
≤ 2/3

2.06.01. > 2/3

232

Εκμεταλλεύσεις εξει
δικευμένες στα φυ
τώρια

Φυτώρια > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.01.02.
+ 2.01.08.01. ≤ 2/3·
2.01.07.02. + 2.01.08.02.
≤ 2/3

2.04.05. > 2/3

233

Διάφορες εκμεταλ
λεύσεις κηπευτικών

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν
τις προϋποθέσεις Γ1 και Γ2,
με εξαίρεση τις εκμεταλλεύ
σεις των κατηγοριών 231
και 232

P2 > 2/3

2.01.07.01.02.
+ 2.01.08.01. ≤ 2/3·
2.01.07.02. + 2.01.08.02.
≤ 2/3

Άλλες εκμεταλλεύ
σεις κηπευτικών

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Κωδικός χαρακτηριστικών και προϋποθέσεις
(βλέπε μέρος Β του παρόντος παραρτήματος)

EL

23

Περιγραφή

Συγκε
κριμένες
εξειδι
κεύσεις

Μέθοδοι για τον υπολογισμό συγκεκριμένων τύπων γεωργικών εξειδικεύσεων

19.2.2015

Τύποι γεωργικών δραστηριοτήτων

Εκμεταλλεύσεις
εξειδικευμένες
στις μόνιμες
καλλιέργειες
Εκμεταλλεύσεις
εξειδικευμένες
στην αμπελουργία

L 46/21

35

Γενι
κός

Περιγραφή

Κύ
ριος

Κωδικός χαρακτηριστικών και προϋποθέσεις
(βλέπε μέρος Β του παρόντος παραρτήματος)
Περιγραφή

Περιγραφή του υπολογισμού
Προϋπόθεση 1
(Γ1)

Προϋπόθεση 2
(Γ2)

Προϋπόθεση 3
(Γ3)

P3 > 2/3

2.04.04. > 2/3

2.04.04.01. > 2/3

352

Εξειδικευμένες αμπε Αμπελώνες που συνήθως πα
λουργικές εκμεταλ ράγουν άλλους οίνους > 2/3
λεύσεις για παρα
γωγή εκτός από οί
νους ποιότητος

P3 > 2/3

2.04.04. > 2/3

2.04.04.02. > 2/3

353

Εκμεταλλεύσεις εξει
δικευμένες στην πα
ραγωγή επιτραπέ
ζιων σταφυλιών

Αμπελώνες που συνήθως πα
ράγουν επιτραπέζια σταφύλια
> 2/3

P3 > 2/3

2.04.04. > 2/3

2.04.04.03. > 2/3

354

Άλλες αμπελουργι
κές εκμεταλλεύσεις

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν
τις προϋποθέσεις Γ1 και Γ2,
με εξαίρεση τις εκμεταλλεύ
σεις των κατηγοριών 351,
352 και 353

P3 > 2/3

2.04.04. > 2/3

361

Εκμεταλλεύσεις εξει
δικευμένες στα οπω
ροφόρα (πλην εσπε
ριδοειδών, τροπικών
και υποτροπικών
οπωροφόρων και
καρυόκαρπων)

Φρούτα καλλιεργειών εύκρα
της προέλευσης και σαρκώ
δεις καρποί > 2/3

P3 > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

2.04.01.01.01. + 2.04.01.02.
> 2/3

362

Εκμεταλλεύσεις εξει Εσπεριδοειδή > 2/3
δικευμένες στα εσπε
ριδοειδή

P3 > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

2.04.02. > 2/3

Εκμεταλλεύσεις
εξειδικευμένες στα
καρποφόρα δέν
δρα και εσπερι
δοειδή

19.2.2015

Εξειδικευμένες αμπε Αμπελώνες που συνήθως πα
λουργικές εκμεταλ ράγουν οίνους ποιότητος
λεύσεις για παρα
> 2/3
γωγή οίνου ποιότη
τος

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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36

Περιγραφή

Συγκε
κριμένες
εξειδι
κεύσεις

Μέθοδοι για τον υπολογισμό συγκεκριμένων τύπων γεωργικών εξειδικεύσεων

L 46/22

Τύποι γεωργικών δραστηριοτήτων

Γενι
κός

Περιγραφή

Κύ
ριος

Περιγραφή

Περιγραφή του υπολογισμού
Προϋπόθεση 1
(Γ1)

Προϋπόθεση 2
(Γ2)

Προϋπόθεση 3
(Γ3)

363

Εκμεταλλεύσεις εξει
δικευμένες στα κα
ρυόκαρπα

Καρποί με κέλυφος > 2/3

P3 > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

2.04.01.03. > 2/3

364

Εκμεταλλεύσεις εξει
δικευμένες στα τρο
πικά και υποτροπικά
οπωροφόρα

Φρούτα καλλιεργειών υπο
τροπικής προέλευσης > 2/3

P3 > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

2.04.01.01.02. > 2/3

365

Εκμεταλλεύσεις εξει
δικευμένες στα οπω
ροφόρα, εσπερι
δοειδή, τροπικά και
υποτροπικά οπωρο
φόρα και καρυό
καρπα: μεικτή παρα
γωγή

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν
τις προϋποθέσεις Γ1 και Γ2,
με εξαίρεση τις εκμεταλλεύ
σεις των κατηγοριών 361,
362, 363 και 364

P3 > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

370

Εξειδικευμένες
ελαιοκομικές εκμε
ταλλεύσεις

Ελιές > 2/3

P3 > 2/3

2.04.03. > 2/3

380

Εκμεταλλεύσεις με
διάφορους συνδυα
σμούς μόνιμων φυ
τειών

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν
τις προϋποθέσεις Γ1 και Γ2,
με εξαίρεση τις εκμεταλλεύ
σεις των κατηγοριών 351
έως 370

P3 > 2/3

Εξειδικευμένες
ελαιοκομικές εκμε
ταλλεύσεις

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Κωδικός χαρακτηριστικών και προϋποθέσεις
(βλέπε μέρος Β του παρόντος παραρτήματος)

EL

37

Περιγραφή

Συγκε
κριμένες
εξειδι
κεύσεις

Μέθοδοι για τον υπολογισμό συγκεκριμένων τύπων γεωργικών εξειδικεύσεων

19.2.2015

Τύποι γεωργικών δραστηριοτήτων

Εκμεταλλεύσεις με
διάφορους συν
δυασμούς μόνιμων
φυτειών

L 46/23

Τύποι γεωργικών δραστηριοτήτων

4

Περιγραφή

Κύ
ριος

Περιγραφή

Μέθοδοι για τον υπολογισμό συγκεκριμένων τύπων γεωργικών εξειδικεύσεων
Κωδικός χαρακτηριστικών και προϋποθέσεις
(βλέπε μέρος Β του παρόντος παραρτήματος)
Περιγραφή

Περιγραφή του υπολογισμού
Προϋπόθεση 1
(Γ1)

Προϋπόθεση 2
(Γ2)

Προϋπόθεση 3
(Γ3)

EL

Γενι
κός

Συγκε
κριμένες
εξειδι
κεύσεις

L 46/24

Εξειδικευμένες εκμεταλλεύσεις — Ζωική παραγωγή

Εκμεταλλεύσεις
εξειδικευμένες
στα χορτοφάγα

45

Εκμεταλλεύσεις εξει
δικευμένες στα
βοοειδή γαλακτοπα
ραγωγής

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής
> 3/4 συνόλου χορτοφάγων·
χορτοφάγα > 1/10 χορτοφά
γων και χορτονομών

P4 > 2/3

460

Εκμεταλλεύσεις εξει
δικευμένες στα
βοοειδή — εκτροφή
και κρεατοπαρα
γωγή

P4 > 2/3
Όλα τα βοοειδή (δηλαδή
βοοειδή μικρότερα του ενός
έτους, βοοειδή από 1 έτος
έως μικρότερα των 2 ετών και
βοοειδή από 2 έτη και άνω
(αρσενικά, δαμάλεις, γαλακτο
παραγωγικές αγελάδες και
άλλες αγελάδες) > 2/3·χορτο
φάγων· γαλακτοπαραγωγικές
αγελάδες ≤ 1/10 χορτοφά
γων·χορτοφάγα > 1/10 χορ
τοφάγων και χορτονομών

3.02.06. > 3/4 GL· GL
> 1/10 P4

Εκμεταλλεύσεις
εξειδικευμένες στα
βοοειδή — εκ
τροφή και κρεατο
παραγωγή

P46 > 2/3 GL· 3.02.06. ≤
1/10 GL· GL > 1/10 P4

19.2.2015

450

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Εκμεταλλεύσεις
εξειδικευμένες στα
βοοειδή γαλακτο
παραγωγής

Γενι
κός

Περιγραφή

Κύ
ριος

Περιγραφή

Περιγραφή του υπολογισμού
Προϋπόθεση 1
(Γ1)

Προϋπόθεση 2
(Γ2)

Προϋπόθεση 3
(Γ3)

Εκμεταλλεύσεις
βοοτροφικές —
γάλα, εκτροφή και
κρέας συνδυα
σμένα

Όλα τα βοοειδή > 2/3 χορτο P4 > 2/3
φάγων· γαλακτοπαραγωγικές
αγελάδες > 1/10 χορτοφά
γων· χορτοφάγα > 1/10 χορ
τοφάγων και χορτονομών· με
εξαίρεση τις εκμεταλλεύσεις
της κατηγορίας 450

Εκμεταλλεύσεις βοο
τροφικές — γάλα,
εκτροφή και κρέας
συνδυασμένα

481

Εκμεταλλεύσεις προ Πρόβατα > 2/3 χορτοφάγων·
βατοτροφικές εξειδι χορτοφάγα > 1/10 χορτοφά
κευμένες
γων και χορτονομών

482

Εκμεταλλεύσεις με
πρόβατα και
βοοειδή συνδυα
σμένα

P46 > 2/3 GL· 3.02.06.
> 1/10 GL· GL > 1/10 P4·
με εξαίρεση την κατηγο
ρία 450

Εκμεταλλεύσεις με
προβατοειδή, αι
γοειδή και άλλα
χορτοφάγα

P4 > 2/3

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν
την προϋπόθεση Γ1, με εξαί
ρεση τις εκμεταλλεύσεις των
κατηγοριών 450, 460
και 470

3.03.01. > 2/3 GL· GL
> 1/10 P4

Όλα τα βοοειδή > 1/3 χορτο P4 > 2/3
φάγων, πρόβατα > 1/3 χορ
τοφάγων και χορτοφάγα
> 1/10 χορτοφάγων και χορ
τονομών

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν
την προϋπόθεση Γ1, με εξαί
ρεση τις εκμεταλλεύσεις των
κατηγοριών 450, 460
και 470

P46 > 1/3 GL· 3.03.01.
> 1/3 GL· GL > 1/10 P4
L 46/25

470

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Κωδικός χαρακτηριστικών και προϋποθέσεις
(βλέπε μέρος Β του παρόντος παραρτήματος)

EL

47

Περιγραφή

Συγκε
κριμένες
εξειδι
κεύσεις

Μέθοδοι για τον υπολογισμό συγκεκριμένων τύπων γεωργικών εξειδικεύσεων

19.2.2015

Τύποι γεωργικών δραστηριοτήτων

Γενι
κός

Κύ
ριος

Περιγραφή

Κωδικός χαρακτηριστικών και προϋποθέσεις
(βλέπε μέρος Β του παρόντος παραρτήματος)
Περιγραφή

Περιγραφή του υπολογισμού
Προϋπόθεση 1
(Γ1)

Προϋπόθεση 2
(Γ2)

Προϋπόθεση 3
(Γ3)

Εκμεταλλεύσεις αι
γοτροφικές εξειδι
κευμένες

Αίγες > 2/3 χορτοφάγων·
χορτοφάγα > 1/10 χορτοφά
γων και χορτονομών

P4 > 2/3

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν
την προϋπόθεση Γ1, με εξαί
ρεση τις εκμεταλλεύσεις των
κατηγοριών 450, 460
και 470

484

Διάφορα χορτοφάγα

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν
τις προϋποθέσεις Γ1 και Γ2,
με εξαίρεση τις εκμεταλλεύ
σεις των κατηγοριών 481,
482 και 483

P4 > 2/3

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν
την προϋπόθεση Γ1, με εξαί
ρεση τις εκμεταλλεύσεις των
κατηγοριών 450, 460
και 470

511

Εκμεταλλεύσεις εξει
δικευμένες σε εκ
τροφή χοίρων

Χοιρομητέρες αναπαραγωγής
> 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

3.04.02. > 2/3

512

Εκμεταλλεύσεις εξει
δικευμένες σε πά
χυνση χοίρων

Χοιρίδια και άλλοι χοίροι
> 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

3.04.01. + 3.04.99. > 2/3

513

Εκμεταλλεύσεις συν
δυασμένης εκτροφής
και πάχυνσης χοί
ρων

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν
τις προϋποθέσεις Γ1 και Γ2,
με εξαίρεση τις εκμεταλλεύ
σεις των κατηγοριών 511
και 512

P5 > 2/3

P51 > 2/3

521

Εκμεταλλεύσεις εξει
δικευμένες σε ωοτό
κες όρνιθες

Ωοτόκες όρνιθες > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

3.03.02. > 2/3 GL· GL
> 1/10 P4

Εκμεταλλεύσεις
εξειδικευμένες
στα καρπο
φάγα
51

52

Εκμεταλλεύσεις
εξειδικευμένες χοι
ροτροφικές

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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5

Περιγραφή

Συγκε
κριμένες
εξειδι
κεύσεις

Μέθοδοι για τον υπολογισμό συγκεκριμένων τύπων γεωργικών εξειδικεύσεων
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Τύποι γεωργικών δραστηριοτήτων

Εκμεταλλεύσεις
εξειδικευμένες
πτηνοτροφικές
19.2.2015

3.05.02. > 2/3

Γενι
κός

Περιγραφή

Κύ
ριος

Κωδικός χαρακτηριστικών και προϋποθέσεις
(βλέπε μέρος Β του παρόντος παραρτήματος)
Περιγραφή

Περιγραφή του υπολογισμού
Προϋπόθεση 1
(Γ1)

Προϋπόθεση 2
(Γ2)

Εκμεταλλεύσεις εξει
δικευμένες σε που
λερικά κρεατοπαρα
γωγής

Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής
και άλλα πουλερικά > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

523

Εκμεταλλεύσεις που
συνδυάζουν ωοτό
κες όρνιθες και που
λερικά κρεατοπαρα
γωγής

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν
τις προϋποθέσεις Γ1 και Γ2,
με εξαίρεση τις εκμεταλλεύ
σεις των κατηγοριών 521
και 522

P5 > 2/3

P52 > 2/3

530

Εκμεταλλεύσεις με
διάφορους συνδυα
σμούς καρποφάγων

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν
τις προϋποθέσεις Γ1 και Γ2,
με εξαίρεση τις εκμεταλλεύ
σεις των κατηγοριών 511
έως 523

P5 > 2/3

3.05.01. + 3.05.03. > 2/3

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

522

Προϋπόθεση 3
(Γ3)
EL

53

Περιγραφή

Συγκε
κριμένες
εξειδι
κεύσεις

Μέθοδοι για τον υπολογισμό συγκεκριμένων τύπων γεωργικών εξειδικεύσεων

19.2.2015

Τύποι γεωργικών δραστηριοτήτων

Εκμεταλλεύσεις με
διάφορους συν
δυασμούς καρπο
φάγων

Εξειδικευμένες εκμεταλλεύσεις — Μεικτή παραγωγή
Τύποι γεωργικών δραστηριοτήτων

Γενι
κός

6

Περιγραφή

Κύ
ριος

Περιγραφή

Συγκε
κριμένες
εξειδι
κεύσεις

Μέθοδοι για τον υπολογισμό συγκεκριμένων τύπων γεωργικών εξειδικεύσεων
Κωδικός χαρακτηριστικών και προϋποθέσεις
(βλέπε μέρος Β του παρόντος παραρτήματος)
Περιγραφή

Περιγραφή του υπολογισμού
Προϋπόθεση 1
(Γ1)

Προϋπόθεση 2
(Γ2)

Προϋπόθεση 3
(Γ3)

Εκμεταλλεύσεις
με πολυκαλ
λιέργεια
Εκμεταλλεύσεις με
πολυκαλλιέργεια

L 46/27

61

Γενι
κός

Περιγραφή

Κύ
ριος

Περιγραφή

Συγκε
κριμένες
εξειδι
κεύσεις

Μέθοδοι για τον υπολογισμό συγκεκριμένων τύπων γεωργικών εξειδικεύσεων
Κωδικός χαρακτηριστικών και προϋποθέσεις
(βλέπε μέρος Β του παρόντος παραρτήματος)
Περιγραφή

L 46/28

Τύποι γεωργικών δραστηριοτήτων

Περιγραφή του υπολογισμού
Προϋπόθεση 1
(Γ1)

Προϋπόθεση 2
(Γ2)

(P1 + P2 +
P3) > 2/3·
P1 ≤ 2/3·
P2 ≤ 2/3·
P3 ≤ 2/3

P2 > 1/3· P3 > 1/3

612

Εκμεταλλεύσεις μει
κτές, μεγάλη καλ
λιέργεια και κηπευ
τική

Μεγάλη καλλιέργεια > 1/3·
καλλιέργεια κηπουρική > 1/3

(P1 + P2 +
P3) > 2/3·
P1 ≤ 2/3·
P2 ≤ 2/3·
P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3· P2 > 1/3

613

Εκμεταλλεύσεις που
συνδυάζουν μεγάλη
καλλιέργεια με
αμπελουργία

Μεγάλη καλλιέργεια > 1/3·
αμπελώνες > 1/3

(P1 + P2 +
P3) > 2/3·
P1 ≤ 2/3·
P2 ≤ 2/3·
P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3· 2.04.04 > 1/3

614

Εκμεταλλεύσεις που
συνδυάζουν μεγάλη
καλλιέργεια με μόνι
μες φυτείες

Μεγάλη καλλιέργεια > 1/3,
μόνιμες φυτείες > 1/3· άμπε
λοι ≤ 1/3

(P1 + P2 +
P3) > 2/3·
P1 ≤ 2/3·
P2 ≤ 2/3·
P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3· P3 > 1/3· 2.04.04
≤ 1/3

615

Εκμεταλλεύσεις με
πολυκαλλιέργεια με
κατεύθυνση αρο
τραίες καλλιέργειες

Μεγάλη καλλιέργεια > 1/3,
καμία άλλη δραστηριότητα
> 1/3

(P1 + P2 +
P3) > 2/3·
P1 ≤ 2/3·
P2 ≤ 2/3·
P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3· P2 ≤ 1/3· P3
≤ 1/3

616

Άλλες πολυκαλλιέρ
γειες

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν
τις προϋποθέσεις Γ1 και Γ2,
με εξαίρεση τις εκμεταλλεύ
σεις των κατηγοριών 611,
612, 613, 614 και 615

(P1 + P2 +
P3) > 2/3·
P1 ≤ 2/3·
P2 ≤ 2/3·
P3 ≤ 2/3

19.2.2015

Καλλιέργεια κηπουρική
> 1/3· μόνιμες φυτείες > 1/3

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εκμεταλλεύσεις που
συνδυάζουν κηπευ
τικά και μόνιμες φυ
τείες

EL

611

Προϋπόθεση 3
(Γ3)

Γενι
κός

Κύ
ριος

Περιγραφή

Κωδικός χαρακτηριστικών και προϋποθέσεις
(βλέπε μέρος Β του παρόντος παραρτήματος)
Περιγραφή

Περιγραφή του υπολογισμού
Προϋπόθεση 1
(Γ1)

Προϋπόθεση 2
(Γ2)

Προϋπόθεση 3
(Γ3)

Εκμεταλλεύσεις
με συνδυασμό
εκτροφών

EL

7

Περιγραφή

Συγκε
κριμένες
εξειδι
κεύσεις

Μέθοδοι για τον υπολογισμό συγκεκριμένων τύπων γεωργικών εξειδικεύσεων

19.2.2015

Τύποι γεωργικών δραστηριοτήτων

73

731

Εκμεταλλεύσεις με
συνδυασμό εκτρο
φών, κυρίως
βοοειδή γαλακτοπα
ραγωγής

Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής
> 1/3 χορτοφάγων· γαλακτο
παραγωγικές αγελάδες > 1/2
των βοοειδών γαλακτοπαρα
γωγής

P4 +
P5 > 2/3·
P4 ≤ 2/3·
P5 ≤ 2/3

P4 > P5

732

Εκμεταλλεύσεις με
συνδυασμό εκτρο
φών κυρίως μη γα
λακτοπαραγωγικά
χορτοφάγα ζώα

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν
τις προϋποθέσεις Γ1 και Γ2,
με εξαίρεση τις εκμεταλλεύ
σεις της κατηγορίας 731

P4 +
P5 > 2/3·
P4 ≤ 2/3·
P5 ≤ 2/3

P4 > P5

741

Εκμεταλλεύσεις με
συνδυασμό εκτρο
φών: καρποφάγα και
γαλακτοπαραγωγικά

Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής
> 1/3 χορτοφάγων· καρπο
φάγα > 1/3· γαλακτοπαραγω
γικές αγελάδες > 1/2 των
βοοειδών γαλακτοπαραγωγής

P4 +
P5 > 2/3·
P4 ≤ 2/3·
P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

P45 > 1/3 GL· 3.02.06.
> 1/2 P45

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

74

Εκμεταλλεύσεις με
συνδυασμό εκτρο
φών, κυρίως χορ
τοφάγα ζώα

Εκμεταλλεύσεις με
συνδυασμό εκτρο
φών, κυρίως καρ
ποφάγα ζώα

P45 > 1/3 GL· P5 > 1/3·
3.02.06. > 1/2 P45
L 46/29

Γενι
κός

Κύ
ριος

Περιγραφή

Κωδικός χαρακτηριστικών και προϋποθέσεις
(βλέπε μέρος Β του παρόντος παραρτήματος)
Περιγραφή

Περιγραφή του υπολογισμού
Προϋπόθεση 1
(Γ1)

Προϋπόθεση 2
(Γ2)

Προϋπόθεση 3
(Γ3)
EL

8

Περιγραφή

Συγκε
κριμένες
εξειδι
κεύσεις

Μέθοδοι για τον υπολογισμό συγκεκριμένων τύπων γεωργικών εξειδικεύσεων

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν
τις προϋποθέσεις Γ1 και Γ2,
με εξαίρεση τις εκμεταλλεύ
σεις της κατηγορίας 741

P4 +
P5 > 2/3·
P4 ≤ 2/3·
P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

831

Εκμεταλλεύσεις μει
κτές μεγάλων καλ
λιεργειών και βοοει
δών γαλακτοπαρα
γωγής

Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής
> 1/3 χορτοφάγων· γαλακτο
παραγωγικές αγελάδες > 1/2
των βοοειδών γαλακτοπαρα
γωγής· βοοειδή γαλακτοπαρα
γωγής < μεγάλη καλλιέργεια

Εκμεταλλεύ
σεις που δεν
περιλαμβά
νονται στις
κατηγορίες
151-742
και 999

P1> 1/3· P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL· 3.02.06.
> 1/2 P45· P45 < P1

832

Εκμεταλλεύσεις μει
κτές με βοοειδή γα
λακτοπαραγωγής
και μεγάλες καλ
λιέργειες

Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής
> 1/3 χορτοφάγων· γαλακτο
παραγωγικές αγελάδες > 1/2
των βοοειδών γαλακτοπαρα
γωγής· βοοειδή γαλακτοπαρα
γωγής ≥ μεγάλη καλλιέργεια

Εκμεταλλεύ
σεις που δεν
περιλαμβά
νονται στις
κατηγορίες
151-742
και 999

P1> 1/3· P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL· 3.02.06.
> 1/2 P45· P45 ≥ P1

Μεικτές εκμεταλ
λεύσεις μεγάλων
καλλιεργειών —
εκτροφής χορτο
φάγων ζώων

19.2.2015

Εκμεταλλεύσεις με
συνδυασμό εκτρο
φών: καρποφάγα και
μη γαλακτοπαραγω
γικά χορτοφάγα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

742

Μεικτές εκμε
ταλλεύσεις με
καλλιέργειες
— κτηνοτρο
φία

83

L 46/30

Τύποι γεωργικών δραστηριοτήτων

Γενι
κός

Περιγραφή

Κύ
ριος

Κωδικός χαρακτηριστικών και προϋποθέσεις
(βλέπε μέρος Β του παρόντος παραρτήματος)
Περιγραφή

Περιγραφή του υπολογισμού
Προϋπόθεση 1
(Γ1)

Προϋπόθεση 2
(Γ2)

Προϋπόθεση 3
(Γ3)

Εκμεταλλεύσεις μει
κτές με μεγάλες
καλλιέργειες με μη
γαλακτοπαραγωγικά
χορτοφάγα ζώα

Μεγάλη καλλιέργεια > χορτο
φάγα και χορτονομές, με εξαί
ρεση τις εκμεταλλεύσεις της
κατηγορίας 831

Εκμεταλλεύ
σεις που δεν
περιλαμβά
νονται στις
κατηγορίες
151-742
και 999

P1> 1/3· P4 > 1/3

P1 > P4· με εξαίρεση την κα
τηγορία 831

834

Εκμεταλλεύσεις μει
κτές με μη γαλακτο
παραγωγικά χορτο
φάγα ζώα και μεγά
λες καλλιέργειες

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν
τις προϋποθέσεις Γ1 και Γ2,
με εξαίρεση τις εκμεταλλεύ
σεις των κατηγοριών 831,
832 και 833

Εκμεταλλεύ
σεις που δεν
περιλαμβά
νονται στις
κατηγορίες
151-742
και 999

P1> 1/3· P4 > 1/3

841

Εκμεταλλεύσεις μει
κτές, μεγάλη καλ
λιέργεια και καρπο
φάγα

Μεγάλη καλλιέργεια > 1/3·
καρποφάγα > 1/3

Εκμεταλλεύ
σεις που δεν
περιλαμβά
νονται στις
κατηγορίες
151-742
και 999

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν
την προϋπόθεση Γ1, με εξαί
ρεση τις εκμεταλλεύσεις των
κατηγοριών 831, 832, 833
και 834

P1> 1/3· P5 > 1/3

842

Εκμεταλλεύσεις μει Μόνιμες καλλιέργειες > 1/3·
κτές με μόνιμες καλ Χορτοφάγα και χορτονομές
λιέργειες και χορτο > 1/3
φάγα ζώα

Εκμεταλλεύ
σεις που δεν
περιλαμβά
νονται στις
κατηγορίες
151-742
και 999

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν
την προϋπόθεση Γ1, με εξαί
ρεση τις εκμεταλλεύσεις των
κατηγοριών 831, 832, 833
και 834

P3 > 1/3· P4 > 1/3

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

833

EL

84

Περιγραφή

Συγκε
κριμένες
εξειδι
κεύσεις

Μέθοδοι για τον υπολογισμό συγκεκριμένων τύπων γεωργικών εξειδικεύσεων

19.2.2015

Τύποι γεωργικών δραστηριοτήτων

Μεικτές εκμεταλ
λεύσεις με διάφο
ρους συνδυασμούς
καλλιεργειών-κτη
νοτροφίας

L 46/31

Γενι
κός

Περιγραφή

Κύ
ριος

Περιγραφή

Συγκε
κριμένες
εξειδι
κεύσεις

Μέθοδοι για τον υπολογισμό συγκεκριμένων τύπων γεωργικών εξειδικεύσεων
Κωδικός χαρακτηριστικών και προϋποθέσεις
(βλέπε μέρος Β του παρόντος παραρτήματος)
Περιγραφή

Περιγραφή του υπολογισμού
Προϋπόθεση 1
(Γ1)

Προϋπόθεση 2
(Γ2)

Μέλισσες > 2/3

Εκμεταλλεύ
σεις που δεν
περιλαμβά
νονται στις
κατηγορίες
151-742
και 999

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν
την προϋπόθεση Γ1, με εξαί
ρεση τις εκμεταλλεύσεις των
κατηγοριών 831, 832, 833
και 834

844

Εκμεταλλεύσεις μει
κτές με διάφορες
καλλιέργειες και
κτηνοτροφία

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν
τις προϋποθέσεις Γ1 και Γ2,
με εξαίρεση τις εκμεταλλεύ
σεις των κατηγοριών 841,
842 και 843

Εκμεταλλεύ
σεις που δεν
περιλαμβά
νονται στις
κατηγορίες
151-742
και 999

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν
την προϋπόθεση Γ1, με εξαί
ρεση τις εκμεταλλεύσεις των
κατηγοριών 831, 832, 833
και 834

3.07. > 2/3

Τύποι γεωργικών δραστηριοτήτων

9

Περιγραφή

Κύ
ριος

Περιγραφή

Συγκε
κριμένες
εξειδι
κεύσεις

Μέθοδοι για τον υπολογισμό συγκεκριμένων τύπων γεωργικών εξειδικεύσεων
Κωδικός χαρακτηριστικών και προϋποθέσεις
(βλέπε μέρος Β του παρόντος παραρτήματος)
Περιγραφή

Περιγραφή του υπολογισμού
Προϋπόθεση 1
(Γ1)

Προϋπόθεση 2
(Γ2)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μελισσοκομία

EL

843

Προϋπόθεση 3
(Γ3)

Μη ταξινομημένες εκμεταλλεύσεις

Γενι
κός

L 46/32

Τύποι γεωργικών δραστηριοτήτων

Προϋπόθεση 3
(Γ3)

Μη ταξινομη
μένες εκμεταλ
λεύσεις
99

Μη ταξινομημένες
εκμεταλλεύσεις
999

Συνολική τυπική απόδοση
=0

19.2.2015

Μη ταξινομημένες
εκμεταλλεύσεις

19.2.2015

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

I. Αντιστοιχία μεταξύ των τίτλων της έρευνας για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (FSS) που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 και του δελτίου εκμετάλλευσης του ΔΓΛΠ
Ισοδύναμοι τίτλοι για τους σκοπούς της εφαρμογής των τυπικών αποδόσεων
Κωδικός FSS που
πρέπει να χρησιμο
ποιείται για τον
τίτλο

Κωδικός συντελεστή
τυπικής απόδοσης
(ΤΑ)

Ενωσιακή έρευνα για τη διάρθρωση των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων (FSS 2016)
[κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1166/2008]

Δελτίο εκμετάλλευσης του ΔΓΛΠ
(παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού)

I. Καλλιέργειες
2.01.01.01.

B_1_1_1

Μαλακό σιτάρι και όλυρα

10110. Μαλακό σιτάρι και όλυρα

2.01.01.02.

B_1_1_2

Σκληρό σιτάρι

10120. Σκληρό σιτάρι

2.01.01.03.

B_1_1_3

Σίκαλη

10130. Σίκαλη

2.01.01.04.

B_1_1_4

Κριθάρι

10140. Κριθάρι

2.01.01.05.

B_1_1_5

Βρώμη

10150. Βρώμη

2.01.01.06.

B_1_1_6

Αραβόσιτος σε κόκκους

10160. Αραβόσιτος σε κόκκους

2.01.01.07.

B_1_1_7

Ρύζι

10170. Ρύζι

2.01.01.99.

B_1_1_99

Άλλα σιτηρά για την παραγωγή καρ
πού

10190. Άλλα σιτηρά για την παρα
γωγή καρπού

2.01.02.

B_1_2

Αποξηραμένα όσπρια και πρωτεϊνούχες 10220. Φακές, ρεβίθια και λαθούρια
καλλιέργειες για την παραγωγή σπό
10290. Άλλα πρωτεϊνούχα φυτά
ρων (περιλαμβάνονται οι σπόροι για
σπορά και τα μείγματα οσπρίων με σι
τηρά)

2.01.02.01.

B_1_2_1

Εκ των οποίων μπιζέλια, κουκιά, φού
λια και γλυκά λούπινα

10210. Μπιζέλια, φασόλια και γλυκά
λούπινα

2.01.03.

B_1_3

Πατάτες (περιλαμβάνονται οι πρώιμες
πατάτες και ο πατατόσπορος)

10300. Πατάτες (περιλαμβάνονται οι
πρώιμες πατάτες και ο πατατό
σπορος)
10310. Πατάτες για παραγωγή αμύλου
10390. Λοιπές πατάτες

2.01.04.

B_1_4

Ζαχαρότευτλα (δεν περιλαμβάνονται οι 10400. Ζαχαρότευτλα (δεν περιλαμβά
σπόροι για σπορά)
νονται οι σπόροι για σπορά)

2.01.05.

B_1_5

Κτηνοτροφικά φυτά με ριζώματα, κον 10500. Κτηνοτροφικά φυτά με ριζώ
δύλους κ.λπ. και κτηνοτροφικά λάχανα
ματα, κονδύλους κ.λπ. και κτη
νοτροφικά λάχανα (δεν περι
(δεν περιλαμβάνονται οι σπόροι για
λαμβάνονται οι σπόροι για
σπορά)
σπορά)

2.01.06.01.

B_1_6_1

Καπνός

10601. Καπνός
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γεωργικών εκμεταλλεύσεων (FSS 2016)
[κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1166/2008]

Δελτίο εκμετάλλευσης του ΔΓΛΠ
(παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού)

2.01.06.02.

B_1_6_2

Λυκίσκος

10602. Λυκίσκος

2.01.06.03.

B_1_6_3

Βαμβάκι

10603. Βαμβάκι

2.01.06.04.

B_1_6_4

Ελαιοκράμβη και αγριογογγύλη

10604. Ελαιοκράμβη και αγριογογ
γύλη

2.01.06.05.

B_1_6_5

Ηλίανθος

10605. Ηλίανθος

2.01.06.06.

B_1_6_6

Σόγια

10606. Σόγια

2.01.06.07.

B_1_6_7

Λιναρόσπορος (ελαιούχο λίνον)

10607. Λιναρόσπορος (ελαιούχο λί
νον)

2.01.06.08.

B_1_6_8

Άλλα ελαιούχα φυτά

10608. Άλλα ελαιούχα φυτά

2.01.06.09.

B_1_6_9

Λίνον

10609. Λίνον

2.01.06.10.

B_1_6_10

Κάνναβις

10610. Κάνναβις

2.01.06.11.

B_1_6_11

Άλλα κλωστικά φυτά

10611. Άλλα κλωστικά φυτά

2.01.06.12.

B_1_6_12

Αρωματικά, φαρμακευτικά και αρτυμα 10612. Αρωματικά, φαρμακευτικά και
τικά φυτά
αρτυματικά φυτά

2.01.06.99.

B_1_6_99

Άλλες βιομηχανικές καλλιέργειες που
δεν αναφέρονται αλλού

2.01.07.

B_1_7

Νωπά λαχανικά, πεπόνια και φράουλες
από τα οποία:

2.01.07.01.

B_1_7_1

Υπαίθριες καλλιέργειες ή υπό χαμηλά
(μη προσπελάσιμα) στέγαστρα

2.01.07.01.01.

B_1_7_1_1

Κηπευτικές καλλιέργειες μεγάλης έκτα 10711. Νωπά λαχανικά, πεπονοειδή
σης σε αγρό
και φράουλες — Καλλιέργειες
μεγάλης έκτασης (σε αγρό)

2.01.07.01.02.

B_1_7_1_2

Κηπευτικές καλλιέργειες μικρής έκτα
σης

10613. Σακχαροκάλαμο
10690. Λοιπά βιομηχανικά φυτά που
δεν αναφέρονται αλλού

10712. Νωπά λαχανικά, πεπονοειδή
και φράουλες — Κηπευτικές
καλλιέργειες μικρής έκτασης
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Ισοδύναμοι τίτλοι για τους σκοπούς της εφαρμογής των τυπικών αποδόσεων
Κωδικός FSS που
πρέπει να χρησιμο
ποιείται για τον
τίτλο

2.01.07.02.

Κωδικός συντελεστή
τυπικής απόδοσης
(ΤΑ)

B_1_7_2

2.01.08.

Ενωσιακή έρευνα για τη διάρθρωση των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων (FSS 2016)
[κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1166/2008]

Καλλιέργειες σε θερμοκήπιο ή υπό
άλλα (προσπελάσιμα) προστατευτικά
στέγαστρα

Δελτίο εκμετάλλευσης του ΔΓΛΠ
(παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού)

10720. Νωπά λαχανικά, πεπονοειδή
και φράουλες — Καλλιέργειες
σε θερμοκήπιο ή υπό άλλα
(προσπελάσιμα) προστατευτικά
στέγαστρα

Άνθη και καλλωπιστικά φυτά (δεν πε
ριλαμβάνονται τα φυτώρια):

2.01.08.01.

B_1_8_1

Υπαίθριες καλλιέργειες ή υπό χαμηλά
(μη προσπελάσιμα) στέγαστρα

10810. Άνθη και καλλωπιστικά φυτά
— Καλλιέργειες υπαίθριες ή
υπό χαμηλά (μη προσπελά
σιμα) προστατευτικά στέγα
στρα

2.01.08.02.

B_1_8_2

Καλλιέργειες σε θερμοκήπιο ή υπό
άλλα (προσπελάσιμα) προστατευτικά
στέγαστρα

10820. Άνθη και καλλωπιστικά φυτά
— Καλλιέργειες σε θερμοκήπιο
ή υπό άλλα (προσπελάσιμα)
προστατευτικά στέγαστρα

2.01.09.

B_1_9

Φυτά που συγκομίζονται χλωρά

2.01.09.01.

B_1_9_1

Προσωρινές χορτολιβαδικές εκτάσεις

2.01.09.02.

B_1_9_2

Άλλα φυτά που συγκομίζονται χλωρά

2.01.09.02.01.

B_1_9_2_1

Χλωρός αραβόσιτος

10921. Χλωρός αραβόσιτος

2.01.09.02.02.

B_1_9_2_2

Ψυχανθή

10922. Ψυχανθή

2.01.09.02.99.

B_1_9_2_99

Άλλα φυτά που συγκομίζονται χλωρά
και δεν αναφέρονται αλλού

10923. Άλλα φυτά που συγκομίζονται
χλωρά και δεν αναφέρονται
αλλού

2.01.10.

B_1_10

Σπόροι για σπορά και φύτρες αρόσι
μων γαιών

11000. Σπόροι για σπορά και φύτρες
αρόσιμων γαιών

2.01.11.

B_1_11

Άλλες καλλιέργειες αρόσιμων γαιών

11100. Άλλες καλλιέργειες αρόσιμων
γαιών

2.01.12.

B_1_12

Γεωργικές εκτάσεις υπό αγρανάπαυση

11210. Γαίες υπό αγρανάπαυση, για
τις οποίες δεν χορηγούνται ενι
σχύσεις

2.02.

B_2

Οικογενειακοί κήποι

20000. Οικογενειακοί κήποι

10910. Προσωρινές
εκτάσεις

χορτολιβαδικές
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Ενωσιακή έρευνα για τη διάρθρωση των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων (FSS 2016)
[κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1166/2008]

Δελτίο εκμετάλλευσης του ΔΓΛΠ
(παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού)

2.03.01.

B_3_1

Βοσκότοποι και λιβάδια, εξαιρουμένων
των άγονων βοσκοτόπων

30100. Βοσκότοποι και λιβάδια, εξαι
ρουμένων των άγονων βοσκο
τόπων

2.03.02.

B_3_2

Άγονοι βοσκότοποι

30200. Άγονοι βοσκότοποι

2.03.03.

B_3_3

Μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις μη
χρησιμοποιούμενες πλέον για την πα
ραγωγή και επιλέξιμες για ενισχύσεις

30300. Μόνιμες χορτολιβαδικές εκτά
σεις μη χρησιμοποιούμενες
πλέον για την παραγωγή και
επιλέξιμες για ενισχύσεις

2.04.01.

B_4_1

Φυτείες οπωροφόρων δένδρων και θά
μνων σαρκωδών καρπών

2.04.01.01.

B_4_1_1

Φρούτα από τα οποία:

2.04.01.01.01.

B_4_1_1_1

Φρούτα καλλιεργειών εύκρατης προέ
λευσης

40111.
40112.
40113.
40114.

2.04.01.01.02.

B_4_1_1_2

Φρούτα καλλιεργειών υποτροπικής
προέλευσης

40115. Φρούτα υποτροπικής ή τροπι
κής προέλευσης

2.04.01.02.

B_4_1_2

Σαρκώδεις καρποί

40120. Σαρκώδεις καρποί

2.04.01.03.

B_4_1_3

Καρποί με κέλυφος

40130. Καρποί με κέλυφος

2.04.02.

B_4_2

Εσπεριδοειδώνες

40210. Πορτοκάλια
40220. Tangerines, μανταρίνια, κλημε
ντίνες και παρόμοια μικρά
φρούτα
40230. Λεμόνια
40290. Λοιπά εσπεριδοειδή

2.04.03.

B_4_3

Ελαιώνες

2.04.03.01.

B_4_3_1

που συνήθως παράγουν επιτραπέζιες
ελιές

40310. Επιτραπέζιες ελιές

2.04.03.02.

B_4_3_2

που συνήθως παράγουν ελιές για λάδι

40320. Ελαιόκαρπος για παραγωγή
ελαιολάδου (όταν πωλείται ως
καρπός)
40330. Ελαιόλαδο

Μήλα
Αχλάδια
Ροδάκινα και νεκταρίνια
Άλλα φρούτα από εύκρατες
ζώνες
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Ισοδύναμοι τίτλοι για τους σκοπούς της εφαρμογής των τυπικών αποδόσεων
Κωδικός FSS που
πρέπει να χρησιμο
ποιείται για τον
τίτλο

Κωδικός συντελεστή
τυπικής απόδοσης
(ΤΑ)

Ενωσιακή έρευνα για τη διάρθρωση των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων (FSS 2016)
[κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1166/2008]

Δελτίο εκμετάλλευσης του ΔΓΛΠ
(παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού)

2.04.04.

B_4_4

Αμπελώνες, οι οποίοι συνήθως παρά
γουν:

2.04.04.01.

B_4_4_1

Οίνους ποιότητας

40411. Οίνος με προστατευόμενη ονο
μασία προέλευσης (ΠΟΠ)
40412. Οίνος με προστατευόμενη γεω
γραφική ένδειξη (ΠΓΕ)
40451. Οινοποιήσιμα σταφύλια για
την παραγωγή οίνου με προ
στατευόμενη ονομασία προέ
λευσης (ΠΟΠ)
40452. Οινοποιήσιμα σταφύλια για
την παραγωγή οίνου με προ
στατευόμενη γεωγραφική έν
δειξη (ΠΓΕ)

2.04.04.02.

B_4_4_2

Άλλους οίνους

40420. Άλλους οίνους
40460. Οινοποιήσιμα σταφύλια για
την παραγωγή άλλων οίνων

2.04.04.03.

B_4_4_3

Επιτραπέζια σταφύλια

40430. Επιτραπέζια σταφύλια

2.04.04.04.

B_4_4_4

Σταφίδες

40440. Σταφίδες

2.04.05.

B_4_5

Φυτώρια

40500. Φυτώρια

2.04.06.

B_4_6

Άλλες μόνιμες καλλιέργειες

40600. Άλλες μόνιμες καλλιέργειες
40610. Χριστουγεννιάτικα δέντρα

2.04.07.

B_4_7

Μόνιμες καλλιέργειες σε θερμοκήπια

40700. Μόνιμες καλλιέργειες σε θερ
μοκήπια

2.06.01.

B_6_1

Μανιτάρια

60000. Μανιτάρια

ΙΙ. Ζωικό κεφάλαιο
3.01.

C_1

Ιπποειδή

100. Ιπποειδή

3.02.01.

C_2_1

Βοοειδή ηλικίας κάτω του ενός έτους,
αρσενικά και θηλυκά

210. Βοοειδή ηλικίας κάτω του ενός
έτους, αρσενικά και θηλυκά

3.02.02.

C_2_2

Αρσενικά βοοειδή ηλικίας ενός έτους
και άνω αλλά κάτω των δύο ετών

220. Αρσενικά βοοειδή ηλικίας ενός
έτους και άνω αλλά κάτω των
δύο ετών

3.02.03.

C_2_3

Θηλυκά βοοειδή ηλικίας ενός έτους
και άνω αλλά κάτω των δύο ετών

230. Θηλυκά βοοειδή ηλικίας ενός
έτους και άνω αλλά κάτω των
δύο ετών
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[κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1166/2008]

Δελτίο εκμετάλλευσης του ΔΓΛΠ
(παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού)

3.02.04.

C_2_4

Αρσενικά βοοειδή, ηλικίας δύο ετών
και άνω

240. Αρσενικά βοοειδή, ηλικίας δύο
ετών και άνω

3.02.05.

C_2_5

Δαμάλεις, ηλικίας δύο ετών και άνω

251. Δαμάλεις για εκτροφή
252. Δαμάλεις για πάχυνση

3.02.06.

C_2_6

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

261. Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής
262. Θηλυκά βουβάλια

3.02.99.

C_2_99

Λοιπές αγελάδες

269. Λοιπές αγελάδες

3.03.01.

C_3_1

Πρόβατα (κάθε ηλικίας)

3.03.01.01.

C_3_1_1

Θηλυκά αναπαραγωγής

311. Προβατοειδή θηλυκά αναπαραγω
γής

3.03.01.99.

C_3_1_99

Λοιπά προβατοειδή

319. Λοιπά προβατοειδή

3.03.02.

C_3_2

Αίγες (κάθε ηλικίας)

3.03.02.01.

C_3_2_1

Θηλυκά αναπαραγωγής

321. Αιγοειδή θηλυκά αναπαραγωγής

3.03.02.99.

C_3_2_99

Λοιπά αιγοειδή

329. Λοιπά αιγοειδή

3.04.01.

C_4_1

Χοιρίδια βάρους ζώντος ζώου κάτω
των 20 κιλών

410. Χοιρίδια βάρους ζώντος ζώου
κάτω των 20 κιλών

3.04.02.

C_4_2

Χοιρομητέρες αναπαραγωγής βάρους
50 κιλών και άνω

420. Χοιρομητέρες αναπαραγωγής βά
ρους 50 κιλών και άνω

3.04.99.

C_4_99

Λοιποί χοίροι

491. Χοίροι για πάχυνση
499. Λοιποί χοίροι

3.05.01.

C_5_1

Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής

510. Πουλερικά — Κοτόπουλα κρεα
τοπαραγωγής

3.05.02.

C_5_2

Ωοτόκες όρνιθες

520. Ωοτόκες όρνιθες

3.05.03.

C_5_3

Λοιπά πουλερικά

530. Λοιπά πουλερικά

3.05.03.01.

C_5_3_1

Γάλοι και γαλοπούλες

3.05.03.02.

C_5_3_2

Πάπιες

3.05.03.03.

C_5_3_3

Χήνες

3.05.03.04.

C_5_3_4

Στρουθοκάμηλοι

3.05.03.99.

C_5_3_99

Άλλα πουλερικά, που δεν κατονομάζο
νται αλλού
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Ισοδύναμοι τίτλοι για τους σκοπούς της εφαρμογής των τυπικών αποδόσεων
Κωδικός FSS που
πρέπει να χρησιμο
ποιείται για τον
τίτλο

Κωδικός συντελεστή
τυπικής απόδοσης
(ΤΑ)

Ενωσιακή έρευνα για τη διάρθρωση των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων (FSS 2016)
[κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1166/2008]

Δελτίο εκμετάλλευσης του ΔΓΛΠ
(παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού)

3.06.

C_6

Κουνέλια, κονικλομητέρες αναπαραγω
γής

610. Κουνέλια, κονικλομητέρες αναπα
ραγωγής
699. Λοιπά κουνέλια

3.07.

C_7

Μέλισσες

700. Μέλισσες

ΙΙ. Κωδικοί που ομαδοποιούν ορισμένα χαρακτηριστικά που έχουν ληφθεί από την FSS του 2016:
P45.

Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής = 3.02.01. (βοοειδή ηλικίας κάτω του ενός έτους, αρσενικά και θηλυκά) + 3.02.03.
(θηλυκά βοοειδή ηλικίας ενός έτους και άνω αλλά κάτω των δύο ετών) + 3.02.05. (δαμάλεις, ηλικίας δύο ετών και
άνω) + 3.02.06. (γαλακτοπαραγωγές αγελάδες)

P46.

Βοοειδή = P45 (βοοειδή γαλακτοπαραγωγής) + 3.02.02. (αρσενικά βοοειδή ηλικίας ενός έτους και άνω αλλά κάτω
των δύο ετών) + 3.02.04. (αρσενικά βοοειδή ηλικίας δύο ετών και άνω) + 3.02.99. (άλλες αγελάδες).

GL

Χορτοφάγα Ζώα = 3.01. (ιπποειδή) + P46 (βοοειδή) + 3.03.01.01. (πρόβατα, θηλυκά αναπαραγωγής) + 3.03.01.99.
(άλλα πρόβατα) + 3.03.02.01. (αίγες, θηλυκά αναπαραγωγής) + 3.03.02.99. (άλλες αίγες)
Εάν GL = 0 FCP1 Ζωοτροφές για πώληση = 2.01.05. (κτηνοτροφικά φυτά με ριζώματα, κονδύλους κ.λπ. και
κτηνοτροφικά λάχανα) + 2.01.09. (φυτά που συγκομίζονται χλωρά) + 2.03.01. (βοσκότοποι και λιβάδια,
εξαιρουμένων των άγονων βοσκοτόπων) + 2.03.02. (άγονοι βοσκότοποι)

FCP4 Ζωοτροφές για χορτοφάγα = 0
P17

Σκαλιστικά φυτά = 2.01.03. [πατάτες (περιλαμβάνονται οι πρώιμες πατάτες και ο πατατόσπορος)] + 2.01.04.
[ζαχαρότευτλα (δεν περιλαμβάνονται οι σπόροι για σπορά) + 2.01.05. (κτηνοτροφικά φυτά με ριζώματα, κονδύλους
κ.λπ. και κτηνοτροφικά λάχανα)
Εάν GL > 0 FCP1 Ζωοτροφές για πώληση = 0

FCP4 Ζωοτροφές για χορτοφάγα = 2.01.05. [κτηνοτροφικά φυτά με ριζώματα, κονδύλους κ.λπ. και κτηνοτροφικά λάχανα
(δεν περιλαμβάνονται οι σπόροι για σπορά)] + 2.01.09. (φυτά που συγκομίζονται χλωρά) + 2.03.01. (βοσκότοποι
και λιβάδια, εξαιρουμένων των άγονων βοσκοτόπων) + 2.03.02. (άγονοι βοσκότοποι)
P17

Σκαλιστικά φυτά = 2.01.03. [πατάτες (περιλαμβάνονται οι πρώιμες πατάτες και ο πατατόσπορος)] + 2.01.04.
[ζαχαρότευτλα (δεν περιλαμβάνονται οι σπόροι για σπορά)

P151. Σιτηρά εκτός από ρύζι = 2.01.01.01. (μαλακό σιτάρι και όλυρα) + 2.01.01.02. (σιτάρι σκληρό) + 2.01.01.03.
(σίκαλη) + 2.01.01.04. (κριθάρι) + 2.01.01.05. (βρώμη) + 2.01.01.06. (αραβόσιτος σε κόκκους) + 2.01.01.99.
(άλλα σιτηρά για την παραγωγή καρπού).
P15.

Σιτηρά = P151 (σιτηρά εκτός από ρύζι) + 2.01.01.07. (ρύζι)

P16.

Ελαιούχοι σπόροι = 2.01.06.04. (ελαιοκράμβη και αγριογογγύλη) + 2.01.06.05. (ηλίανθος) + 2.01.06.06. (σόγια)
+ 2.01.06.07. [λιναρόσπορος (ελαιούχο λίνον)] + 2.01.06.08. (άλλα ελαιούχα φυτά)

P51.

Χοίροι = 3.04.01. (χοιρίδια ζώντος βάρους μικρότερου των 20 κιλών) + 3.04.02. (χοιρομητέρες αναπαραγωγής
βάρους 50 κιλών και άνω) + 3.04.99. (λοιποί χοίροι).

P52.

Πουλερικά = 3.05.01. (κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής) + 3.05.02. (ωοτόκες όρνιθες) + 3.05.03. (άλλα πουλερικά).

P1.

Μεγάλη καλλιέργεια = P15 (σιτηρά) + 2.01.02. (αποξηραμένα όσπρια και πρωτεϊνούχες καλλιέργειες) + 2.01.03.
[πατάτες (περιλαμβάνονται οι πρώιμες πατάτες και ο πατατόσπορος)] + 2.01.04. [ζαχαρότευτλα (δεν περιλαμβάνονται
οι σπόροι για σπορά)] + 2.01.06.01. (καπνός) + 2.01.06.02. (λυκίσκος) + 2.01.06.03. (βαμβάκι) + P16 (ελαιούχοι
σπόροι) + 2.01.06.09. (λίνον) + 2.01.06.10. (κάνναβις) + 2.01.06.11. (άλλα κλωστικά φυτά) + 2.01.06.12.
(αρωματικά, φαρμακευτικά και αρτυματικά φυτά) + 2.01.06.99. (άλλες βιομηχανικές καλλιέργειες που δεν
αναφέρονται αλλού) + 2.01.07.01.01. (νωπά λαχανικά, πεπονοειδή και φράουλες — υπαίθριες καλλιέργειες ή υπό
χαμηλά (μη προσπελάσιμα) προστατευτικά στέγαστρα — μεγάλης έκτασης σε αγρό) + 2.01.10. (σπόροι για σπορά
και φύτρες αρόσιμων γαιών) + 2.01.11. (άλλες αροτραίες καλλιέργειες) + 2.01.12. (γαίες υπό αγρανάπαυση) + FCP1
(ζωοτροφές για πώληση)
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P2.

Καλλιέργεια κηπευτικών = 2.01.07.01.02. (νωπά λαχανικά, πεπονοειδή και φράουλες — υπαίθριες καλλιέργειες ή
υπό χαμηλά (μη προσπελάσιμα) προστατευτικά στέγαστρα — μικρής έκτασης) + 2.01.07.02. (νωπά λαχανικά,
πεπόνια και φράουλες — σε θερμοκήπιο ή υπό άλλα (προσπελάσιμα) προστατευτικά στέγαστρα) + 2.01.08.01. (άνθη
και καλλωπιστικά φυτά (δεν περιλαμβάνονται τα φυτώρια) — καλλιέργειες υπαίθριες ή υπό χαμηλά (μη
προσπελάσιμα) προστατευτικά στέγαστρα) + 2.01.08.02. (άνθη και καλλωπιστικά φυτά (δεν περιλαμβάνονται τα
φυτώρια) — σε θερμοκήπιο ή υπό άλλα (προσπελάσιμα) προστατευτικά στέγαστρα) + 2.06.01. (μανιτάρια)
+ 2.04.05. (φυτώρια)

P3.

Μόνιμες καλλιέργειες = 2.04.01. (φυτείες οπωροφόρων δέντρων και θάμνων σαρκωδών καρπών) + 2.04.02. (εσπερι
δοειδώνες) + 2.04.03. (ελαιώνες) + 2.04.04. (αμπελώνες) + 2.04.06. (άλλες μόνιμες καλλιέργειες) + 2.04.07.
(μόνιμες καλλιέργειες σε θερμοκήπια)

P4.

Χορτοφάγα και ζωοτροφές = GL (χορτοφάγα) + FCP4 (ζωοτροφές για χορτοφάγα)

P5.

Καρποφάγα = P51 (χοίροι) + P52 (πουλερικά)+ 3.06. (κονικλομητέρες) (κουνέλια, κονικλομητέρες αναπαραγωγής)
Γ. ΤΥΠΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ Α

Εξειδικευμένες εκμεταλλεύσεις — Φυτική παραγωγή
Γενικοί τύποι γεωργικής
δραστηριότητας

Κύριοι τύποι γεωργικής δραστηριό
τητας

Συγκεκριμένοι τύποι γεωργικών εξειδικεύσεων

1. Εκμεταλλεύσεις εξειδι 15. Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμέ 151. Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στην καλλιέργεια σιτηρών
(πλην ρυζιού), ελαιούχων και πρωτεϊνούχων φυτών
κευμένες στη μεγάλη
νες στην καλλιέργεια σιτη
καλλιέργεια
ρών, ελαιούχων σπόρων και 152. Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στην ορυζοκαλλιέργεια
πρωτεϊνούχων καρπών
153. Εκμεταλλεύσεις που συνδυάζουν τα σιτηρά, τους
ελαιούχους σπόρους, τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες και
το ρύζι
16. Εκμεταλλεύσεις με μεγάλες 161. Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στην καλλιέργεια σκαλι
στικών φυτών
καλλιέργειες
162. Εκμεταλλεύσεις που συνδυάζουν τα σιτηρά, τους
ελαιούχους σπόρους, τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες και
τα σκαλιστικά φυτά
163. Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στη μεγάλη καλλιέργεια
λαχανικών
164. Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στην καλλιέργεια καπνού
165. Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στην καλλιέργεια βάμβα
κος
166. Εκμεταλλεύσεις με συνδυασμό διαφόρων μεγάλων καλ
λιεργειών
2. Εκμεταλλεύσεις εξειδι 21. Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμέ 211. Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στην καλλιέργεια λαχανι
κευμένες στην καλλιέρ
νες στην καλλιέργεια κηπευ
κών θερμοκηπίου
γεια κηπευτικών
τικών θερμοκηπίου
212. Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στη θερμοκηπιακή ανθο
κομία και την καλλιέργεια καλλωπιστικών φυτών
213. Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες σε μεικτές θερμοκηπιακές
καλλιέργειες κηπευτικών
22. Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμέ 221. Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στην καλλιέργεια λαχανι
νες στην καλλιέργεια κηπευ
κών υπαίθρου
τικών υπαίθρου
222. Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στην ανθοκομία και την
καλλιέργεια καλλωπιστικών φυτών υπαίθρου
223. Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες σε μεικτές καλλιέργειες
κηπευτικών υπαίθρου
23. Άλλες εκμεταλλεύσεις κη 231. Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στην καλλιέργεια μανιτα
πευτικών
ριών
232. Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στα φυτώρια
233. Διάφορες εκμεταλλεύσεις κηπευτικών
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Συγκεκριμένοι τύποι γεωργικών εξειδικεύσεων

3. Εκμεταλλεύσεις εξειδι 35. Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμέ 351. Εξειδικευμένες αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις για παρα
κευμένες στις μόνιμες
νες στην αμπελουργία
γωγή οίνου ποιότητος
καλλιέργειες
352. Εξειδικευμένες αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις για παρα
γωγή εκτός από οίνους ποιότητος
353. Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στην παραγωγή επιτραπέ
ζιων σταφυλιών
354. Άλλες αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις
36. Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμέ 361. Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στα οπωροφόρα (πλην
εσπεριδοειδών, τροπικών και υποτροπικών οπωροφόρων
νες στα καρποφόρα δένδρα
και καρυόκαρπων)
και τα εσπεριδοειδή
362. Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στα εσπεριδοειδή
363. Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στα καρυόκαρπα
364. Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στα τροπικά και υποτρο
πικά οπωροφόρα
365. Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στα οπωροφόρα, εσπερι
δοειδή, τροπικά και υποτροπικά οπωροφόρα και καρυό
καρπα: μεικτή παραγωγή
37. Εξειδικευμένες ελαιοκομικές 370. Εξειδικευμένες ελαιοκομικές εκμεταλλεύσεις
εκμεταλλεύσεις
38. Εκμεταλλεύσεις με διάφο 380. Εκμεταλλεύσεις με διάφορους συνδυασμούς μόνιμων
ρους συνδυασμούς μόνιμων
καλλιεργειών
φυτειών
Εξειδικευμένες εκμεταλλεύσεις — Ζωική παραγωγή
Γενικοί τύποι γεωργικής
δραστηριότητας

Κύριοι τύποι γεωργικής δραστηριό
τητας

Συγκεκριμένοι τύποι γεωργικών εξειδικεύσεων

4. Εκμεταλλεύσεις εξειδι 45. Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμέ 450. Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στα βοοειδή γαλακτοπα
κευμένες στα χορτο
νες στα βοοειδή γαλακτοπα
ραγωγής
φάγα
ραγωγής
46. Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμέ 460. Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στα βοοειδή — εκτροφή
και κρεατοπαραγωγή
νες στα βοοειδή — εκτροφή
και κρεατοπαραγωγή
47. Εκμεταλλεύσεις βοοτροφι 470. Εκμεταλλεύσεις βοοτροφικές — γάλα, εκτροφή και
κρέας συνδυασμένα
κές — γάλα, εκτροφή και
κρέας συνδυασμένα
48. Εκμεταλλεύσεις με προβα 481. Εκμεταλλεύσεις προβατοτροφικές εξειδικευμένες
τοειδή, αιγοειδή και άλλα 482. Εκμεταλλεύσεις με πρόβατα και βοοειδή συνδυασμένα
χορτοφάγα
483. Εκμεταλλεύσεις αιγοτροφικές εξειδικευμένες
484. Διάφορα χορτοφάγα
5. Εκμεταλλεύσεις εξειδι 51. Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμέ 511. Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες σε εκτροφή χοίρων
κευμένες στα καρπο
νες χοιροτροφικές
512. Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες σε πάχυνση χοίρων
φάγα
513. Εκμεταλλεύσεις συνδυασμένης εκτροφής και πάχυνσης
χοίρων
52. Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμέ 521. Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες σε ωοτόκες όρνιθες
νες πτηνοτροφικές
522. Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες σε πουλερικά κρεατοπα
ραγωγής
523. Εκμεταλλεύσεις που συνδυάζουν ωοτόκες όρνιθες και
πουλερικά κρεατοπαραγωγής
53. Εκμεταλλεύσεις με διάφο 530. Εκμεταλλεύσεις με διάφορους συνδυασμούς καρποφά
ρους συνδυασμούς καρπο
γων
φάγων
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Εξειδικευμένες εκμεταλλεύσεις — Μεικτή παραγωγή
Γενικοί τύποι γεωργικής
δραστηριότητας

Κύριοι τύποι γεωργικής δραστηριό
τητας

Συγκεκριμένοι τύποι γεωργικών εξειδικεύσεων

6. Εκμεταλλεύσεις με μει 61. Εκμεταλλεύσεις με μεικτές 611. Εκμεταλλεύσεις που συνδυάζουν κηπευτικά και μόνιμες
κτές καλλιέργειες
καλλιέργειες
φυτείες
612. Εκμεταλλεύσεις μεικτές, μεγάλη καλλιέργεια και κηπευ
τική
613. Εκμεταλλεύσεις που συνδυάζουν μεγάλη καλλιέργεια με
αμπελουργία
614. Εκμεταλλεύσεις που συνδυάζουν μεγάλη καλλιέργεια με
μόνιμες καλλιέργειες
615. Εκμεταλλεύσεις με μεικτές καλλιέργειες, κυρίως μεγάλες
καλλιέργειες
616. Άλλες μεικτές καλλιέργειες
7. Εκμεταλλεύσεις με συν 73. Εκμεταλλεύσεις με συνδυα 731. Εκμεταλλεύσεις με συνδυασμό εκτροφών, κυρίως
βοοειδή γαλακτοπαραγωγής
δυασμό εκτροφών
σμό εκτροφών, κυρίως χορ
τοφάγα ζώα
732. Εκμεταλλεύσεις με συνδυασμό εκτροφών, κυρίως μη γα
λακτοπαραγωγικά χορτοφάγα ζώα
74. Εκμεταλλεύσεις με συνδυα 741. Εκμεταλλεύσεις με συνδυασμό εκτροφών: καρποφάγα
και γαλακτοπαραγωγικά βοοειδή συνδυασμένα
σμό εκτροφών, κυρίως καρ
ποφάγα ζώα
742. Εκμεταλλεύσεις με συνδυασμό εκτροφών: καρποφάγα
και μη γαλακτοπαραγωγικά χορτοφάγα ζώα
8. Μεικτές
— Ζώα

καλλιέργειες 83. Μεικτές εκμεταλλεύσεις, με 831. Εκμεταλλεύσεις μεικτές μεγάλων καλλιεργειών και βοοει
γάλες καλλιέργειες — χορ
δών γαλακτοπαραγωγής
τοφάγα ζώα
832. Εκμεταλλεύσεις μεικτές με βοοειδή γαλακτοπαραγωγής
και μεγάλες καλλιέργειες
833. Εκμεταλλεύσεις μεικτές με μεγάλες καλλιέργειες με μη
γαλακτοπαραγωγικά χορτοφάγα ζώα
834. Εκμεταλλεύσεις μεικτές με μη γαλακτοπαραγωγικά χορ
τοφάγα και μεγάλες καλλιέργειες
84. Μεικτές εκμεταλλεύσεις με 841. Εκμεταλλεύσεις μεικτές με μεγάλες καλλιέργειες και
καρποφάγα ζώα
διάφορους
συνδυασμούς
καλλιεργειών-κτηνοτροφίας 842. Εκμεταλλεύσεις μεικτές με μόνιμες καλλιέργειες και χορ
τοφάγα ζώα
843. Μελισσοκομία
844. Εκμεταλλεύσεις μεικτές με διάφορες καλλιέργειες και
κτηνοτροφία

9. Μη
ταξινομημένες 99. Μη ταξινομημένες εκμεταλ 999. Μη ταξινομημένες εκμεταλλεύσεις
λεύσεις
εκμεταλλεύσεις
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (ΑΡΘΡΟ 5)
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Το οικονομικό μέγεθος μιας εκμετάλλευσης προσδιορίζεται από τη συνολική τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, εκφραζόμενη
σε ευρώ.
Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Οι εκμεταλλεύσεις ταξινομούνται ανά κατηγορίες μεγέθους, τα όρια των οποίων καθορίζονται παρακάτω.
Κατηγορίες

Όρια σε ευρώ

I

λιγότερο από 2 000

II

από 2 000 έως λιγότερα από 4 000

ΙΙΙ

από 4 000 έως λιγότερα από 8 000

IV

από 8 000 έως λιγότερα από 15 000

V

από 15 000 έως λιγότερα από 25 000

VI

από 25 000 έως λιγότερα από 50 000

VII

από 50 000 έως λιγότερα από 100 000

VIII

από 100 000 έως λιγότερα από 250 000

IX

από 250 000 έως λιγότερα από 500 000

X

από 500 000 έως λιγότερα από 750 000

XI

από 750 000 έως λιγότερα από 1 000 000

XII

από 1 000 000 έως λιγότερα από 1 500 000

XIII

από 1 500 000 έως λιγότερα από 3 000 000

XIV

από 3 000 000

Επιτρέπεται η ομαδοποίηση των κατηγοριών μεγέθους ΙΙ και ΙΙΙ ή ΙΙΙ και IV, IV και V ή από ΙΙΙ έως V, VI και VII, VIII και IX, X
και XI και από XII έως XIV ή από X έως XIV.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ (ΤΑ) (ΑΡΘΡΟ 6)
1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

α) Ως τυπική απόδοση νοείται η αξία της απόδοσης κάθε γεωργικού χαρακτηριστικού που αναφέρεται στο άρθρο 6
παράγραφος 1, η οποία αντιστοιχεί στη μέση κατάσταση μιας δεδομένης περιοχής.
β) Ως αξία της απόδοσης που αναφέρεται στο στοιχείο α) νοείται η νομισματική αξία της ακαθάριστης γεωργικής
παραγωγής, υπολογιζόμενη βάσει των τιμών στη θύρα της εκμετάλλευσης. Ισούται με το άθροισμα της αξίας του (των)
κύριου(-ων) και του (των) δευτερεύοντος(-ων) προϊόντος(-ων).
Οι αξίες αυτές υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας την κατά μονάδα παραγωγή με την τιμή στη θύρα της εκμετάλλευσης.
Δεν περιλαμβάνονται ΦΠΑ, φόροι επί προϊόντων και άμεσες ενισχύσεις.
γ) Περίοδος παραγωγής
Οι τυπικές αποδόσεις αντιστοιχούν σε περίοδο παραγωγής 12 μηνών (ημερολογιακό έτος ή έτος γεωργικής παραγωγής).
Για τα φυτικά και ζωικά προϊόντα για τα οποία η διάρκεια παραγωγής είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη των 12 μηνών
υπολογίζεται μια τυπική απόδοση που αντιστοιχεί στην απόδοση ή στην ετήσια παραγωγή περιόδου 12 μηνών.
δ) Βασικά στοιχεία και περίοδος αναφοράς
Οι τυπικές αποδόσεις προσδιορίζονται με βάση την παραγωγή ανά μονάδα και την τιμή στη θύρα της εκμετάλλευσης που
αναφέρεται στο στοιχείο β) ανωτέρω. Για τον σκοπό αυτό, η συλλογή των βασικών στοιχείων πραγματοποιείται στα κράτη
μέλη για την περίοδο αναφοράς που καθορίζεται στο άρθρο 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1198/2014 της Επιτροπής.
ε) Μονάδες
1. Φυσικές μονάδες:
α) Για τα χαρακτηριστικά των φυτικών προϊόντων, οι τυπικές αποδόσεις προσδιορίζονται με βάση την έκταση
εκφρασμένη σε εκτάρια.
Ωστόσο, στην περίπτωση της καλλιέργειας μανιταριών, οι τυπικές αποδόσεις υπολογίζονται με βάση την
ακαθάριστη απόδοση για το σύνολο των διαδοχικών συγκομιδών ετησίως και ανά 100 τετραγωνικά μέτρα καλλιερ
γούμενης επιφάνειας. Προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από το ΔΓΛΠ, οι εν λόγω τυπικές αποδόσεις για τα
μανιτάρια διαιρούνται με τον αριθμό των διαδοχικών ετήσιων συγκομιδών που κοινοποιείται στην Επιτροπή
δυνάμει του άρθρου 8 του παρόντος κανονισμού.
β) Οι τυπικές αποδόσεις των χαρακτηριστικών ζωικής παραγωγής προσδιορίζονται ανά κεφαλή ζώου, εκτός από τα
πουλερικά, τα οποία υπολογίζονται ανά 100 ζώα, και τις μέλισσες, οι οποίες υπολογίζονται ανά κυψέλη.
2. Νομισματικές μονάδες και στρογγυλοποίηση των ποσών:
Τα βασικά στοιχεία για τον προσδιορισμό των τυπικών αποδόσεων και οι ίδιες οι τυπικές αποδόσεις εκφράζονται σε
ευρώ. Για τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στην οικονομική και νομισματική ένωση, οι τυπικές αποδόσεις μετατρέ
πονται σε ευρώ σύμφωνα με τις μέσες συναλλαγματικές ισοτιμίες για την περίοδο αναφοράς όπως ορίζεται στο
σημείο 1 στοιχείο δ) του παρόντος παραρτήματος. Οι εν λόγω μέσες συναλλαγματικές ισοτιμίες υπολογίζονται βάσει
των επίσημων συναλλαγματικών ισοτιμιών που δημοσιεύονται από την Επιτροπή (Eurostat).
Οι τυπικές αποδόσεις μπορούν, εφόσον χρειαστεί, να στρογγυλοποιηθούν στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο των πέντε
ευρώ.
2. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

α) Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κλάδου φυτικής και ζωικής παραγωγής
Οι τυπικές αποδόσεις προσδιορίζονται για όλα τα γεωργικά χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν στους τίτλους που
περιλαμβάνουν οι έρευνες για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και σύμφωνα με τις ειδικές οδηγίες των
ερευνών αυτών.
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β) Γεωγραφική κατανομή
— Οι τυπικές αποδόσεις προσδιορίζονται τουλάχιστον βάσει γεωγραφικών ενοτήτων αντίστοιχων με αυτές που χρησιμο
ποιούνται στις έρευνες για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και για το ΔΓΛΠ. Όλες οι εν λόγω
γεωγραφικές ενότητες βασίζονται στη γενική ονοματολογία στατιστικών εδαφικών μονάδων (NUTS), όπως ορίζεται
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1). Οι εν λόγω ενότητες
περιγράφονται ως ομαδοποίηση περιφερειών NUTS 3. Οι μειονεκτικές και οι ορεινές περιοχές δεν θεωρούνται
γεωγραφικές ενότητες.
— Δεν προσδιορίζεται καμία τυπική απόδοση για χαρακτηριστικά που δεν αφορούν την εκάστοτε περιοχή.
3. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

α) Τα βασικά δεδομένα για τον προσδιορισμό των τυπικών αποδόσεων ανανεώνονται τουλάχιστον κάθε φορά που διεξάγεται
έρευνα για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπό μορφή απογραφής που αναφέρεται στο άρθρο 6 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1166/2008.
β) Σε περίπτωση που η έρευνα για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι δυνατόν να διεξαχθεί ως δειγματο
ληπτική έρευνα που αναφέρεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1166/2008, η επικαιροποίηση των τυπικών
αποδόσεων πραγματοποιείται:
— είτε με βάση τη συλλογή βασικών στοιχείων κατά τρόπο ανάλογο με αυτόν που προσδιορίζεται στο στοιχείο α),
— είτε εφαρμόζοντας συντελεστή μεταβολής, με τον οποίο επικαιροποιούνται οι τυπικές αποδόσεις ώστε να ληφθούν
υπόψη οι μεταβολές, όπως εκτιμώνται από τα κράτη μέλη, στις ανά μονάδα παραγόμενες ποσότητες και τις τιμές
όσον αφορά κάθε χαρακτηριστικό και περιοχή, οι οποίες έλαβαν χώρα από την τελευταία περίοδο αναφοράς που
αναφέρεται στο άρθρο 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1198/2014.
4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος, για τη συλλογή των βασικών
στοιχείων που χρειάζονται για τον υπολογισμό των τυπικών αποδόσεων, για τον υπολογισμό των τυπικών αποδόσεων, για τη
μετατροπή τους σε ευρώ, καθώς και για τη συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται για την ενδεχόμενη εφαρμογή της
μεθόδου επικαιροποίησης.
5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Για τον υπολογισμό των τυπικών αποδόσεων ορισμένων τύπων χαρακτηριστικών και για τον υπολογισμό της συνολικής
τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης, καθορίζονται οι ακόλουθοι ειδικοί κανόνες:
α) Γαίες υπό αγρανάπαυση
Η τυπική απόδοση γαιών υπό αγρανάπαυση λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της συνολικής τυπικής απόδοσης
της εκμετάλλευσης μόνον εάν η εν λόγω εκμετάλλευση παρουσιάζει άλλες θετικές τυπικές αποδόσεις.
β) Οικογενειακοί κήποι
Εφόσον τα προϊόντα των οικογενειακών κήπων προορίζονται κατά κανόνα για ιδία κατανάλωση και όχι για πώληση, οι
τυπικές αποδόσεις θεωρούνται μηδενικές.
γ) Ζωικό κεφάλαιο
Στην περίπτωση της ζωικής παραγωγής, τα χαρακτηριστικά αναλύονται ανά ηλικιακή κατηγορία. Η απόδοση αντιστοιχεί
στην αξία της ανάπτυξης του ζώου για το διάστημα κατά το οποίο το ζώο ανήκει στη δεδομένη ηλικιακή κατηγορία. Με
άλλα λόγια, αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της αξίας του ζώου κατά τον χρόνο εισόδου του στη δεδομένη ηλικιακή
κατηγορία και της αξίας του κατά τον χρόνο εξόδου του από την ηλικιακή κατηγορία (ή αλλιώς «αξία αντικατάστασης»).
δ) Βοοειδή ηλικίας κάτω του ενός έτους, αρσενικά και θηλυκά
Οι τυπικές αποδόσεις για τα βοοειδή ηλικίας κάτω του ενός έτους λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της
συνολικής τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης μόνον εάν στην εκμετάλλευση ο αριθμός των βοοειδών ηλικίας κάτω
του ενός έτους υπερβαίνει τον αριθμό των αγελάδων. Λαμβάνονται υπόψη μόνον οι τυπικές αποδόσεις που συνδέονται
με τον πλεονασματικό αριθμό βοοειδών ηλικίας κάτω του ενός έτους.
(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής
ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).
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ε) Λοιπά προβατοειδή και λοιπά αιγοειδή
Οι τυπικές αποδόσεις για τα λοιπά προβατοειδή λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της συνολικής τυπικής
απόδοσης της εκμετάλλευσης μόνον εάν στην εκμετάλλευση δεν υπάρχουν προβατίνες.
Οι τυπικές αποδόσεις για τα λοιπά αιγοειδή λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της συνολικής τυπικής απόδοσης
της εκμετάλλευσης μόνον εάν στην εκμετάλλευση δεν υπάρχουν αίγες αναπαραγωγής.
στ) Χοιρίδια
Οι τυπικές αποδόσεις για τα χοιρίδια λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της συνολικής τυπικής απόδοσης της
εκμετάλλευσης μόνον εάν στην εκμετάλλευση δεν υπάρχουν προβατίνες.
ζ) Χορτονομές
Εάν στην εκμετάλλευση δεν υπάρχουν εκτρεφόμενα χορτοφάγα ζώα (δηλαδή ιπποειδή, βοοειδή, προβατοειδή και
αιγοειδή), οι χορτονομές (δηλαδή τα σκαλιστικά κτηνοτροφικά φυτά, τα φυτά που συγκομίζονται χλωρά, τα προϊόντα
βοσκοτόπων και λιβαδιών) θεωρείται ότι προορίζονται για πώληση και συγκαταλέγονται στη γενική φυτική παραγωγή.
Εάν στην εκμετάλλευση υπάρχουν εκτρεφόμενα χορτοφάγα ζώα, οι χορτονομές θεωρείται ότι προορίζονται για τη
διατροφή αυτών των ζώων και συγκαταλέγονται στην παραγωγή χορτοφάγων ζώων και χορτονομών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΑΛΛΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (ΑΡΘΡΟ 7)
Α. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΑΚΔ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Στις κερδοφόρες δραστηριότητες που έχουν άμεση σχέση με την εκμετάλλευση, εκτός από τις γεωργικές δραστηριότητες της
εκμετάλλευσης, συγκαταλέγονται όλες οι δραστηριότητες πλην των γεωργικών, που συνδέονται άμεσα με την εκμετάλλευση και
έχουν οικονομικό αντίκτυπο σε αυτήν. Πρόκειται για δραστηριότητες στις οποίες χρησιμοποιούνται είτε οι πόροι της εκμετάλ
λευσης (έκταση, κτίρια, μηχανήματα, γεωργικά προϊόντα κ.λπ.) είτε τα προϊόντα της εκμετάλλευσης.
Στο πλαίσιο αυτό, κερδοσκοπικές δραστηριότητες σημαίνουν ενεργή εργασία· ως εκ τούτου, εξαιρούνται οι αμιγώς οικονομικές
επενδύσεις. Δεν θεωρείται ότι αποτελεί ΑΚΔ, αλλά μέρος των γεωργικών δραστηριοτήτων της εκμετάλλευσης, η εκμίσθωση της
έκτασης ή άλλων γεωργικών πόρων της εκμετάλλευσης για διαφορετικές δραστηριότητες, χωρίς να υπάρχει περαιτέρω ανάμειξη
σε αυτές τις δραστηριότητες.
Θεωρείται ότι αποτελεί ΑΚΔ οποιαδήποτε μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, εκτός εάν η μεταποίηση θεωρείται μέρος των
γεωργικών δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, εξαιρούνται η οινοποιία και η παραγωγή ελαιολάδου, εκτός εάν η αναλογία κρασιού
ή ελαιολάδου που αγοράζεται είναι σημαντική.
Θεωρείται ότι αποτελεί ΑΚΔ οποιαδήποτε μεταποίηση πρωτογενούς γεωργικού προϊόντος προς επεξεργασμένο δευτερογενές
προϊόν στην εκμετάλλευση, ασχέτως του εάν οι πρώτες ύλες παράγονται στην εκμετάλλευση ή αγοράζονται από εξωτερική πηγή.
Εδώ περιλαμβάνεται η μεταποίηση κρέατος, η παρασκευή τυριού κ.λπ.
Β. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΑΚΔ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Το μερίδιο των ΑΚΔ που έχουν άμεση σχέση με την εκμετάλλευση στην απόδοση της εκμετάλλευσης προσδιορίζεται ως
ποσοστό των ΑΚΔ που έχουν άμεση σχέση με την εκμετάλλευση επί του αθροίσματος του συνολικού κύκλου εργασιών της
εκμετάλλευσης και των άμεσων ενισχύσεων της εν λόγω εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 (1):
ΛΟΓΟΣ ¼

Κύκλος εργασιών από ΑΚΔ που έχουν άμεση σχέση με την εκμετάλλευση
Συνολικός κύκλος εργασιών της εκμετάλλευσης ðΓεωργικές þ άλλες κερδοσκοπικές δραστηριότητες που έχουν άμεση σχέση με την εκμετάλλευσηÞ þ άμεσες ενισχύσεις

Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΥΝ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΚΔ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις κατατάσσονται σε κατηγορίες οι οποίες αποτυπώνουν το μερίδιο των ΑΚΔ που έχουν άμεση σχέση
με την εκμετάλλευση όσον αφορά την απόδοσή της. Ισχύουν τα ακόλουθα όρια:
Κατηγορίες

Ποσοστιαίες κλίμακες

I

Από 0 % έως 10 % (μικρό μερίδιο)

II

Από άνω του 10 % έως 50 % (μεσαίο μερίδιο)

ΙΙΙ

Από άνω του 50 % έως κάτω του 100 % (σημαντικό μερίδιο)

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων
για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 608).

L 46/48

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

19.2.2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 9)

Τα δεδομένα που συλλέγονται κατατάσσονται σε πίνακες και χωρίζονται σε ομάδες, κατηγορίες και στήλες. Η σύμβαση που
χρησιμοποιείται για την αναφορά σε συγκεκριμένο πεδίο δεδομένων είναι:
<γράμμα πίνακα>_<ομάδα>_<κατηγορία>[_<κατηγορία>]_<στήλη>_
Τιμές συγκεκριμένων δεδομένων λαμβάνονται σε επίπεδο στήλης. Στους πίνακες που αναφέρονται παρακάτω, υπάρχουν κενές
κυψελίδες εκεί όπου μπορούν να γίνουν δεκτές τιμές δεδομένων· οι σκιασμένες κυψελίδες που σημειώνονται με «—» δεν έχουν
νόημα στο πλαίσιο της ομάδας, και επομένως δεν γίνονται σε αυτές δεκτά δεδομένα.
Παραδείγματα:
— B.UT.20.A (στήλη A της ομάδας UT, κατηγορία 20, από τον πίνακα B) αντιπροσωπεύει την «Περιοχή» του «ΧΓΕ υπό
καθεστώς αγρομίσθωσης» που καταχωρίζεται στο «ΧΓΕ υπό αγρομίσθωση» στον πίνακα B.
— I.A.10110.1.0.TA (στήλη ΤA της ομάδας Α, κατηγορία 10110 από τον πίνακα I) αντιπροσωπεύει τη συνολική περιοχή
«Σιταριού μαλακού και όλυρας» για είδος καλλιέργειας 1 «Υπαίθριες καλλιέργειες — κύριες καλλιέργειες — συνδυασμένες
καλλιέργειες» και κωδικό ελλείποντος στοιχείου 0 «Δεν λείπουν στοιχεία».
Όταν, για δεδομένη εκμετάλλευση, μια τιμή δεν είναι συναφής ή λείπει, να μην καταχωρίζεται τιμή «0».
Οι πίνακες αντιπροσωπεύονται από ένα γράμμα, οι ομάδες από ένα ή περισσότερα γράμματα, οι κατηγορίες από αριθμητικούς
κωδικούς και οι στήλες από ένα ή περισσότερα γράμματα.
Για τους πίνακες Α ως Μ, ο πρώτος πίνακας δείχνει το υψηλό επίπεδο κλείδας για τις ομάδες και τις στήλες. Ο δεύτερος
πίνακας δείχνει πώς αυτό κατανέμεται για κατηγορίες όπου κάθε κατηγορία χαρακτηρίζεται από έναν ή περισσότερους κωδικούς
και υποκωδικούς.
Τα στοιχεία του δελτίου εκμετάλλευσης πρέπει να δίνονται με τον ακόλουθο βαθμό ακρίβειας:
— οικονομικές τιμές: τιμές σε ευρώ ή σε εθνικές νομισματικές μονάδες και χωρίς δεκαδικά ψηφία. Ωστόσο, για τα εθνικά
νομίσματα η μονάδα των οποίων αντιπροσωπεύει μικρή αξία σε σχέση με το ευρώ, είναι δυνατόν να συμφωνηθεί μεταξύ του
οργάνου-συνδέσμου του εν λόγω κράτους μέλους και του προσωπικού της Επιτροπής το οποίο διαχειρίζεται το ΔΓΛΠ, να
εκφράζονται οι αξίες σε εκατοντάδες ή χιλιάδες εθνικών νομισματικών μονάδων,
— φυσικές ποσότητες: βάρος σε εκατόκιλα (1 q = 100 kg), εκτός από τα αυγά, τα οποία εκφράζονται σε χιλιάδες και τον
οίνο και τα συναφή προϊόντα που εκφράζονται σε εκατόλιτρα,
— εκτάσεις: σε τετραγωνικά δεκάμετρα [ares (1 a = 100 m2)], με εξαίρεση την έκταση που διατίθεται για την καλλιέργεια
μανιταριών, η οποία εκφράζεται σε τετραγωνικά μέτρα της συνολικής καλλιεργημένης έκτασης,
— μέσο δυναμικό των ζώων: με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων, εκτός από τα πουλερικά και τα κουνέλια, που εκφράζονται
σε ακέραιους αριθμούς, και τις μέλισσε,ς που αναφέρονται με αριθμό κυψελών με εγκατεστημένα σμήνη,
— μονάδες εργατικού δυναμικού: με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων (εκατοστά MAE).
Για κάθε κατηγορία πίνακα και τιμή στήλης, περαιτέρω ορισμοί και οι οδηγίες αναφέρονται μετά τον σχετικό πίνακα.
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Πίνακας A
Γενικές πληροφορίες για την εκμετάλλευση
Κατηγορία γενικών πληροφοριών

Κωδικός (*)
EL

Στήλες

Ομάδα πληροφοριών

Υποδιαί
ρεση

R

S

H

NUTS

Αριθμός
λογιστηρίου

Ημερο
μηνία

Συντελε
στής στάθ
μισης της
εκμετάλ
λευσης

MI

N

AO

DT

W

TF

ES

C

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Μοίρες

Πρώτα
λεπτά

DG

—

Τύπος
γεωργικής
δραστηριό
τητας

Τάξη οικο
νομικού
μεγέθους

Κωδικός

ID

Ταυτοποίηση της εκμετάλλευ
σης

LO

Τοποθεσία της γεωργικής εκμε
τάλλευσης

—

—

—

AI

Λογιστικά στοιχεία

—

—

—

—

—

—

TY

Τυπολογία

—

—

—

—

—

—

—

—

CL

Κατηγορίες

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

OT

Άλλες πληροφορίες που αφο
ρούν την εκμετάλλευση

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Κωδι
κός (*)

Περιγραφή

—

R

S

H

DG

MI

N

AO

DT

W

TF

ES

C

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

10

Αριθμός της εκμετάλλευ
σης

ID

AID10R

AID10S

AID10H

20

Γεωγραφικό πλάτος

LO

—

—

—

ALO20DG ALO20MI
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Περιφέρεια
ΔΓΛΠ

Αύξων
αριθμός
εκμετάλ
λευσης

Περιγραφή

Ομάδα

R

S

H

DG

MI

ALO30DG ALO30MI

N

AO

DT

W

TF

ES

C

—

—

—

—

—

—

—

Γεωγραφικό μήκος

LO

—

—

—

40

NUTS3

LO

—

—

—

—

—

ALO40N

—

—

—

—

—

—

50

Λογιστήριο

AI

—

—

—

—

—

—

AAI50AO

—

—

—

—

—

60

Είδος λογιστικής

AI

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

AAI60C

70

Ημερομηνία λήξης της λο
γιστικής χρήσης

AI

—

—

—

—

—

—

—

AAI70DT

—

—

—

—

80

Εθνικός συντελεστής στάθ
μισης που υπολογίζεται
από το κράτος μέλος

TY

—

—

—

—

—

—

—

—

ATY80W

—

—

—

90

Κατάταξη κατά τον χρόνο
επιλογής

TY

—

—

—

—

—

—

—

—

—

100

Άλλες κερδοφόρες δραστη
ριότητες (ΑΚΔ) που έχουν
άμεση σχέση με την εκμε
τάλλευση

CL

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ACL100C

110

Τύπος ιδιοκτησίας/οικονο
μικού στόχου

CL

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ACL110C

120

Νομικό καθεστώς

CL

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ACL120C

130

Επίπεδο ευθύνης του (των)
κατόχου(—ων) εκμετάλλευ
σης

CL

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ACL130C

140

Βιολογική γεωργία

CL

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ACL140C

141

Τομείς στη βιολογική γεωρ
γία

CL

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ACL141C

EL

30
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Ομάδα

R

S

H

DG

MI

N

AO

DT

W

TF

ES

C

150

Προστατευόμενη ονομασία
προέλευσης (ΠΟΠ)/προστα
τευόμενη γεωγραφική έν
δειξη (ΠΓΕ)/εγγυημένο πα
ραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν
(ΕΠΙΠ)/προϊόν ορεινής πα
ραγωγής

CL

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ACL150C

151

Τομείς με ΠΟΠ/ΠΓΕ

CL

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ACL151C

160

Εκτάσεις που αντιμετωπί
ζουν φυσικά και άλλους ει
δικά μειονεκτήματα

CL

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ACL160C

170

Υψομετρική ζώνη

CL

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ACL170C

180

Περιοχή Διαρθρωτικών Τα
μείων

CL

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ACL180C

190

Περιοχή Natura 2000

CL

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ACL190C

200

Περιοχή οδηγίας για τα
ύδατα (2000/60/EΚ)

CL

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ACL200C

210

Αρδευτικό σύστημα

OT

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

AOT210C

220

Ημέρες βοσκής μονάδων
ζωικού κεφαλαίου σε κοι
νόχρηστη γη

OT

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

AOT220C

EL

Περιγραφή
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A.ID. Ταυτοποίηση της εκμετάλλευσης
Σε κάθε εκμετάλλευση του δικτύου πληροφόρησης, όταν αυτή επιλέγεται για πρώτη φορά, παρέχεται ένας αριθμός. Η
εκμετάλλευση διατηρεί τον αριθμό αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της συμμετοχής της στο δίκτυο λογιστικής
πληροφόρησης. Όταν ένας αριθμός χρησιμοποιηθεί μία φορά, δεν παρέχεται ποτέ σε άλλη εκμετάλλευση.
Ωστόσο, όταν η εκμετάλλευση υφίσταται ριζική αλλαγή, και ιδίως όταν η αλλαγή αυτή προκύπτει από υποδιαίρεση σε
δύο ανεξάρτητες εκμεταλλεύσεις ή από συγχώνευση με άλλη εκμετάλλευση, μπορεί να θεωρηθεί νέα εκμετάλλευση. Στην
περίπτωση αυτή, παρέχεται νέος αριθμός. Η αλλαγή του τεχνικοοικονομικού προσανατολισμού της εκμετάλλευσης δεν
οδηγεί σε παροχή νέου αριθμού. Αν η εκμετάλλευση διατηρεί τον αριθμό της και υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης με άλλη
εκμετάλλευση του δικτύου πληροφόρησης (για παράδειγμα, αν δημιουργηθούν νέες περιφερειακές υποδιαιρέσεις), ο
αριθμός πρέπει να αλλάξει. Στην περίπτωση αυτή διαβιβάζεται στην Επιτροπή πίνακας αντιστοιχίας των παλαιών και των
νέων αριθμών.
Ο αριθμός εκμετάλλευσης περιέχει τρεις ομάδες ενδείξεων:
A.ID.10.R. Περιφέρεια ΔΓΛΠ: πρέπει να δοθεί κωδικός ο οποίος να αντιστοιχεί στον κωδικό που καθορίζεται στο
παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.
A.ID.10.S. Υποδιαίρεση: πρέπει να δοθεί κωδικός αριθμός.
Οι κωδικοί των υποδιαιρέσεων πρέπει να βασίζονται στο κοινό σύστημα ταξινόμησης των περιφερειών, γνωστό ως
«Ονοματολογία Στατιστικών Εδαφικών Μονάδων (NUTS)» την οποία έχει θεσπίσει η Στατιστική Υπηρεσία σε συνεργασία
με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες.
Σε όλες τις περιπτώσεις, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή πίνακα που αναφέρει, για κάθε
κωδικό υποδιαίρεσης, τις αντίστοιχες περιφέρειες ΝUTS και την αντίστοιχη περιφέρεια για την οποία έχουν υπολογιστεί
συγκεκριμένες τιμές τυπικής απόδοσης.
A.ID.10.H. Αύξων αριθμός της εκμετάλλευσης.

A.LO. Τοποθεσία της γεωργικής εκμετάλλευσης
Η τοποθεσία της εκμετάλλευσης προσδιορίζεται με δύο ενδείξεις: τη γεωγραφική αναφορά (γεωγραφικό μήκος και
γεωγραφικό πλάτος) και τον κωδικό εδαφικών στατιστικών μονάδων NUTS επίπεδο 3.
A.LO.20. Γεωγραφικό πλάτος: μοίρες και πρώτα λεπτά (με ακρίβεια 5 λεπτών), στήλες DG και MI.
A.LO.30. Γεωγραφικό μήκος; μοίρες και πρώτα λεπτά (με ακρίβεια 5 λεπτών), στήλες DG και MI.
A.LO.40.N. Ο κωδικός NUTS3 είναι ο κωδικός εδαφικών στατιστικών μονάδων NUTS επίπεδο 3 όπου βρίσκεται η
εκμετάλλευση. Θα πρέπει να δίνεται η πλέον πρόσφατη έκδοση του κωδικού όπως περιγράφεται στον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1059/2003.

A.AI. Λογιστικά στοιχεία
A.AI.50.AO. Αριθμός λογιστηρίου: πρέπει να δοθεί κωδικός αριθμός.
Σε κάθε κράτος μέλος δίνεται ενιαίος αριθμός σε κάθε λογιστικό γραφείο. Δίνεται ο αριθμός του λογιστικού γραφείου
το οποίο ανέλαβε την εκμετάλλευση την εν προκειμένω λογιστική χρήση.
A.AI.60.C. Είδος λογιστικής: παρέχεται ένδειξη για το είδος λογιστικής που τηρεί η εκμετάλλευση. Χρησιμοποιούνται οι
ακόλουθοι κωδικοί:
1. Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
2. Μονογραφικό λογιστικό σύστημα.
3. Καμία.
A.AI.70.DT. Ημερομηνία λήξης της λογιστικής χρήσης: καταχωρίζεται με τη μορφή «ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ», για παράδειγμα
2009-06-30 ή 2009-12-31.
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A.TY. Τυπολογία
A.TY.80.W. Εθνικός συντελεστής στάθμισης της εκμετάλλευσης: αναφέρεται η τιμή του παράγοντα προβολής που
υπολογίζεται από το κράτος μέλος. Οι τιμές εκφράζονται με δύο δεκαδικά ψηφία.
A.TY.90.TF. Τεχνικοοικονομικός προσανατολισμός κατά την επιλογή: κωδικός τεχνικοοικονομικού προσανατολισμού
(ΤΟΠ) της εκμετάλλευσης σύμφωνα με το παράρτημα ΙV του παρόντος κανονισμού κατά την επιλογή για την υπό
εξέταση λογιστική χρήση.
A.TY.90.ES. Οικονομικό μέγεθος κατά την επιλογή: κωδικός της τάξης οικονομικού μεγέθους της εκμετάλλευσης
σύμφωνα με το παράρτημα V του παρόντος κανονισμού κατά την επιλογή για την εν λόγω λογιστική χρήση.
A.CL. Κατηγορίες
A.CL.100.C. Άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες που έχουν άμεση σχέση με την εκμετάλλευση: παρέχονται ως
ποσοστιαίες κλίμακες που δηλώνουν το μερίδιο του κύκλου εργασιών (1) το οποίο προέρχεται από τις άλλες κερδοφόρες
δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με την εκμετάλλευση στον συνολικό κύκλο εργασιών. Χρησιμοποιούνται οι
ακόλουθοι κωδικοί:
1. ≥ 0 % έως ≤ 10 % (μικρό μερίδιο)
2. > 10 % έως ≤ 50 % (μεσαίο μερίδιο)
3. > 50 % έως ≤ 100 % (σημαντικό μερίδιο)
A.CL.110.C. Τύπος ιδιοκτησίας/οικονομικού στόχου: αναφέρονται η ιδιοκτησία και οι οικονομικοί στόχοι της εκμετάλ
λευσης. Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι αριθμοί κωδικών:
1. οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση: η εκμετάλλευση χρησιμοποιεί την εργασία και το ίδιο κεφάλαιο του κατόχου/
διαχειριστή και της οικογένειάς του/της και είναι οι δικαιούχοι της οικονομικής δραστηριότητας·
2. σύμπραξη: οι συντελεστές παραγωγής για την εκμετάλλευση παρέχονται από διάφορους συνεταίρους, εκ των οποίων
μερικοί τουλάχιστον συμμετέχουν στις εργασίες της εκμετάλλευσης ως μη αμειβόμενο εργατικό δυναμικό. Η
σύμπραξη καρπώνεται τα οφέλη·
3. επιχείρηση κερδοσκοπικού σκοπού: τα οφέλη χρησιμοποιούνται για την αμοιβή των μετόχων με την καταβολή
μερισμάτων/κερδών. Η επιχείρηση έχει την κυριότητα της εκμετάλλευσης·
4. επιχείρηση μη κερδοσκοπικού σκοπού: τα οφέλη χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη διατήρηση της απασχόλησης ή
εξυπηρετούν παρεμφερή κοινωνικό στόχο. Η επιχείρηση έχει την κυριότητα της εκμετάλλευσης.
A.CL.120.C. Νομικό καθεστώς: δίδεται ένδειξη για το εάν η εκμετάλλευση είναι ή όχι νομικό πρόσωπο. Χρησιμο
ποιούνται οι ακόλουθοι κωδικοί:
0. Αναληθές.
1. Αληθές.
A.CL.130.C. Επίπεδο ευθύνης του(των) κατόχου(-ων) εκμετάλλευσης: αναφέρεται το επίπεδο ευθύνης (οικονομική
ευθύνη) του (κυρίου) κατόχου της εκμετάλλευσης. Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι κωδικοί:
1. Πλήρης.
2. Μερική.
A.CL.140.C. Βιολογική γεωργία: αναφέρεται εάν η εκμετάλλευση εφαρμόζει τις μεθόδους βιολογικής παραγωγής κατά
την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 (2), και ιδίως των άρθρων 4 και 5. Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι
κωδικοί:
1. η εκμετάλλευση δεν εφαρμόζει μεθόδους βιολογικής παραγωγής·
2. η εκμετάλλευση εφαρμόζει μόνο μεθόδους βιολογικής παραγωγής για όλα τα προϊόντα της·
3. η εκμετάλλευση εφαρμόζει μεθόδους βιολογικής παραγωγής καθώς και άλλες μεθόδους·
4. η εκμετάλλευση στρέφεται στην εφαρμογή μεθόδων βιολογικής παραγωγής.
(1) Βλέπε παράρτημα VIΙ του παρόντος κανονισμού.
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών
προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 (ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1).
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A.CL.141.C. Τομείς βιολογικής γεωργίας: όταν η εκμετάλλευση εφαρμόζει βιολογικές και άλλες μεθόδους παραγωγής,
αναφέρονται οι τομείς παραγωγής στους οποίους η εκμετάλλευση εφαρμόζει μόνο βιολογικές μεθόδους παραγωγής
(επιτρέπονται πολλές επιλογές). Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι κωδικοί. Όταν η εκμετάλλευση εφαρμόζει βιολογικές
αλλά και άλλες μεθόδους παραγωγής σε όλους τους τομείς παραγωγής της, αναφέρεται ο κωδικός «άνευ αντικειμένου».
0.

άνευ αντικειμένου

31. σιτηρά
32. ελαιούχοι σπόροι και πρωτεϊνούχα φυτά
33. οπωροκηπευτικά (περιλαμβανομένων των εσπεριδοειδών αλλά εξαιρουμένων των ελιών)
34. ελιές
35. αμπελώνες
36. βόειο κρέας
37. αγελαδινό γάλα
38. χοίρειο κρέας
39. αιγοπρόβατα (γάλα και κρέας)
40. κρέας πουλερικών
41. αυγά
42. άλλος κλάδος
A.CL.150.C. «Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης»/«προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη»/«εγγυημένο
παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν»/«προϊόν ορεινής παραγωγής»: αναφέρεται αν η εκμετάλλευση παράγει γεωργικά προϊόντα
και/ή είδη διατροφής με ενδείξεις προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ), προστατευόμενης γεωγραφικής
ένδειξης (ΠΓΕ), εγγυημένου παραδοσιακού ιδιότυπου προϊόντος (ΕΠΙΠ) ή προϊόντος ορεινής παραγωγής ή αν παράγει
γεωργικά προϊόντα που ως γνωστόν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ειδών διατροφής που προστατεύονται από
ενδείξεις ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ/«προϊόν ορεινής παραγωγής», κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1). Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι κωδικοί:
1. η εκμετάλλευση δεν παράγει γεωργικά προϊόντα ή είδη διατροφής με ενδείξεις ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ ή «προϊόν ορεινής
παραγωγής», ούτε προϊόντα που ως γνωστόν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ειδών διατροφής που προστα
τεύονται από ενδείξεις ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ ή «προϊόν ορεινής παραγωγής»·
2. η εκμετάλλευση παράγει μόνο γεωργικά προϊόντα ή είδη διατροφής με ενδείξεις ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ ή «προϊόν ορεινής
παραγωγής», είτε προϊόντα που ως γνωστόν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ειδών διατροφής που προστα
τεύονται από ενδείξεις ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ ή «προϊόν ορεινής παραγωγής»·
3. η εκμετάλλευση παράγει ορισμένα γεωργικά προϊόντα ή είδη διατροφής με ενδείξεις ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ ή «προϊόν
ορεινής παραγωγής», είτε ορισμένα προϊόντα που ως γνωστόν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ειδών διατροφής
που προστατεύονται από ενδείξεις ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ ή «προϊόν ορεινής παραγωγής»·
A.CL.151.C. Τομείς με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης/προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη/εγγυημένο
παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν/προϊόν ορεινής παραγωγής: εάν η πλειονότητα της παραγωγής ορισμένων συγκεκριμένων
τομέων συνίσταται σε προϊόντα ή είδη διατροφής που προστατεύονται από ενδείξεις ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ ή «προϊόν ορεινής
παραγωγής», ή σε προϊόντα που ως γνωστόν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ειδών διατροφής τα οποία προστα
τεύονται από ενδείξεις ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ ή «προϊόν ορεινής παραγωγής», αναφέρονται οι τομείς παραγωγής (επιτρέπονται
πολλαπλές επιλογές). Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι κωδικοί. Όταν η εκμετάλλευση παράγει ορισμένα προϊόντα ή είδη
διατροφής που προστατεύονται από ενδείξεις ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ ή «προϊόν ορεινής παραγωγής», ή ορισμένα προϊόντα που
είναι γνωστό ότι χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ειδών διατροφής που προστατεύονται από ενδείξεις ΠΟΠ, ΠΓΕ,
ΕΠΙΠ ή «προϊόν ορεινής παραγωγής», αλλά αυτό δεν αφορά την πλειονότητα της παραγωγής σε κάθε τομέα, χρησιμο
ποιείται ο κωδικός «άνευ αντικειμένου».
0.

άνευ αντικειμένου

31. σιτηρά
32. ελαιούχοι σπόροι και πρωτεϊνούχα φυτά
(1) Κανονισμός (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα
ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1).
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33. οπωροκηπευτικά (περιλαμβανομένων των εσπεριδοειδών αλλά εξαιρουμένων των ελιών)
34. ελιές
35. αμπελώνες
36. βόειο κρέας
37. αγελαδινό γάλα
38. χοίρειο κρέας
39. αιγοπρόβατα (γάλα και κρέας)
40. κρέας πουλερικών
41. αυγά
42. άλλος τομέας.
Τα δεδομένα υπό A.CL.150.C. προστατευόμενη ονομασία προέλευσης/προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη/εγγυημένο
παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν/προϊόν ορεινής παραγωγής και A.CL.151.C είναι προαιρετικά για τα κράτη μέλη. Αν
εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη, συμπληρώνονται για όλες τις εκμεταλλεύσεις του κράτους μέλους που λαμβάνονται
δειγματοληπτικά. Αν εφαρμόζεται το A.CL.150.C, τότε εφαρμόζεται και το A.CL.151.C.
A.CL.160.C. Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικά και άλλα ειδικά μειονεκτήματα: αναφέρεται εάν το μεγαλύτερο
μέρος της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης της εκμετάλλευσης βρίσκεται σε περιοχή που καλύπτεται από το
άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1). Στα κράτη
μέλη στα οποία δεν ολοκληρώθηκε ακόμη η οριοθέτηση των περιοχών που αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά μειονε
κτήματα, σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, αναφέρονται οι περιοχές που
ήταν επιλέξιμες βάσει του άρθρου 36 στοιχείο α) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 κατά την περίοδο
προγραμματισμού 2007-2013. Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι κωδικοί:
1. το μεγαλύτερο μέρος της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης της εκμετάλλευσης δεν βρίσκεται σε περιοχή που
αντιμετωπίζει φυσικά και άλλα ειδικά μειονεκτήματα, κατά την έννοια του άρθρου 32 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013, ούτε σε περιοχή η οποία ήταν επιλέξιμη βάσει του άρθρου 36 στοιχείο α) σημείο ii) του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 στα κράτη μέλη στα οποία δεν
ολοκληρώθηκε ακόμη η οριοθέτηση σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013·
21 το μεγαλύτερο μέρος της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης της εκμετάλλευσης βρίσκεται σε περιοχή που
αντιμετωπίζει σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα, κατά την έννοια του άρθρου 32 παράγραφος 3 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013·
22 το μεγαλύτερο μέρος της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης της εκμετάλλευσης βρίσκεται σε περιοχή που
αντιμετωπίζει ειδικά μειονεκτήματα, κατά την έννοια του άρθρου 32 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013·
23 το μεγαλύτερο μέρος της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης της εκμετάλλευσης βρίσκεται σε περιοχή η οποία
ήταν επιλέξιμη βάσει του άρθρου 36 στοιχείο α) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 κατά την
περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 στα κράτη μέλη στα οποία δεν ολοκληρώθηκε ακόμη η οριοθέτηση
σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013·
3. το μεγαλύτερο μέρος της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης της εκμετάλλευσης βρίσκεται σε ορεινή περιοχή
κατά την έννοια του άρθρου 32 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013·
5. το μεγαλύτερο μέρος της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης της εκμετάλλευσης βρίσκεται σε περιοχή
σταδιακής κατάργησης των ενισχύσεων, κατά την έννοια του άρθρου 31 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013·
A.CL.170.C. Υψόμετρο: Η υψομετρική ζώνη αναφέρεται με τον αντίστοιχο κωδικό αριθμό:
1. το μεγαλύτερο μέρος της εκμετάλλευσης βρίσκεται σε υψόμετρο κάτω των 300 μέτρων·
2. το μεγαλύτερο μέρος της εκμετάλλευσης βρίσκεται σε υψόμετρο που κυμαίνεται από 300 έως 600 μέτρα·
3. το μεγαλύτερο μέρος της εκμετάλλευσης βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 600 μέτρων·
4. μη διαθέσιμα στοιχεία.
(1) Κανονισμός (EE) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17 Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του
Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487).
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A.CL.180.C. Περιοχή Διαρθρωτικών Ταμείων: αναφέρεται εάν το μεγαλύτερο μέρος της χρησιμοποιούμενης γεωργικής
έκτασης της εκμετάλλευσης βρίσκεται σε περιοχή που καλύπτεται από το άρθρο 90 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ)
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1). Χρησιμοποιούνται οι
ακόλουθοι κωδικοί:
1. το μεγαλύτερο μέρος της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης της εκμετάλλευσης βρίσκεται σε λιγότερο
αναπτυγμένη περιφέρεια, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, και ιδίως του άρθρου 90
παράγραφος 2 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού·
2. το μεγαλύτερο μέρος της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης της εκμετάλλευσης βρίσκεται σε περισσότερο
αναπτυγμένη περιφέρεια, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, και ιδίως του άρθρου 90
παράγραφος 2 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού·
3. το μεγαλύτερο τμήμα της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης της εκμετάλλευσης βρίσκεται σε περιφέρεια
μετάβασης, κατά την έννοια του άρθρου 90 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1303/2013.
A.CL.190.C. Περιοχή του δικτύου Natura 2000: αναφέρεται αν το μεγαλύτερο μέρος της χρησιμοποιούμενης
γεωργικής έκτασης της εκμετάλλευσης βρίσκεται σε περιοχές που συνδέονται με την εφαρμογή της οδηγίας
79/409/ΕΟΚ (2) του Συμβουλίου και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (3) του Συμβουλίου (Natura 2000). Χρησιμοποιούνται οι
ακόλουθοι κωδικοί:
1. το μεγαλύτερο μέρος της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης της εκμετάλλευσης δεν βρίσκεται σε περιοχή
επιλέξιμη για ενισχύσεις Natura 2000·
2. το μεγαλύτερο μέρος της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης της εκμετάλλευσης βρίσκεται σε περιοχή επιλέξιμη
για ενισχύσεις Natura 2000.
A.CL.200.C. Περιοχή της οδηγίας για τα ύδατα (οδηγία 2000/60/ΕΚ): αναφέρεται αν το μεγαλύτερο μέρος της
χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης της εκμετάλλευσης βρίσκεται σε περιοχές που συνδέονται με την εφαρμογή της
οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4). Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι κωδικοί:
1. το μεγαλύτερο μέρος της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης της εκμετάλλευσης δεν βρίσκεται σε περιοχή
επιλέξιμη για ενισχύσεις που συνδέονται με την οδηγία 2000/60/ΕΚ·
2. το μεγαλύτερο μέρος της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης της εκμετάλλευσης βρίσκεται σε περιοχή επιλέξιμη
για ενισχύσεις που συνδέονται με την οδηγία 2000/60/ΕΚ.
A.OT. Άλλες πληροφορίες όσον αφορά την εκμετάλλευση
A.OT.210.C. Σύστημα άρδευσης: δίδεται ένδειξη σχετικά με το κύριο σύστημα άρδευσης που εφαρμόζεται στην
εκμετάλλευση:
0. άνευ αντικειμένου (όταν δεν υπάρχει άρδευση στην εκμετάλλευση)
1. επιφάνεια
2. τεχνητή βροχή
3. στάγδην άρδευση
4. άλλη
A.OT.220.C. Ημέρες βοσκής μονάδων ζωικού κεφαλαίου σε κοινόχρηστη γη: αριθμός των ημερών βοσκής
εκτρεφόμενων ζώων σε κοινόχρηστη γη την οποία χρησιμοποιεί η γεωργική εκμετάλλευση.
ΣΤΗΛΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Α

Η στήλη R αναφέρεται στη περιφέρεια ΔΓΛΠ, η στήλη S στην υποδιαίρεση, η στήλη H στον αύξοντα αριθμό της εκμετάλλευσης,
η στήλη DG στις μοίρες, η στήλη MI στα πρώτα λεπτά, η στήλη N στη NUTS, η στήλη AO στον αριθμό του λογιστηρίου, η
στήλη DT στην ημερομηνία, η στήλη W στον συντελεστή στάθμισης της εκμετάλλευσης, η στήλη TF στον τύπο γεωργικής
δραστηριότητας, η στήλη ES στην κατηγορία οικονομικού μεγέθους και η στήλη C στον κωδικό.
(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).
(2) Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1).
(3) Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και
χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).
(4) Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής
δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).

19.2.2015

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 46/57

Πίνακας Β
Τύπος κατοχής
Κατηγορία χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ)

Κωδικός (*)

Χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση
Ομάδα πληροφοριών
A

UO

ΧΓΕ υπό ιδιοκαλλιέργεια

UT

ΧΓΕ υπό αγρομίσθωση

US

ΧΓΕ υπό επίμορτη αγροληψία ή άλλους τρόπους εκμετάλλευσης

Κωδικός (*)

Περιγραφή των κατηγοριών

Ομάδα

10

ΧΓΕ υπό ιδιοκαλλιέργεια

UO

20

ΧΓΕ υπό καθεστώς αγρομίσθωσης

UT

30

ΧΓΕ υπό επίμορτη αγροληψία

US

A

Γεωργική γη την οποία κατέχουν δύο ή περισσότεροι εταίροι καταγράφεται ως γη υπό καθεστώς άμεσης εκμετάλλευσης, υπό
καθεστώς αγρομίσθωσης ή υπό καθεστώς επίμορτης αγροληψίας, ανάλογα με τη συμφωνία που ισχύει μεταξύ των μερών.
Η χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση (ΧΓΕ) είναι η συνολική έκταση αρόσιμης γης, μόνιμων χορτολιβαδικών εκτάσεων, μόνιμων
καλλιεργειών και λαχανόκηπων που χρησιμοποιείται από τη γεωργική εκμετάλλευση, ασχέτως του είδους της γαιοκτησίας. Δεν
συμπεριλαμβάνεται η κοινόχρηστη γη που χρησιμοποιείται από τη γεωργική εκμετάλλευση.
Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες ομάδες πληροφοριών και κατηγορίες:

B.UO. ΧΓΕ υπό ιδιοκαλλιέργεια
B.UO.10.A ΧΓΕ (αρόσιμη γη, μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις, μόνιμες καλλιέργειες και λαχανόκηποι) της οποίας ο
κάτοχος της εκμετάλλευσης είναι κύριος, επικαρπωτής ή εμφυτευτής και/ή ΧΓΕ υπό εκμετάλλευση υπό παρόμοιους
όρους. Η παρούσα κατηγορία περιλαμβάνει και γη μισθωμένη σε άλλους έτοιμη για σπορά (κωδικός
καλλιέργειας 11300).

B.UT. ΧΓΕ υπό αγρομίσθωση
B.UT.20.A ΧΓΕ (αρόσιμη γη, μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις, μόνιμες καλλιέργειες και λαχανόκηποι) την οποία
εκμεταλλεύεται άλλο πρόσωπο εκτός του κυρίου, επικαρπωτή ή εμφυτευτή, βάσει σύμβασης μίσθωσης της εν λόγω
έκτασης (το ενοίκιο καταβάλλεται σε χρήμα και/ή σε είδος· γενικά καθορίζεται εκ των προτέρων και κανονικά δεν
επηρεάζεται από τα αποτελέσματα της χρήσης της) και/ή ΧΓΕ υπό παρόμοιους όρους εκμετάλλευσης.
Η επ' ενοικίω έκταση δεν περιλαμβάνει γη της οποίας η εσοδεία αγοράστηκε ως ηρτημένη εσοδεία. Τα ποσά για την
αγορά ηρτημένης εσοδείας αναφέρονται στον πίνακα H, στους κωδικούς 2020 έως 2040 (αγορασθείσες ζωοτροφές),
εάν πρόκειται για χορτολιβαδικές εκτάσεις ή καλλιέργειες ζωοτροφών και στον κωδικό 3090 (λοιπά ειδικά έξοδα
καλλιέργειας), αν πρόκειται για καλλιέργειες εμπορεύσιμων προϊόντων (προϊόντων που συνήθως αποτελούν αντικείμενο
εμπορίας). Τα προϊόντα εμπορεύσιμων καλλιεργειών που αγοράζονται ως ηρτημένη εσοδεία αναφέρονται χωρίς να
δηλώνεται η αντίστοιχη έκταση (πίνακας Η).
Η γη που μισθώνεται περιστασιακά για περίοδο μικρότερη του ενός έτους καθώς και η παραγωγή της εν λόγω γης
αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως η γη της οποίας η εσοδεία αγοράζεται ως ηρτημένη εσοδεία.
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B.US. ΧΓΕ υπό επίμορτη αγροληψία ή άλλους τρόπους εκμετάλλευσης
B.US.30.A ΧΓΕ (αρόσιμη γη, χορτολιβαδικές εκτάσεις και μόνιμοι βοσκότοποι, μόνιμες καλλιέργειες και λαχανόκηποι)
την οποία εκμεταλλεύονται από κοινού ο ιδιοκτήτης και ο ενοικιαστής, βάσει σύμβασης επίμορτης αγροληψίας και/ή
ΧΓΕ υπό παρόμοιους όρους εκμετάλλευσης.

ΣΤΗΛΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Β

Η στήλη Α αναφέρεται στις ΧΓΕ.

19.2.2015

Πίνακας C
Εργατικό δυναμικό
Κατηγορία εργατικού δυναμικού

Κωδικός (*)

Συνολικές εργασίες στη γεωργική εκμετάλλευση
(γεωργικές εργασίες και εργασίες ΑΚΔ που έχουν
άμεση σχέση με την εκμετάλλευση)

Γενικός

Ομάδα πληροφοριών

Τακτικό άμισθο

UC

Περιστασιακό άμισθο

PR

Τακτικό έμμισθο

PC

Περιστασιακό έμμισθο

Μερίδιο εργασιών ΑΚΔ που έχουν
άμεση σχέση με την εκμετάλλευση

Αριθμός ατόμων

Φύλο

Έτος γέννησης

Γεωργική κατάρτιση
του επικεφαλής
(διαχειριστή)

Ετήσιος χρόνος
εργασίας

Αριθμός μονάδων
ανθρώπινης εργασίας/
έτος (ΜΑΕ/Ε)

% του ετήσιου
χρόνου εργασίας

% ΜΑΕ/Ε

P

G

B

T

Y1

W1

Y2

W2

Ακέραιος

Αναγράφεται ο
κωδικός

Τέσσερα ψηφία

Αναγράφεται ο
κωδικός

(ώρες)

(ΜΑΕ/έτος)

%

%

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Κωδικός (*)

Περιγραφή

Ομάδα

P

G

B

T

10

Κάτοχος εκμετάλλευσης/διαχει
ριστής εκμετάλλευσης

UR

—

20

Κάτοχος εκμετάλλευσης/μη
διαχειριστής εκμετάλλευσης

UR

—

30

Διαχειριστής εκμετάλλευσης/μη
κάτοχος εκμετάλλευσης

UR

—

40

Σύζυγος κατόχου εκμετάλλευ
σης

UR

—

—

—

50

Άλλα

UR, PR

—

—

—

60

Περιστασιακό

UC, PC

—

—

—

—

70

Επικεφαλής (διαχειριστής)

PR

—

Y1

W1

Y2

W2

—
—
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—
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Στον όρο «εργατικό δυναμικό» περιλαμβάνεται το σύνολο των προσώπων που απασχολήθηκαν σε εργασίες της γεωργικής
εκμετάλλευσης στη διάρκεια της λογιστικής χρήσης. Εντούτοις, τα πρόσωπα που συμμετείχαν σε αυτές τις εργασίες για
λογαριασμό άλλου προσώπου ή επιχείρησης (εργασίες εκτελούμενες από γεωργικές επιχειρήσεις και των οποίων οι αντίστοιχες
δαπάνες εμφανίζονται στον πίνακα H στον κωδικό 1020) δεν συμπεριλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό της εκμετάλλευσης.
Σε περίπτωση αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των εκμεταλλεύσεων, όταν αυτή η αμοιβαία συνδρομή συνίσταται στην ανταλλαγή
παροχής εργασίας, η βοήθεια που λαμβάνεται και που αντιστοιχεί, κατά βάση, στη βοήθεια που παρέχεται, ο χρόνος εργασίας
του εργατικού δυναμικού της εκμετάλλευσης και, ενδεχόμενα, οι αντίστοιχες πληρωμές, εμφανίζονται στο δελτίο
εκμετάλλευσης.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η λαμβανομένη βοήθεια αντισταθμίζεται με παροχή άλλου είδους (π.χ. η βοήθεια υπό μορφή
εργασίας αντισταθμίζεται με τη διάθεση ενός μηχανήματος). Όταν πρόκειται για περιορισμένη ανταλλαγή παροχών, δεν γίνεται
καμία μνεία στο δελτίο (στο παράδειγμα που αναφέρθηκε η ληφθείσα βοήθεια δεν εμφανίζεται στο εργατικό δυναμικό·
αντιθέτως, οι δαπάνες των γεωργικών μηχανημάτων περιλαμβάνουν τις επιβαρύνσεις που αντιστοιχούν στη διάθεση του
μηχανήματος). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η ανταλλαγή παροχών είναι σημαντική, γίνονται οι κατωτέρω ενέργειες:
α) βοήθεια ληφθείσα υπό μορφή εργασίας αντισταθμίζεται με παροχή άλλης φύσεως (π.χ. διάθεση μηχανήματος): ο χρόνος
ληφθείσας εργασίας εγγράφεται ως έμμισθη εργασία για την εκμετάλλευση (ομάδες PR ή PC ανάλογα με το αν πρόκειται για
εργατικό δυναμικό απασχολούμενο τακτικά ή όχι μέσα στην εκμετάλλευση)· η αξία της παρασχεθείσης εργασίας εγγράφεται
ταυτόχρονα ως παραγωγή κάτω από την αντίστοιχη κατηγορία σε άλλους πίνακες (στο παράδειγμα, πίνακας L
κατηγορία 2010 «Εργασίες εκτελούμενες από τρίτους») και ως επιβάρυνση (πίνακας Η, κατηγορία 1010 «Μισθοί και
κοινωνικές επιβαρύνσεις»)·
β) βοήθεια παρασχεθείσα υπό μορφή εργασίας αντισταθμίζεται με παροχή άλλης φύσεως (π.χ. διάθεση μηχανήματος): στην
περίπτωση αυτή ο χρόνος παρασχεθείσης εργασίας και τυχόν συναφείς πληρωμές δεν λαμβάνονται υπόψη· η αξία της
ληφθείσας παροχής εγγράφεται ως εισροή στην αντίστοιχη ομάδα σε άλλο πίνακα (στο παράδειγμα, πίνακας Η, ομάδα 1020
«Εργασίες εκτελούμενες από τρίτους και μίσθωση μηχανημάτων»).
Διακρίνονται οι ακόλουθες ομάδες πληροφοριών και κατηγορίες εργατικού δυναμικού:
C.UR. Τακτικό άμισθο εργατικό δυναμικό
Εργατικό δυναμικό που δεν αμείβεται (σε χρήμα ή είδος) ή του οποίου η αμοιβή δεν ανταποκρίνεται στο ποσό που
κανονικά καταβάλλεται για την παρασχεθείσα εργασία (τέτοια ποσά δεν αναγράφονται στο δελτίο) και το οποίο κατά τη
διάρκεια της λογιστικής χρήσης συμμετείχε (πέραν των κανονικών αδειών) κατά μέσο όρο επί μία τουλάχιστον πλήρη
ημέρα κάθε εβδομάδα.
Ένα πρόσωπο απασχολούμενο τακτικά, το οποίο όμως, για ειδικούς λόγους, δεν απασχολήθηκε στην εκμετάλλευση παρά
για μια ορισμένη περίοδο της χρήσης, εγγράφεται (για τις ώρες της πραγματικής απασχόλησης) στο τακτικό εργατικό
δυναμικό.
Πρόκειται για τους κατωτέρω ειδικούς λόγους, ή για παρόμοιους:
α) ειδικές συνθήκες παραγωγής μέσα στην εκμετάλλευση, για τις οποίες το εργατικό δυναμικό δεν ήταν απαραίτητο για
όλο τον χρόνο: π.χ. ελαιοκομικές ή αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις, εκμεταλλεύσεις ειδικευμένες στην εποχική
πάχυνση ζώων ή στην παραγωγή οπωροκηπευτικών στην ύπαιθρο·
β) αποχή από την εργασία, πλην των κανονικών αδειών, π.χ. στρατιωτική θητεία, ασθένεια, ατύχημα, μητρότητα, άδεια
μακράς διαρκείας κ.λπ.·
γ) άφιξη στην εκμετάλλευση ή αναχώρηση από την εκμετάλλευση·
δ) πλήρης παύση των εργασιών της εκμετάλλευσης λόγω τυχαίων αιτιών (πλημμύρα, πυρκαγιά κ.λπ.).
Διακρίνονται οι κατωτέρω κατηγορίες:
C.UR.10. Κάτοχος εκμετάλλευσης/διαχειριστής εκμετάλλευσης
Πρόσωπο που έχει την οικονομική και νομική ευθύνη της εκμετάλλευσης και ασκεί την τρέχουσα και
καθημερινή διαχείρισή της. Σε περίπτωση επίμορτης αγροληψίας, ο ενοικιαστής αναφέρεται ως κάτοχος
εκμετάλλευσης/διαχειριστής εκμετάλλευσης.
C.UR.20. Κάτοχος εκμετάλλευσης/μη διαχειριστής εκμετάλλευσης
Πρόσωπο που έχει την οικονομική και νομική ευθύνη της εκμετάλλευσης χωρίς να ασκεί την τρέχουσα και
καθημερινή διαχείρισή της.
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C.UR.30 Διαχειριστής εκμετάλλευσης/μη κάτοχος εκμετάλλευσης
Πρόσωπο που ασκεί την τρέχουσα και καθημερινή διαχείριση της εκμετάλλευσης, χωρίς να αναλαμβάνει την
οικονομική και νομική ευθύνη.
C.UR.40. Σύζυγος(-οι) κατόχου(-ων) εκμετάλλευσης
C.UR.50. Λοιπό τακτικό άμισθο εργατικό δυναμικό
Στο τακτικό άμισθο εργατικό δυναμικό, μη υπαγόμενο στις παραπάνω κατηγορίες, περιλαμβάνονται ο
επιστάτης και οι υποδιαχειριστές που δεν έχουν την ευθύνη της διαχείρισης ολόκληρης της εκμετάλλευσης.
C.UC. Άμισθο εργατικό δυναμικό απασχολούμενο περιστασιακά
C.UC.60. Το άμισθο εργατικό δυναμικό που δεν εργάστηκε τακτικά στην εκμετάλλευση κατά τη διάρκεια της
λογιστικής χρήσης αναφέρεται συνολικά στην κατηγορία αυτή.
C.PR. Τακτικό έμμισθο εργατικό δυναμικό
Εργατικό δυναμικό αμειβόμενο (σε χρήμα και/ή σε είδος) κανονικά για παρασχεθείσα εργασία και το οποίο, κατά τη
διάρκεια της λογιστικής χρήσης (εκτός από τις κανονικές άδειες), συμμετείχε κατά μία τουλάχιστον πλήρη ημέρα ανά
εβδομάδα στις εργασίες της εκμετάλλευσης.
Διακρίνονται οι κατωτέρω κατηγορίες:
C.PR.70. Επικεφαλής (διαχειριστής) της εκμετάλλευσης
Πρόσωπο αμειβόμενο το οποίο ασκεί την τρέχουσα και καθημερινή διαχείριση της εκμετάλλευσης.
C.PR.50. Άλλοι
Το τακτικό έμμισθο εργατικό δυναμικό (εκτός από τον έμμισθο διαχειριστή της εκμετάλλευσης) αναφέρεται
συνολικά στην ομάδα αυτή. Σε αυτή περιλαμβάνονται ο επιστάτης και οι υποδιαχειριστές που δεν έχουν την
ευθύνη της διαχείρισης ολόκληρης της εκμετάλλευσης.
C.PC. Έμμισθο εργατικό δυναμικό, απασχολούμενο περιστασιακά
C.PC.60. Το έμμισθο εργατικό δυναμικό που δεν εργάστηκε τακτικά στην εκμετάλλευση κατά τη διάρκεια της
λογιστικής χρήσης (περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι κατ' αποκοπή) αναφέρεται συνολικά στην κατηγορία
αυτή.
ΣΤΗΛΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ C

Αριθμός ατόμων (στήλη P)
Όταν οι κάτοχοι της εκμετάλλευσης είναι περισσότεροι του ενός, οι σύζυγοι μπορεί επίσης να είναι περισσότεροι. Ο αριθμός
των συζύγων και ο αριθμός των ατόμων αναγράφεται στις κατηγορίες στις οποίες μπορούν να εμφαίνονται (κατηγορίες 40
και 50 των ομάδων «Τακτικό άμισθο εργατικό δυναμικό» UR ή «Τακτικό έμμισθο εργατικό δυναμικό» PR).
Φύλο (στήλη G)
Το φύλο αναγράφεται μόνο για τον (τους) κάτοχο(-ους) της εκμετάλλευσης και για τον(ους) διαχειριστή(-ές) της εκμετάλλευσης
στις κατηγορίες στις οποίες μπορούν να εμφαίνονται (κατηγορίες 10 έως 30 και 70 των ομάδων «Τακτικό άμισθο εργατικό
δυναμικό» UR ή «Τακτικό έμμισθο εργατικό δυναμικό» PR). Το φύλο αναφέρεται με κωδικό αριθμό, δηλαδή:
1. άρρεν·
2. θήλυ.
Έτος γέννησης (στήλη Β)
Το έτος γέννησης αναγράφεται μόνο για τον (τους) κάτοχο(-ους) της εκμετάλλευσης και για τον (τους) διαχειριστή(-ές) της
εκμετάλλευσης (κατηγορίες 10 έως 30 και 70 των ομάδων «Τακτικό άμισθο εργατικό δυναμικό» UR ή «Τακτικό έμμισθο
εργατικό δυναμικό» PR) με τα τέσσερα ψηφία του έτους γέννησης.
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Γεωργική κατάρτιση του επικεφαλής/διαχειριστή (στήλη Τ)
Η γεωργική κατάρτιση αναγράφεται μόνο για τον (τους) διαχειριστή(-ές) (επικεφαλής) (κατηγορίες 10, 30 και 70 των ομάδων
«Τακτικό άμισθο εργατικό δυναμικό» UR ή «Τακτικό έμμισθο εργατικό δυναμικό» PR). Η γεωργική κατάρτιση αναφέρεται με
κωδικό αριθμό, δηλαδή:
1. αποκλειστικά πρακτική γεωργική πείρα·
2. στοιχειώδης γεωργική κατάρτιση·
3. πλήρης γεωργική κατάρτιση.
Ετήσιος χρόνος εργασίας (στήλη Y1)
Ο χρόνος εργασίας αναφέρεται σε ώρες για όλες τις ομάδες και τις κατηγορίες. Πρόκειται αποκλειστικά για τον χρόνο που
πράγματι διατέθηκε στις εργασίες της γεωργικής εκμετάλλευσης. Όταν ένας εργαζόμενος δεν μπορεί να παρέχει κανονική
εργασία, ο χρόνος εργασίας του πρέπει να μειώνεται ανάλογα με τις συγκεκριμένες ικανότητές του. Ο χρόνος εργασίας
εργατικού δυναμικού απασχολούμενου κατ' αποκοπή υπολογίζεται αν διαιρεθεί το συνολικό καταβληθέν ποσό για αυτές τις
εργασίες διά της ωριαίας αμοιβής ενός εργάτη αμειβόμενου βάσει του χρόνου εργασίας για αντίστοιχες εργασίες.
Συνολικό εργατικό δυναμικό: αριθμός μονάδων/έτος (στήλη W1)
Το τακτικό εργατικό δυναμικό μετατρέπεται σε Μονάδες Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ)/έτος. Ο αριθμός μονάδων ανθρώπινης
εργασίας/έτος δεν καταγράφεται για το περιστασιακά απασχολούμενο εργατικό δυναμικό (άμισθο UC και έμμισθο PC εργατικό
δυναμικό, απασχολούμενο περιστασιακά). Μία μονάδα εργασίας/έτος ισοδυναμεί προς ένα πρόσωπο που εργάζεται με πλήρη
απασχόληση στην εκμετάλλευση. Ένα άτομο δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μία μονάδα εργασίας/έτος, έστω και αν ο πραγματικός
χρόνος εργασίας του υπερβαίνει τον κανόνα για την περιοχή και για τον συγκεκριμένο τύπο εκμετάλλευσης. Ένα πρόσωπο που
δεν απασχολείται πλήρως στην εκμετάλλευση αντιστοιχεί σε κλάσμα της «ΜΑΕ/έτος». Ο αναφερόμενος αριθμός ΜΑΕ/έτος
προκύπτει από τη διαίρεση του πραγματικού χρόνου εργασίας διά του αντίστοιχου χρόνου ενός εργαζόμενου πλήρους
απασχόλησης στην υπό εξέταση περιοχή και στον συγκεκριμένο τύπο εκμετάλλευσης.
Όταν ένας εργαζόμενος δεν μπορεί να παρέχει κανονική εργασία, ο αντίστοιχος αριθμός ΜΑΕ/έτος του προσώπου αυτού πρέπει
να μειώνεται ανάλογα με τις συγκεκριμένες ικανότητές του.
Μερίδιο εργασιών ΑΚΔ σε % του ετήσιου χρόνου εργασίας (στήλη Y2)
Το μερίδιο εργασιών ΑΚΔ από άποψης χρόνου εργασίας είναι υποχρεωτικό μόνο για το περιστασιακά απασχολούμενο εργατικό
δυναμικό (άμισθο και έμμισθο εργατικό δυναμικό, απασχολούμενο περιστασιακά). Είναι προαιρετικό για τον/την (τις/τους)
σύζυγο(-ους) κατόχου(-ων) της εκμετάλλευσης, το λοιπό τακτικό άμισθο εργατικό δυναμικό και το λοιπό τακτικό έμμισθο
εργατικό δυναμικό. Για κάθε σχετική κατηγορία (40, 50, 60), αναγράφεται σε % των ωρών εργασίας κατά τη διάρκεια της
λογιστικής χρήσης.
Μερίδιο εργασιών ΑΚΔ σε % των μονάδων ανθρώπινης εργασίας/έτος (στήλη Y2)
Το μερίδιο εργασιών ΑΚΔ από άποψης μονάδων ανθρώπινης εργασίας/έτος είναι υποχρεωτικό για όλες τις κατηγορίες εργατικού
δυναμικού εκτός από το περιστασιακά απασχολούμενο εργατικό δυναμικό (άμισθο UC και έμμισθο PC εργατικό δυναμικό,
απασχολούμενο περιστασιακά). Αναγράφεται σε % των μονάδων ανθρώπινης εργασίας/έτος για κάθε κατηγορία.
Εργασίες στη γεωργική εκμετάλλευση
Οι εργασίες στην γεωργική εκμετάλλευση περιλαμβάνουν όλες τις εργασίες οργάνωσης, επίβλεψης, εκτέλεσης, πνευματικές ή
χειρωνακτικές, που εκτελούνται σε σχέση με τις γεωργικές εργασίες της εκμετάλλευσης και τις εργασίες σχετικά με τις ΑΚΔ που
έχουν άμεση σχέση με την εκμετάλλευση:
— Γεωργικές εργασίες της εκμετάλλευσης:
— εργασίες οικονομικής οργάνωσης και διαχείρισης (αγορές και πωλήσεις που αφορούν την εκμετάλλευση, λογιστική
υπηρεσία κ.λπ.),
— εργασίες στα χωράφια (όργωμα, σπορά, συγκομιδή, συντήρηση φυτειών κ.λπ.),
— εργασίες εκτροφής (παρασκευή τροφής, σίτιση ζώων, άμελξη, φροντίδα ζώων κ.λπ.),
— εργασίες προετοιμασίας προϊόντων για διοχέτευση στην αγορά, αποθήκευσης, απευθείας πωλήσεις γεωργικών προϊόντων,
μεταποίηση γεωργικών προϊόντων για ιδιοκατανάλωση, παραγωγή κρασιού και ελαιολάδου,
— εργασίες συντήρησης των κτιρίων, των μηχανών, των εγκαταστάσεων, των φραχτών, των χαντακιών κ.λπ.,
— μεταφορές της εκμετάλλευσης, εφόσον πραγματοποιούνται από το εργατικό δυναμικό της εκμετάλλευσης.
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— Εργασίες για τις ΑΚΔ που έχουν άμεση σχέση με την εκμετάλλευση:
— εργασίες εκτελούμενες από τρίτους (χρησιμοποιώντας τα μέσα παραγωγής της εκμετάλλευσης),
— τουρισμός, παροχή καταλύματος και άλλες δραστηριότητες αναψυχής,
— μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (ασχέτως του εάν οι πρώτες ύλες παράγονται στην εκμετάλλευση ή αγοράζονται από
εξωτερική πηγή), π.χ. τυρί, βούτυρο, μεταποιημένο κρέας κ.λπ.,
— παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας,
— δασοκομία και επεξεργασία του ξύλου,
— λοιπές ΑΚΔ (γουνοφόρα ζώα, θεραπευτικά αγροκτήματα, χειροτεχνία, υδατοκαλλιέργεια κ.λπ.).
Δεν συμπεριλαμβάνονται στις εργασίες της εκμετάλλευσης:
— οι εργασίες παραγωγής παγίου ενεργητικού (κατασκευές και μεγάλες επισκευές των κτιρίων ή των μηχανών, φύτεμα,
κατεδάφιση κτιρίων, κοπή καρποφόρων δένδρων κ.λπ.),
— οι εργασίες του νοικοκυριού του κατόχου της εκμετάλλευσης ή του διαχειριστή της εκμετάλλευσης.
Πίνακας D
Στοιχεία ενεργητικού
Δομή του πίνακα
Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού

Κωδικός (*)

Στήλη
Αξία
Ομάδα πληροφοριών
V

OV

Απογραφή κατά την έναρξη

AD

Σωρευμένη απόσβεση

DY

Απόσβεση τρέχουσας χρήσης

IP

Επενδύσεις/Αγορές, προ της αφαίρεσης των
επιδοτήσεων

S

Επιδοτήσεις

SA

Πωλήσεις

CV

Απογραφή κατά τη λήξη

Κωδικός (*)

Περιγραφή των κατηγοριών

OV

AD

DY

IP

S

SA

1010

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

—

—

—

—

—

1020

Απαιτήσεις

—

—

—

—

—

1030

Άλλα στοιχεία του κυκλοφορούντος
ενεργητικού

—

—

—

—

—

1040

Απογραφές

—

—

2010

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία —
φυτά

—

—

CV
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Κωδικός (*)

Περιγραφή των κατηγοριών

OV

AD

DY

—

—

3010

Γεωργικές εκτάσεις

3020

Έγγειες βελτιώσεις

3030

Κτίρια της εκμετάλλευσης

4010

Μηχανήματα και εξοπλισμός

5010

Δασικές εκτάσεις περιλαμβανομένης και
της ιστάμενης ξυλείας

—

—

7010

Άυλα περιουσιακά στοιχεία, εμπορεύ
σιμα

—

—

7020

Άυλα περιουσιακά στοιχεία, μη εμπο
ρεύσιμα

8010

Άλλα στοιχεία του μη κυκλοφορούντος
ενεργητικού

19.2.2015
IP

S

SA

CV

Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού:
1010. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά και άλλα στοιχεία ενεργητικού που μπορούν να μετατραπούν εύκολα σε μετρητά.
1020. Απαιτήσεις
Βραχυπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού, ποσά οφειλόμενα στην εκμετάλλευση, που συνήθως προκύπτουν από εμπορικές
δραστηριότητες.
1030. Άλλα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού
Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ενεργητικού τα οποία μπορούν να πωληθούν εύκολα ή αναμένεται να πληρωθούν εντός ενός
έτους.
1040. Απογραφές
Αποθέματα προϊόντων που ανήκουν στην εκμετάλλευση, τα οποία είτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εισροές είτε
κατέχονται προς πώληση, ασχέτως του αν έχουν παραχθεί από την εκμετάλλευση ή έχουν αγοραστεί.
2010. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία — φυτά
Αξίες όλων των φυτών που δεν έχουν ακόμη συγκομιστεί (όλες οι μόνιμες καλλιέργειες και οι ηρτημένες εσοδείες).
3010. Γεωργικές εκτάσεις
Γεωργικές εκτάσεις που ανήκουν στην εκμετάλλευση.
3020. Έγγειες βελτιώσεις
Έγγειες βελτιώσεις (π.χ. περίβολοι, αποστραγγιστικά έργα, σταθερός αρδευτικός εξοπλισμός) που ανήκουν στον κάτοχο
της εκμετάλλευσης, ανεξάρτητα από το καθεστώς εκμετάλλευσης της γης. Τα ποσά που καταχωρίζονται υπόκεινται σε
απόσβεση στη στήλη DY.
3030. Κτίρια της εκμετάλλευσης
Κτίρια που ανήκουν στον κάτοχο της εκμετάλλευσης, ανεξάρτητα από το καθεστώς εκμετάλλευσης της γης. Ο τίτλος
αυτός συμπληρώνεται υποχρεωτικά και τα ποσά που καταχωρίζονται υπόκεινται σε απόσβεση στη στήλη DY.
4010. Μηχανήματα και εξοπλισμός
Γεωργικοί ελκυστήρες, φρέζες, φορτηγά, ημιφορτηγά, αυτοκίνητα, βαρύς και ελαφρύς γεωργικός εξοπλισμός. Ο τίτλος
αυτός συμπληρώνεται υποχρεωτικά και τα ποσά που καταχωρίζονται υπόκεινται σε απόσβεση στη στήλη DY.
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5010. Δασικές εκτάσεις περιλαμβανομένης και της ιστάμενης ξυλείας
Δασικές εκτάσεις υπό καθεστώς αμέσου εκμετάλλευσης περιλαμβανόμενες στη γεωργική εκμετάλλευση.
7010. Άυλα περιουσιακά στοιχεία — εμπορεύσιμα
Όλα τα άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία μπορούν εύκολα να αγοραστούν ή να πωληθούν (π.χ. ποσοστώσεις και
δικαιώματα εφόσον είναι εμπορεύσιμα χωρίς γη και υπάρχει μια ενεργός αγορά).
7020. Άυλα περιουσιακά στοιχεία — μη εμπορεύσιμα
Όλα τα λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία (π.χ. λογισμικό, άδειες κατοχής ή χρήσης κ.λπ.). Ο τίτλος αυτός συμπλη
ρώνεται υποχρεωτικά και τα ποσά που καταχωρίζονται υπόκεινται σε απόσβεση στη στήλη DY.
8010. Άλλα στοιχεία του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Άλλα μακροπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού. Ο τίτλος αυτός συμπληρώνεται υποχρεωτικά και, κατά περίπτωση, τα ποσά
που καταχωρίζονται υπόκεινται σε απόσβεση στη στήλη DY.
Ομάδες πληροφοριών του Πίνακα D
Οι ομάδες πληροφοριών είναι οι εξής: (OV) απογραφή κατά την έναρξη, (AD) σωρευμένη απόσβεση, (DY) απόσβεση τρέχουσας
χρήσης, (IP) επενδύσεις ή αγορές προ της αφαίρεσης των επιδοτήσεων, (S) επιδοτήσεις, (SA) πωλήσεις, (CV) απογραφή κατά τη
λήξη. Επεξηγούνται κατωτέρω.
Υπάρχει μία μόνο στήλη αξίας (V).
Μέθοδοι αποτίμησης
Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες μέθοδοι αποτίμησης:
Εύλογη αξία μείον το εκτι
μώμενο κόστος στο σημείο
πώλησης

Ποσό με το οποίο ένα στοιχείο ενεργητικού θα μπορούσε να ανταλ 2010, 3010, 5010, 7010
λαγεί ή μια υποχρέωση να διακανονιστεί μεταξύ δύο μερών που
ενεργούν με τη θέλησή τους και με πλήρη γνώση των συνθηκών της
αγοράς, στο πλαίσιο μιας συναλλαγής που διεξάγεται σε καθαρά
εμπορική βάση, μείον το εκτιμώμενο κόστος σε σχέση με την πώ
ληση

Ιστορικό κόστος

Ονομαστικό ή αρχικό κόστος ενός στοιχείου ενεργητικού τη στιγμή 3020, 3030, 4010, 7020
της απόκτησής του

Λογιστική αξία

Αξία με την οποία ένα στοιχείο ενεργητικού εγγράφεται στον ισολο 1010, 1020, 1030,
γισμό
1040, 8010

D.OV. Απογραφή κατά την έναρξη
Απογραφή κατά την έναρξη είναι η αξία των στοιχείων ενεργητικού στην αρχή της λογιστικής χρήσης. Για τις εκμεταλλεύσεις
που περιλαμβάνονταν στο δείγμα και κατά την προηγούμενη χρήση, η απογραφή κατά την έναρξη πρέπει να ισούται με την
απογραφή κατά τη λήξη της προηγούμενης χρήσης.
D.AD. Σωρευμένη απόσβεση
Άθροισμα της απόσβεσης στοιχείων ενεργητικού από την αρχή της ζωής τους έως το τέλος της προηγούμενης περιόδου.
D.DY. Απόσβεση τρέχουσας χρήσης
Συστηματική κατανομή του αποσβεστέου ποσού ενός περιουσιακού στοιχείου κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του.
Πίνακας με τα ετήσια ποσοστά αποσβέσεων που εφαρμόζονται σε κάθε κράτος μέλος πρέπει να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή
εγκαίρως για την εγκατάσταση του μηχανογραφημένου συστήματος διαβίβασης και ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 10
παράγραφος 1.
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D.IP. Επενδύσεις/Αγορές
Συνολικές δαπάνες αγορών, μεγάλων επισκευών και παραγωγής παγίου ενεργητικού κατά τη διάρκεια της χρήσης. Σε περίπτωση
λήψης πριμοδοτήσεων και επιδοτήσεων για τις επενδύσεις αυτές, αναγράφεται στη στήλη IP το ποσό της δαπάνης, μη
αφαιρουμένου του ποσού των πριμοδοτήσεων και επιδοτήσεων.
Οι αγορές ελαφρών μηχανών, καθώς και νεαρών δένδρων και θάμνων για αναφύτευση μικρής σημασίας δεν εμφανίζονται σε
αυτές τις στήλες, αλλά περιλαμβάνονται στις επιβαρύνσεις της χρήσης.
Οι μεγάλες επισκευές που έχουν ως συνέπεια μια ορισμένη υπερτίμηση των μηχανημάτων, συγκριτικά με την αξία τους πριν από
την επισκευή, αναγράφονται επίσης στη στήλη αυτή, είτε ως αναπόσπαστο μέρος της απόσβεσης των μηχανημάτων ή του
εξοπλισμού, όπου ενδεχομένως λαμβάνεται υπόψη η παράταση της ζωής των εν λόγω μηχανημάτων (χάρη στην εν λόγω
επισκευή) είτε ως ετήσια μερίδα του ποσού της μεγάλης επισκευής, του ποσού τούτου κατανεμημένου στο χρόνο της υπολογι
ζόμενης ωφέλιμης διάρκειας ζωής.
Η αξία των εν λόγω πάγιων στοιχείων ενεργητικού πρέπει να εκτιμάται βάσει του κόστους τους (περιλαμβανομένης της αξίας
της εργασίας του έμμισθου και/ή άμισθου εργατικού δυναμικού) και να προστίθεται στην αξία των πάγιων στοιχείων
ενεργητικού που αναγράφονται στους κωδικούς 2010 έως 8010 του πίνακα D «Στοιχεία ενεργητικού».
D.S. Επιδοτήσεις επενδύσεων
Τρέχον μερίδιο όλων των επιδοτήσεων που έχουν ληφθεί (στη διάρκεια των προηγούμενων λογιστικών χρήσεων ή της τρέχουσας
λογιστικής χρήσης) για τα στοιχεία ενεργητικού που καταγράφονται στον πίνακα αυτό.
D.SA. Πωλήσεις
Συνολικές πωλήσεις στοιχείων ενεργητικού στη διάρκεια της λογιστικής χρήσης.
D.CV. Απογραφή κατά τη λήξη
Απογραφή κατά τη λήξη είναι η αξία των στοιχείων ενεργητικού στο τέλος της λογιστικής χρήσης.
Παρατηρήσεις
Για τις θέσεις 2010, 3010, 5010 και 7010, η διαφορά μεταξύ OV + IP-SA και CV θεωρείται ως εισόδημα ή ζημία (που
προέρχονται από τη μεταβολή τόσο της τιμής μονάδας όσο και της ποσότητας) για τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού στη
διάρκεια της λογιστικής χρήσης.
Οι πληροφορίες σχετικά με τα Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία — ζώα καταγράφονται στον πίνακα J «Κτηνοτροφική παραγωγή»
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Πίνακας E
Ποσοστώσεις και άλλα δικαιώματα
Κατηγορία ποσόστωσης ή δικαιώματος

Κωδικός (*)
EL

Στήλες
Κατεχόμενες ποσοστώσεις

Μίσθωση ποσοστώσεων

Εκμίσθωση ποσοστώσεων

Φόροι

N

I

O

T

Ομάδα πληροφοριών

Ποσότητα στο τέλος της λογιστικής χρήσης

—

QP

Αγορά ποσοστώσεων

—

—

—

QS

Πώληση ποσοστώσεων

—

—

—

OV

Απογραφή κατά την έναρξη

—

—

—

CV

Απογραφή κατά τη λήξη

—

—

—

PQ

Πληρωμές για τη χρηματοδοτική μίσθωση ή απλή μίσθωση
ποσοστώσεων

—

—

—

RQ

Έσοδα από τη χρηματοδοτική εκμίσθωση ή απλή εκμίσθωση
ποσοστώσεων

—

—

TX

Φόροι

—

—

Κωδικός (*)

—
—
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QQ

Περιγραφή

40

Ζαχαρότευτλα

50

Οργανική κοπριά

60

Δικαιώματα ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης
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Οι ποσότητες ποσοστώσεων (κατεχόμενες ποσοστώσεις, μισθωμένες ποσοστώσεις και εκμισθωμένες ποσοστώσεις) αποτελούν
υποχρεωτικά στοιχεία. Αναγράφεται μόνον η ποσότητα στο τέλος της λογιστικής χρήσης.
Οι αξίες που αφορούν τις ποσοστώσεις οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής χωριστά από τη σχετική γη
εγγράφονται στον πίνακα αυτό. Οι ποσοστώσεις που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής χωριστά από τη γη
εγγράφονται μόνο στον πίνακα D «Στοιχεία ενεργητικού». Οι ποσοστώσεις που αποκτήθηκαν δωρεάν πρέπει επίσης να
εγγράφονται, σε τρέχουσες τιμές αγοράς, εφόσον μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής χωριστά από τη γη.
Ορισμένα δεδομένα καταχωρίζονται ταυτόχρονα, μόνα ή ως στοιχεία συνόλων, σε άλλες ομάδες ή κατηγορίες στους πίνακες D
«Στοιχεία ενεργητικού», H «Εισροές» και/ή I «Καλλιέργειες».
Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες κατηγορίες:
40. Ζαχαρότευτλα
50. Οργανική κοπριά
60. Δικαιώματα ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης.
Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες ομάδες πληροφοριών:

E.QQ. Ποσότητα (αναγράφεται μόνο για τις στήλες Ν, Ι, Ο)
Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες μονάδες:
— κατηγορία 40 (ζαχαρότευτλα): εκατόκιλα,
— κατηγορία 50 (οργανική κοπριά): αριθμός ζώων μετατρεπόμενος σε πρότυπες μονάδες,
— κατηγορία 60 (καθεστώς βασικής ενίσχυσης): αριθμός δικαιωμάτων/τετραγωνικά δεκάμετρα

E.QP. Αγορά ποσοστώσεων (αναγράφεται μόνο για τη στήλη Ν)
Ποσό που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης για την αγορά ποσοστώσεων ή άλλων δικαιωμάτων που
μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής χωριστά από τη σχετική γη.

E.QS. Πώληση ποσοστώσεων (αναγράφεται μόνο για τη στήλη Ν)
Ποσό που εισπράχθηκε κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης από την πώληση ποσοστώσεων ή άλλων δικαιωμάτων που
μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής χωριστά από τη σχετική γη.

E.OV. Απογραφή κατά την έναρξη (αναγράφεται μόνο για τη στήλη Ν)
Η αξία απογραφής κατά την έναρξη των ποσοτήτων που βρίσκονται στη διάθεση του κατόχου της εκμετάλλευσης, είτε
αποκτήθηκαν δωρεάν είτε αγοράστηκαν, πρέπει να εγγράφεται σε τρέχουσες τιμές αγοράς, εφόσον οι ποσοστώσεις μπορούν να
αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής χωριστά από τη σχετική γη.

E.CV. Απογραφή κατά τη λήξη (αναγράφεται μόνο για τη στήλη Ν)
Η αξία απογραφής κατά τη λήξη των ποσοτήτων που βρίσκονται στη διάθεση του κατόχου της εκμετάλλευσης, είτε
αποκτήθηκαν δωρεάν είτε αγοράστηκαν, πρέπει να εγγράφεται σε τρέχουσες τιμές αγοράς, εφόσον οι ποσοστώσεις μπορούν να
αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής χωριστά από τη σχετική γη.

E.PQ. Πληρωμές για τη χρηματοδοτική ή απλή μίσθωση ποσοστώσεων (αναγράφεται μόνο για τη στήλη Ι)
Ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση με χρηματοδοτική ή απλή μίσθωση ποσοστώσεων ή άλλων δικαιωμάτων. Συμπεριλαμ
βάνονται επίσης στο καταβληθέν ενοίκιο στην κατηγορία 5070 (Καταβληθέν ενοίκιο) του πίνακα H «Εισροές».
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E.RQ. Έσοδα από τη χρηματοδοτική ή απλή εκμίσθωση ποσοστώσεων (αναγράφεται μόνο για τη στήλη Ο)
Ποσό που εισπράχθηκε από την παροχή με χρηματοδοτική εκμίσθωση ή απλή εκμίσθωση ποσοστώσεων ή άλλων δικαιωμάτων.
Συμπεριλαμβάνονται επίσης στην κατηγορία 90900 («Άλλα») του πίνακα Ι «Καλλιέργειες».

E.TX. Φόροι, συμπληρωματική εισφορά (στήλη Τ)
Καταβληθέν ποσό.

ΣΤΗΛΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ E

Η στήλη Ν αφορά τις κατεχόμενες ποσοστώσεις, η στήλη Ι τις μισθωμένες ποσοστώσεις, η στήλη Ο τις εκμισθωμένες
ποσοστώσεις και η στήλη Τ τους φόρους.

Πίνακας F
Χρέη
Δομή του πίνακα
Κατηγορία χρεών

Κωδικός (*)

Στήλες
Βραχυπρόθεσμα

Μακροπρόθεσμα

S

L

S

L

Ομάδα πληροφοριών

OV

Απογραφή κατά την έναρξη

CV

Απογραφή κατά τη λήξη

Κωδικός (*)

Περιγραφή των κατηγοριών

1010

Συνήθη εμπορικά

1020

Ειδικά εμπορικά

1030

Οικογενειακά/ιδιωτικά δάνεια

2010

Υποχρεώσεις

3000

Άλλα στοιχεία παθητικού

—

Τα ποσά που αναγράφονται εμφανίζουν το εναπομένον υπόλοιπο για την εξόφληση του δανείου, είναι δηλαδή το ποσό των
συναφθέντων δανείων μετά την αφαίρεση των ήδη καταβληθέντων ποσών.
Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες κατηγορίες:
— 1010. Χρέος — σύνηθες εμπορικό — δάνεια τα οποία δεν υποστηρίζονται από καμία δημόσια πολιτική με στόχο τη
δανειοληψία.
— 1020. Χρέος — ειδικό εμπορικό — δάνεια τα οποία λαμβάνονται με δημόσια πολιτική στήριξης (επιδοτήσεις επιτοκίου,
εγγυήσεις κ.λπ.).
— 1030. Χρέος — οικογενειακά/ιδιωτικά δάνεια — δάνεια τα οποία συνάπτονται με ένα φυσικό πρόσωπο χάρη στην
οικογενειακή/ιδιωτική σχέση με τον οφειλέτη.
— 2010. Υποχρεώσεις — ποσά που οφείλονται σε προμηθευτές.
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— 3000. Άλλα στοιχεία παθητικού — στοιχεία παθητικού εκτός από δάνεια ή υποχρεώσεις.
Αναγράφονται δύο ομάδες πληροφοριών: (OV) απογραφή κατά την έναρξη και (CV) απογραφή κατά τη λήξη.
Υπάρχουν δύο στήλες: (S) βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και (L) μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:
— Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις — χρέη και άλλες υποχρεώσεις στο όνομα της εκμετάλλευσης που λήγουν σε λιγότερο από
ένα έτος.
— Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις — χρέη και άλλες υποχρεώσεις στο όνομα της εκμετάλλευσης διάρκειας ενός έτους και άνω.
Πίνακας G
Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)
Δομή του πίνακα
Κατηγορία των καθεστώτων ΦΠΑ

Κωδικός (*)
Καθεστώς ΦΠΑ

Υπόλοιπο μη
επενδυτικών
συναλλαγών

Υπόλοιπο επεν
δυτικών
συναλλαγών

C

NI

I

C

NI

I

Κανονικό καθεστώς ΦΠΑ

1

—

—

Καθεστώς μερικού συμψηφισμού

2

Ομάδα πληροφοριών

VA

Καθεστώτα ΦΠΑ στα οποία υπόκειται η εκμετάλλευση

Κωδικός (*)

Περιγραφή των κατηγοριών

1010

Κύριο καθεστώς ΦΠΑ στην εκμετάλλευση

1020

Έλασσον καθεστώς ΦΠΑ στην εκμετάλλευση

Κατάλογος των καθεστώτων ΦΠΑ για τις δύο κατηγορίες

Τα στοιχεία σε νομισματική αξία που εμφανίζονται στο δελτίο εκμετάλλευσης εκφράζονται χωρίς ΦΠΑ.
Παρέχονται ως κατηγορίες τα ακόλουθα στοιχεία για τον ΦΠΑ:

1010. Κύριο καθεστώς ΦΠΑ στην εκμετάλλευση
1. Κανονικό καθεστώς ΦΠΑ — το καθεστώς ΦΠΑ το οποίο εγγυάται την απουσία επιπτώσεων στο εισόδημα των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων, καθώς ο συμψηφισμός του υπολοίπου ΦΠΑ πραγματοποιείται με τις φορολογικές αρχές.
2. Καθεστώς μερικού συμψηφισμού — το καθεστώς ΦΠΑ το οποίο δεν εγγυάται την απουσία επιπτώσεων στο εισόδημα των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, αν και ενδέχεται να περιλαμβάνει κάποιον μηχανισμό συμψηφισμού του καταβληθέντος και του
εισπραχθέντος ΦΠΑ.

1020. Έλασσον καθεστώς ΦΠΑ στην εκμετάλλευση
Ισχύουν οι κωδικοί που ορίζονται στο κύριο καθεστώς ΦΠΑ.
Υπάρχει μία μόνο ομάδα πληροφοριών (VA) για το καθεστώς ΦΠΑ στην εκμετάλλευση. Διακρίνονται τρεις στήλες: (C) κωδικός
του καθεστώτος ΦΠΑ, (NI) υπόλοιπο μη επενδυτικών συναλλαγών και (I) υπόλοιπο επενδυτικών συναλλαγών.
Για το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ εγγράφεται μόνο η σχετική ένδειξη. Εάν η εκμετάλλευση υπάγεται στο καθεστώς μερικού
συμψηφισμού του ΦΠΑ, τότε δηλώνεται το υπόλοιπο ΦΠΑ μη επενδυτικών συναλλαγών και το υπόλοιπο ΦΠΑ επενδυτικών
συναλλαγών.
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Όταν ο κύκλος εργασιών ΦΠΑ αυξάνει τα έσοδα της εκμετάλλευσης, το ανωτέρω υπόλοιπο ΦΠΑ είναι θετικό. Σε περίπτωση
μειωμένων εσόδων, το υπόλοιπο είναι αρνητικό.

Πίνακας H
Εισροές
Δομή του πίνακα
Κατηγορία εισροών

Κωδικός (*)

Στήλες
Αξία

Ποσότητα

V

Q

V

Q

Ομάδα πληροφοριών

LM

Δαπάνες και εισροές εργατικού δυναμικού και γεωργικού εξοπλισμού

SL

Ειδικά έξοδα κτηνοτροφίας

SC

Ειδικά έξοδα και εισροές καλλιέργειας

OS

Ειδικό κόστος για ΑΚΔ

FO

Γενικά έξοδα της εκμετάλλευσης

Κωδικός (*)

Ομάδα

Περιγραφή των κατηγοριών

1010

LM

Μισθοί και κοινωνικές επιβαρύνσεις του έμμισθου εργατικού δυναμι
κού

—

1020

LM

Εργασίες εκτελούμενες από τρίτους και μίσθωση μηχανημάτων

—

1030

LM

Τρέχουσα συντήρηση μηχανημάτων και εξοπλισμού

—

1040

LM

Καύσιμα και λιπαντικά μηχανημάτων

—

1050

LM

Δαπάνες αυτοκινήτου

—

2010

SL

Συμπυκνωμένες ζωοτροφές που αγοράζονται για χορτοφάγα ζώα (ιπ
ποειδή, μηρυκαστικά)

—

2020

SL

Χονδροειδείς ζωοτροφές που αγοράζονται για χορτοφάγα ζώα (ιπ
ποειδή, μηρυκαστικά)

—

2030

SL

Ζωοτροφές που αγοράζονται για χοιροειδή

—

2040

SL

Ζωοτροφές που αγοράζονται για πουλερικά και άλλα μικρά ζώα

—

2050

SL

Ζωοτροφές που παράγονται στην εκμετάλλευση για χορτοφάγα ζώα
(ιπποειδή, μηρυκαστικά)

—

2060

SL

Ζωοτροφές που παράγονται στην εκμετάλλευση για χοιροειδή

—

2070

SL

Ζωοτροφές που παράγονται στην εκμετάλλευση για πουλερικά και
άλλα μικρά ζώα

—

2080

SL

Κτηνιατρικές δαπάνες

—

2090

SL

Άλλα ειδικά έξοδα κτηνοτροφίας

—
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Κωδικός (*)

Ομάδα

V

Q

3010

SC

Σπόροι για σπορά και φυτά προς φύτευση, αγοραζόμενα

—

3020

SC

Σπόροι για σπορά και φυτά προς φύτευση ιδιοχρησιμοποιούμενα

—

3030

SC

Λιπάσματα και βελτιωτικά του εδάφους

—

3031

SC

Ποσότητα Ν που χρησιμοποιείται σε ανόργανα λιπάσματα

—

3032

SC

Ποσότητα P2O5 που χρησιμοποιείται σε ανόργανα λιπάσματα

—

3033

SC

Ποσότητα K2O που χρησιμοποιείται σε ανόργανα λιπάσματα

—

3034

SC

Αγοραζόμενη κόπρος

—

3040

SC

Προϊόντα προστασίας των καλλιεργειών

—

3090

SC

Λοιπά ειδικά έξοδα καλλιέργειας

—

4010

OS

Ειδικά έξοδα δασοκομίας και επεξεργασίας του ξύλου

—

4020

OS

Ειδικά έξοδα μεταποίησης φυτικής παραγωγής

—

4030

OS

Ειδικά έξοδα μεταποίησης αγελαδινού γάλακτος

—

4040

OS

Ειδικά έξοδα μεταποίησης βουβαλίσιου γάλακτος

—

4050

OS

Ειδικά έξοδα μεταποίησης πρόβειου γάλακτος

—

4060

OS

Ειδικά έξοδα μεταποίησης αιγείου γάλακτος

—

4070

OS

Ειδικά έξοδα μεταποίησης κρέατος και μεταποίησης άλλων ζωικών
προϊόντων

—

4090

OS

Άλλα ειδικά έξοδα για άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες

—

5010

FO

Τρέχουσα συντήρηση κτιρίων και εγγείων βελτιώσεων

—

5020

FO

Ηλεκτρονικό ρεύμα

—

5030

FO

Καύσιμα θέρμανσης

—

5040

FO

Νερό

—

5051

FO

Γεωργική ασφάλιση

—

5055

FO

Άλλη ασφάλιση εκμετάλλευσης

—

5061

FO

Φόροι και φορολογικές επιβαρύνσεις της εκμετάλλευσης

—

5062

FO

Έγγειοι φόροι και σχετικές επιβαρύνσεις

—

5070

FO

Καταβαλλόμενα ενοίκια, σύνολο

—

5071

FO

Καταβαλλόμενο μίσθωμα γης

—

5080

FO

Καταβαλλόμενοι τόκοι και έξοδα δανειοληψίας

—

5090

FO

Λοιπά γενικά έξοδα της εκμετάλλευσης

—
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Κατά την περίοδο 2015-2017, η υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στους κωδικούς 3031-3033 είναι προαιρετική για
εκείνα τα κράτη μέλη που κατά το παρελθόν έκαναν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 3 του εκτελεστικού
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 385/2012 της Επιτροπής (1). Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας ενημερώνουν
κάθε χρόνο την Επιτροπή και την επιτροπή του δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης σχετικά με την εφαρμογή του
σχεδίου τους που αφορά την προετοιμασία για τη συλλογή και την διαβίβαση των στοιχείων που αναφέρονται στους εν λόγω
κωδικούς.
Οι εισροές της εκμετάλλευσης (επιβαρύνσεις σε χρήμα και σε είδος και ποσότητες επιλεγόμενων εισροών) αντιστοιχούν στην
«κατανάλωση» (συμπεριλαμβάνεται η ιδιοχρησιμοποίηση προϊόντων που παράγονται στην εκμετάλλευση) των μέσων παραγωγής
που αντιστοιχούν στην παραγωγή η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης ή στην «κατανάλωση»
των εν λόγω μέσων παραγωγής κατά τη διάρκεια της χρήσης. Όταν ορισμένες χρήσεις αναφέρονται εν μέρει στην ιδιωτική
κατανάλωση και εν μέρει στην ιδιοχρησιμοποίηση (π.χ. ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, καύσιμα θέρμανσης και κίνησης κ.λπ.), μόνο το
δεύτερο μέρος θα αναφέρεται στο δελτίο εκμετάλλευσης. Υπολογίζεται επίσης η αναλογία της χρήσης των ιδιωτικών
αυτοκινήτων που αντιστοιχεί στη χρησιμοποίησή τους για σκοπούς της εκμετάλλευσης.
Για τον υπολογισμό των επιβαρύνσεων που αντιστοιχούν στην παραγωγή της λογιστικής χρήσης, πρέπει να γίνονται διορθώσεις
στις αγορές και στην ιδιοχρησιμοποίηση κατά τη διάρκεια της χρήσης βάσει των μεταβολών της απογραφής (περιλαμβάνονται
και οι μεταβολές στις καλλιέργειες). Για κάθε είδος δαπάνης, τα ποσά των επιβαρύνσεων που καταβλήθηκαν και της αξίας της
ιδιοχρησιμοποίησης καταγράφονται χωριστά.
Όταν οι αναγραφόμενες επιβαρύνσεις αφορούν τη συνολική «κατανάλωση» μέσων παραγωγής κατά τη διάρκεια της λογιστικής
χρήσης αλλά δεν αντιστοιχούν στην παραγωγή αυτής της χρήσης, οι μεταβολές των αποθεμάτων μέσων παραγωγής (συμπερι
λαμβανομένων των επιβαρύνσεων που προκύπτουν από την ανάπτυξη καλλιεργειών) πρέπει να αναφέρονται στον κατάλληλο
κωδικό κυκλοφορούντος κεφαλαίου.
Όταν τα μέσα παραγωγής της εκμετάλλευσης (εργατικό δυναμικό συμπεριλαμβανομένου του άμισθου εργατικού δυναμικού,
μηχανήματα ή άλλος εξοπλισμός) χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πάγιων στοιχείων ενεργητικού (κατασκευή ή μεγάλη
επισκευή μηχανών, κατασκευή ή μεγάλη επισκευή ή ακόμη και κατεδάφιση κτισμάτων, φύτευση ή κοπή οπωροφόρων δένδρων),
οι αντίστοιχες δαπάνες —ή εκτίμηση αυτών— δεν συμπεριλαμβάνονται στα έξοδα λειτουργίας της εκμετάλλευσης. Σε όλες τις
περιπτώσεις, τα έξοδα εργατικού δυναμικού καθώς και οι ώρες εργασίας για την παραγωγή πάγιων στοιχείων ενεργητικού δεν
περιλαμβάνονται στις δαπάνες και στα στοιχεία για το εργατικό δυναμικό. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν δεν είναι δυνατόν να
υπολογιστούν χωριστά ορισμένες δαπάνες παραγωγής πάγιων στοιχείων ενεργητικού (εκτός του κόστους εργασίας) (π.χ.
χρησιμοποίηση του γεωργικού ελκυστήρα της εκμετάλλευσης) και αν οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται στα έξοδα, τα
κατ' εκτίμηση έξοδα παραγωγής παγίων στοιχείων ενεργητικού πρέπει να δηλώνονται στον πίνακα I «Καλλιέργειες» με τον
κωδικό κατηγορίας καλλιέργειας 90900 («Άλλα»).
Οι επιβαρύνσεις που αφορούν την «κατανάλωση» αγαθών επενδύσεων εμφανίζονται στις αποσβέσεις. Για τον λόγο αυτό, οι
δαπάνες που αντιστοιχούν στην κτήση αγαθών επενδύσεων δεν θεωρούνται επιβαρύνσεις της εκμετάλλευσης. Βλέπε οδηγίες περί
απόσβεσης στον πίνακα D «Στοιχεία ενεργητικού».
Οι δαπάνες που αντιστοιχούν σε στοιχεία επιβαρύνσεων για τα οποία εισπράττεται αποζημίωση κατά τη διάρκεια της χρήσης ή
μεταγενέστερα (π.χ. επισκευή γεωργικού ελκυστήρα λόγω ατυχήματος που καλύπτεται από ασφαλιστικό συμβόλαιο ή από τρίτο
υπεύθυνο) δεν θεωρούνται επιβαρύνσεις της εκμετάλλευσης και τα αντίστοιχα έσοδα δεν εμφανίζονται στον λογαριασμό της
εκμετάλλευσης.
Τα έσοδα που προέρχονται από μεταπώληση προμηθειών που είχαν αγοραστεί θα αφαιρούνται από τα αντίστοιχα είδη
επιβαρύνσεων.
Οι πριμοδοτήσεις και επιδοτήσεις που αντιστοιχούν σε δαπάνες δεν αφαιρούνται από τα ποσά των οικείων δαπανών, αλλά
αναγράφονται με τους αντίστοιχους κωδικούς 4100 έως 4900 στον πίνακα M «Επιδοτήσεις» (βλέπε οδηγίες περί αυτών των
κωδικών). Οι πριμοδοτήσεις και επιδοτήσεις που αντιστοιχούν σε επενδύσεις αναφέρονται στον πίνακα D «Στοιχεία ενεργητικού».
Οι επιβαρύνσεις περιλαμβάνουν επίσης τα ενδεχόμενα έξοδα αγοράς που αντιστοιχούν σε κάθε είδος επιβαρύνσεων.
Διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες εισροών:
1010. Μισθοί και κοινωνικές επιβαρύνσεις του έμμισθου εργατικού δυναμικού
Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται οι κατωτέρω επιβαρύνσεις:
— αποδοχές και μισθοί καταβαλλόμενοι σε χρήμα στο έμμισθο εργατικό δυναμικό, οποιοσδήποτε κι αν είναι ο
καθορισμός της αμοιβής (αμοιβή βάσει του χρόνου εργασίας ή κατ' αποκοπή), αφού αφαιρεθούν τα ενδεχόμενα
επιδόματα κοινωνικού χαρακτήρα που καταβάλλονται στον κάτοχο της εκμετάλλευσης, όταν ταυτόχρονα είναι και
εργοδότης, για να συμψηφιστεί η καταβολή αμοιβής η οποία δεν αντιστοιχεί σε πραγματική παροχή εργασίας
(παράδειγμα: απουσία από την εργασία λόγω ατυχήματος, επαγγελματικής εκπαίδευσης κ.λπ.),
— αποδοχές και μισθοί καταβαλλόμενοι σε είδος (π.χ. κατοικία, τροφή, στέγαση, προϊόντα εκμετάλλευσης κ.λπ.),
(1) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 385/2012 της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2012, περί του δελτίου εκμεταλλεύσεως που πρέπει να
χρησιμοποιείται για τη διαπίστωση των εισοδημάτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και για την ανάλυση της οικονομικής λειτουργίας των
εκμεταλλεύσεων αυτών (ΕΕ L 127 της 15.5.2012, σ. 1).
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— πριμοδοτήσεις απόδοσης ή προσόντων, δώρα, φιλοδωρήματα, ποσοστά επί των κερδών,
— λοιπά έξοδα αναφερόμενα στο εργατικό δυναμικό (έξοδα μίσθωσης εργατών),
— κοινωνικές επιβαρύνσεις βαρύνουσες τον εργοδότη και εκείνες που καταβάλλονται από αυτόν στο όνομα και αντί
του μισθωτού,
— ασφάλειες για εργατικά ατυχήματα.
Οι κοινωνικές επιβαρύνσεις και προσωπικές ασφάλειες που αφορούν τον κάτοχο της εκμετάλλευσης και το άμισθο
εργατικό δυναμικό δεν θεωρείται ότι βαρύνουν την εκμετάλλευση.
Τα ποσά που καταβάλλονται στα μέλη του άμισθου εργατικού δυναμικού (τα οποία, εξ ορισμού, είναι κατώτερα της
κανονικής αμοιβής —βλέπε ορισμό του άμισθου εργατικού δυναμικού) δεν εμφανίζονται στο δελτίο της εκμετάλ
λευσης.
Τα επιδόματα (σε χρήμα ή σε είδος) που παρέχονται στους συνταξιούχους έμμισθους, οι οποίοι δεν απασχολούνται
πλέον στην εκμετάλλευση, δεν εμφανίζονται στην παρούσα κατηγορία, αλλά στον κωδικό «Λοιπά γενικά έξοδα της
εκμετάλλευσης».
1020. Εργασίες εκτελούμενες από τρίτους και μίσθωση μηχανημάτων
Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται οι κατωτέρω επιβαρύνσεις:
— συνολικό ποσό των δαπανών που αντιστοιχεί στις εργασίες της εκμετάλλευσης οι οποίες εκτελούνται από
επιχειρήσεις γεωργικών εργασιών. Το εν λόγω ποσό περιλαμβάνει, γενικά, την αμοιβή για τη χρησιμοποίηση του
εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων) και της εργασίας. Σε περίπτωση που το κόστος των υλικών που
χρησιμοποιήθηκαν, πλην καυσίμων (δηλαδή προϊόντα προστασίας των καλλιεργειών, λιπάσματα και σπόροι προς
σπορά) περιλαμβάνεται επίσης στη σύμβαση, το κόστος αυτών των υλικών πρέπει να αφαιρείται. Το ποσό αυτό (εν
ανάγκη κατ' εκτίμηση) εγγράφεται στο αντίστοιχο είδος δαπάνης (π.χ. τα φυτοφάρμακα καταγράφονται στον
κωδικό 3040 «Προϊόντα προστασίας των καλλιεργειών»),
— δαπάνες μίσθωσης μηχανημάτων που χρησιμοποιεί το εργατικό δυναμικό της εκμετάλλευσης. Οι δαπάνες για
καύσιμα που σχετίζονται με τη χρήση μισθωμένων μηχανημάτων εγγράφονται στον κωδικό 1040 «Καύσιμα και
λιπαντικά μηχανημάτων»,
— δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων που χρησιμοποιεί το εργατικό δυναμικό της εκμετάλλευσης. Οι
δαπάνες για καύσιμα και συντήρηση που σχετίζονται με τη χρήση μηχανημάτων της κατηγορίας αυτής εγγράφονται
στους σχετικούς κωδικούς (κωδικοί 1030 «Τρέχουσα συντήρηση μηχανημάτων και εξοπλισμού» και 1040
«Καύσιμα και λιπαντικά μηχανημάτων»).
1030. Τρέχουσα συντήρηση μηχανημάτων και εξοπλισμού
Έξοδα για συντήρηση των μηχανών και μικρές επισκευές που δεν μεταβάλλουν την αγοραία αξία του υλικού στο οποίο
εφαρμόζονται (έξοδα μηχανικών, ανταλλακτικών κ.λπ.).
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει αγορές ελαφρού εξοπλισμού, καθώς και έξοδα σαγματοποιίας, πεταλώματος αλόγων,
αγοράς ελαστικών, υφάσματος για κάλυψη προϊόντων, προστατευτικών ρούχων για εκτέλεση ανθυγιεινής εργασίας,
απορρυπαντικών που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του εξοπλισμού γενικά, καθώς και τα αναλογούντα έξοδα
ιδιωτικών αυτοκινήτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της εκμετάλλευσης (βλέπε επίσης τον κωδικό
1050). Τα απορρυπαντικά για τον καθαρισμό εξοπλισμού εκτροφής (π.χ. μηχανές αρμέγματος) αναφέρονται στον
κωδικό 2090 «Λοιπά ειδικά έξοδα κτηνοτροφίας».
Οι μεγάλες επισκευές που έχουν ως αποτέλεσμα αύξηση της αξίας του εξοπλισμού, συγκριτικά με την αξία του πριν
από την επισκευή, δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κωδικό (βλέπε επίσης οδηγίες περί απόσβεσης στον πίνακα D
«Στοιχεία ενεργητικού»).
1040. Καύσιμα και λιπαντικά μηχανημάτων
Αυτό το κονδύλι περιλαμβάνει επίσης το μερίδιο του κόστους καυσίμων και λιπαντικών των ιδιωτικών αυτοκινήτων που
αντιστοιχεί στη χρησιμοποίησή τους για σκοπούς της εκμετάλλευσης (βλέπε επίσης τον κωδικό 1050).
Όταν χρησιμοποιούνται τα προϊόντα ταυτόχρονα ως υγρά καύσιμα και ως καύσιμα γενικής χρήσης, το ποσό
κατανέμεται μεταξύ δύο κωδικών:
1040. «Καύσιμα και λιπαντικά μηχανημάτων».
5030. «Καύσιμα θέρμανσης».
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1050. Δαπάνες αυτοκινήτου
Σε περίπτωση που η αναλογία των εξόδων των ιδιωτικών αυτοκινήτων καθορίζεται αυθαίρετα (π.χ. βάσει σταθερής
τιμής ανά χιλιόμετρο), οι εν λόγω δαπάνες αναγράφονται στον παρόντα κωδικό.

Ζωοτροφές
Οι χρησιμοποιούμενες ζωοτροφές διακρίνονται σε εκείνες που αγοράζονται και σε εκείνες που παράγονται στην εκμετάλλευση.
Οι ζωοτροφές που αγοράζονται περιλαμβάνουν τα ανόργανα συμπληρώματα διατροφής, τα γαλακτοκομικά προϊόντα
(αγορασμένα ή επιστρεφόμενα) και τα προϊόντα για τη συντήρηση και την αποθήκευση των ζωοτροφών, τα έξοδα βόσκησης των
ζώων έναντι αμοιβής, χρησιμοποίησης κοινόχρηστων βοσκοτόπων ή λιβαδιών που δεν περιλαμβάνονται στη ΧΓΕ, καθώς και τις
δαπάνες μίσθωσης εκτάσεων καλλιέργειας ζωοτροφών που δεν περιλαμβάνονται στη ΧΓΕ. Οι αχυροστρωμνές και το άχυρο που
αγοράζονται περιλαμβάνονται επίσης στις αγοραζόμενες ζωοτροφές.
Οι τροφές που αγοράζονται για τα χορτοφάγα ζώα υποδιαιρούνται σε συμπυκνωμένες ζωοτροφές και σε χονδροειδείς
ζωοτροφές (συμπεριλαμβάνονται η βόσκηση ζώων έναντι αμοιβής, τα έξοδα χρησιμοποίησης κοινόχρηστων βοσκοτόπων ή
λιβαδιών και χρησιμοποίησης εκτάσεων για ζωοτροφές οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στη ΧΓΕ, οι χορτοστρωμνές και το
άχυρο που αγοράστηκαν).
Ο κωδικός 2010 «Συμπυκνωμένες ζωοτροφές που αγοράζονται για χορτοφάγα ζώα (ιπποειδή, μηρυκαστικά)» περιλαμβάνει
κυρίως πίτες, σύνθετες τροφές, σιτηρά, αφυδατωμένα χόρτα, ξηρή σάρκα ζαχαρότευτλων, ιχθυάλευρα, γάλα και γαλακτοκομικά
προϊόντα, ανόργανα στοιχεία και προϊόντα για τη συντήρηση και την αποθήκευση τέτοιων ζωοτροφών.
Οι δαπάνες για εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από επιχειρήσεις για την παραγωγή χονδροειδών ζωοτροφών, π.χ. αποθήκευση
σε σιλό, εγγράφονται στον κωδικό 1020 «Εργασίες εκτελούμενες από τρίτους και μίσθωση μηχανημάτων».
Οι αυτοχρησιμοποιούμενες ζωοτροφές που παράγονται στην εκμετάλλευση περιλαμβάνουν εμπορεύσιμα προϊόντα της εκμετάλ
λευσης (περιλαμβανομένων του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, με εξαίρεση όμως του γάλακτος που θήλασαν
μοσχάρια, το οποίο δεν υπολογίζεται), τα οποία χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφές. Οι χορτοστρωμνές και τα άχυρα της εκμετάλ
λευσης δεν περιλαμβάνονται, παρά μόνον εφόσον αποτελούν εμπορεύσιμο προϊόν στην περιοχή κατά την εν λόγω χρήση.
Διακρίνονται οι ακόλουθοι τίτλοι:
— Αγοραζόμενες ζωοτροφές:
2010. Συμπυκνωμένες ζωοτροφές που αγοράζονται για χορτοφάγα ζώα (ιπποειδή, μηρυκαστικά)
2020. Χονδροειδείς ζωοτροφές που αγοράζονται για χορτοφάγα ζώα (ιπποειδή, μηρυκαστικά)
2030. Ζωοτροφές που αγοράζονται για χοιροειδή
2040. Ζωοτροφές που αγοράζονται για πουλερικά και άλλα μικρά ζώα
— Ζωοτροφές που παράγονται στην εκμετάλλευση και αυτοχρησιμοποιούνται:
2050. Ζωοτροφές που παράγονται στην εκμετάλλευση για χορτοφάγα ζώα (ιπποειδή, μηρυκαστικά)
2060. Ζωοτροφές που παράγονται στην εκμετάλλευση για χοιροειδή
2070. Ζωοτροφές που παράγονται στην εκμετάλλευση για πουλερικά και άλλα μικρά ζώα

2080. Κτηνιατρικές δαπάνες
Επιβαρύνσεις κτηνιατρικών εξόδων και φαρμάκων.

2090. Άλλα ειδικά έξοδα κτηνοτροφίας
Κάθε δαπάνη που σχετίζεται άμεσα με την κτηνοτροφική παραγωγή, εφόσον δεν καταχωρίζεται χωριστά στους άλλους
κωδικούς του πίνακα H: δικαιώματα οχείας, τεχνητή γονιμοποίηση, ευνουχισμός, γαλακτοκομικός έλεγχος, συμμετοχή
και εγγραφή στα γενεαλογικά βιβλία, απορρυπαντικά χρησιμοποιούμενα για τον καθαρισμό των μηχανών εκτροφής (π.
χ. μηχανή αρμέγματος), συσκευασία κτηνοτροφικών προϊόντων, έξοδα αποθήκευσης ή συσκευασίας ζωικών προϊόντων
της εκμετάλλευσης που διενεργούνται εκτός της εκμετάλλευσης, έξοδα εμπορίας ζωικών προϊόντων της εκμετάλλευσης,
έξοδα διάθεσης της πλεονάζουσας κόπρου κ.λπ. Περιλαμβάνει επίσης τις δαπάνες βραχυχρόνιας μίσθωσης κτιρίων για
τη στέγαση ζώων ή για την αποθήκευση προϊόντων που σχετίζονται με αυτά. Δεν περιλαμβάνει τα ειδικά έξοδα
μεταποίησης ζωικών προϊόντων που αναγράφονται στους κωδικούς 4030 έως 4070 του πίνακα H.
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3010. Σπόροι για σπορά και φυτά προς φύτευση, αγοραζόμενα
Σύνολο σπόρων για σπορά και φυτών προς φύτευση, περιλαμβανομένων κρομμύων, βολβών και κονδύλων, που
προέρχονται από αγορά. Οι δαπάνες αγοράς δενδρυλλίων και θάμνων για νέα φύτευση αποτελούν επένδυση και
εμφανίζονται είτε στον κωδικό 2010 «Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία — φυτά» του πίνακα D είτε στον κωδικό 5010
«Δασικές εκτάσεις περιλαμβανομένης και της ιστάμενης ξυλείας» του πίνακα D. Εντούτοις, οι δαπάνες αγοράς
δενδρυλλίων και θάμνων για αναδάσωση μικρής σημασίας θεωρούνται δαπάνες της χρήσης και αναγράφονται στον
παρόντα κωδικό, με εξαίρεση τις δαπάνες που αναφέρονται σε δάση συνδεόμενα με τη γεωργική εκμετάλλευση, που
αναγράφονται στον κωδικό 4010 «Ειδικά έξοδα δασοκομίας και επεξεργασίας του ξύλου».
Περιλαμβάνονται επίσης τα έξοδα που αντιστοιχούν στην προετοιμασία των σπόρων για σπορά (διαλογή, απολύμανση).

3020. Σπόροι για σπορά και φυτά προς φύτευση ιδιοχρησιμοποιούμενα
Σύνολο ιδιοχρησιμοποιούμενων σπόρων για σπορά και φυτών προς φύτευση (περιλαμβανομένων κρομμύων, βολβών
και κονδύλων), που προέρχονται από την εκμετάλλευση.

3030. Λιπάσματα και βελτιωτικά του εδάφους
Το σύνολο των λιπασμάτων και των βελτιωτικών εδάφους που έχουν αγοραστεί, περιλαμβανομένων της γεωμιγούς
κόπρου, του ποάνθρακος και της αγορασμένης κόπρου (δεν συμπεριλαμβάνεται η κόπρος που παράγεται στην
εκμετάλλευση).
Τα λιπαντικά και τα βελτιωτικά εδάφους που χρησιμοποιούνται για δάση τα οποία ανήκουν στη γεωργική
εκμετάλλευση αναγράφονται στον κωδικό 4010 «Ειδικά έξοδα δασοκομίας και επεξεργασίας του ξύλου».

3031. Ποσότητα αζώτου (Ν) στα χρησιμοποιούμενα ανόργανα λιπάσματα
Η συνολική ποσότητα (βάρος) αζώτου υπό μορφή Ν στα χρησιμοποιούμενα ανόργανα λιπάσματα, που εκτιμάται με
βάση την ποσότητα ανόργανων λιπασμάτων και την περιεκτικότητά τους σε Ν.

3032. Ποσότητα φωσφόρου (P2O5) στα χρησιμοποιούμενα ανόργανα λιπάσματα
Η συνολική ποσότητα (βάρος) φωσφόρου υπό μορφή P2O5 στα χρησιμοποιούμενα ανόργανα λιπάσματα, που εκτιμάται
με βάση την ποσότητα ανόργανων λιπασμάτων και την περιεκτικότητά τους σε P2O5.

3033. Ποσότητα καλίου (K2O) στα χρησιμοποιούμενα ανόργανα λιπάσματα
Η συνολική ποσότητα (βάρος) καλίου υπό μορφή Κ2O στα χρησιμοποιούμενα ανόργανα λιπάσματα, που εκτιμάται με
βάση την ποσότητα ανόργανων λιπασμάτων και την περιεκτικότητά τους σε Κ2O.

3034. Αγοραζόμενη κόπρος
Αξία της κόπρου που αγοράζεται.

3040. Προϊόντα προστασίας των καλλιεργειών
Κάθε προϊόν που αγοράζεται για την προστασία των καλλιεργειών από παράσιτα και ασθένειες, άγρια ζώα, κακοκαιρία
κ.λπ. (εντομοκτόνα, αντικρυπτογαμικά, ζιζανιοκτόνα, δηλητηριασμένα δολώματα, πυροκρόταλα, αντιχαλαζικές οβίδες,
ομίχλη κατά του παγετού κ.λπ.). Εάν οι εργασίες προστασίας των καλλιεργειών πραγματοποιούνται από επιχείρηση
γεωργικών εργασιών και εφόσον το ποσό που αντιστοιχεί στα χρησιμοποιούμενα προϊόντα προστασίας δεν
διαχωρίζεται, το συνολικό ποσό εγγράφεται στον κωδικό 1020 «Εργασίες εκτελούμενες από τρίτους και μίσθωση
μηχανημάτων».
Τα προϊόντα προστασίας των δασών που εντάσσονται στη γεωργική εκμετάλλευση αναγράφονται στον κωδικό 4010
«Ειδικά έξοδα δασοκομίας και επεξεργασίας του ξύλου».
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3090. Λοιπά ειδικά έξοδα καλλιέργειας
Κάθε έξοδο που έχει άμεση σχέση με τη φυτική παραγωγή (συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων βοσκότοπων και
χορτολιβαδικών εκτάσεων), εφόσον δεν προβλέπεται χωριστή κατηγορία στα άλλα είδη εξόδων: συσκευασία, συνδετικά
υλικά, σπάγκοι και σχοινιά, δαπάνες ανάλυσης εδαφών, δαπάνες ανταγωνισμού καλλιεργειών, πλαστικά καλύμματα
(χρησιμοποιούμενα π.χ. στην καλλιέργεια της φράουλας), υλικό για τη διατήρηση φυτικών προϊόντων, έξοδα
αποθήκευσης και συσκευασίας φυτικών προϊόντων της εκμετάλλευσης που πραγματοποιούνται εκτός της εκμετάλ
λευσης, δαπάνες εμπορίας φυτικών προϊόντων της εκμετάλλευσης, ποσά που πληρώθηκαν για την αγορά ηρτημένης
εσοδείας, τα οποία αντιστοιχούν με καλλιέργειες εμπορεύσιμες, ή για ευκαιριακή μίσθωση γης για χρονικό διάστημα
μικρότερο του ενός έτους, η οποία προορίζεται για εμπορεύσιμες καλλιέργειες, προμήθεια σταφυλιών και ελιών που
υφίστανται μεταποίηση στην εκμετάλλευση κ.λπ. Δεν περιλαμβάνονται τα ειδικά έξοδα για τη μεταποίηση φυτικών
προϊόντων στην εκμετάλλευση, με εξαίρεση τα σταφύλια και τις ελιές, που αναγράφονται στον κωδικό 4020.
Περιλαμβάνει επίσης τις δαπάνες βραχυχρόνιας μίσθωσης κτιρίων για την αποθήκευση εμπορεύσιμων καλλιεργειών.
4010. Ειδικά έξοδα δασοκομίας και επεξεργασίας του ξύλου
Λιπάσματα, προϊόντα προστασίας, διάφορα ειδικά έξοδα. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες εργατικού δυναμικού, οι
εργασίες από τρίτους και οι δαπάνες των γεωργικών μηχανημάτων. Αυτά αναγράφονται στους αντίστοιχους κωδικούς
επιβαρύνσεων.
4020. Ειδικά έξοδα μεταποίησης φυτικής παραγωγής
Συστατικά, πρώτες ύλες ή ημιμεταποιημένα προϊόντα, από ίδια παραγωγή ή από αγορά και άλλα ειδικά έξοδα
μεταποίησης φυτικής παραγωγής (π.χ. τα ειδικά έξοδα συσκευασίας ή εμπορίας). Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες
εργατικού δυναμικού, οι εργασίες από τρίτους και οι δαπάνες των γεωργικών μηχανημάτων. Αυτά αναγράφονται στους
αντίστοιχους κωδικούς επιβαρύνσεων.
4030. Ειδικά έξοδα μεταποίησης αγελαδινού γάλακτος
Συστατικά, πρώτες ύλες ή ημιμεταποιημένα προϊόντα, από ίδια παραγωγή ή από αγορά και άλλα ειδικά έξοδα
μεταποίησης του αγελαδινού γάλακτος (π.χ. τα ειδικά έξοδα συσκευασίας ή εμπορίας). Δεν συμπεριλαμβάνονται οι
δαπάνες εργατικού δυναμικού, οι εργασίες από τρίτους και οι δαπάνες των γεωργικών μηχανημάτων. Αυτά
αναγράφονται στους αντίστοιχους κωδικούς επιβαρύνσεων.
4040. Ειδικά έξοδα μεταποίησης βουβαλίσιου γάλακτος
Συστατικά, πρώτες ύλες ή ημιμεταποιημένα προϊόντα, από ίδια παραγωγή ή από αγορά και άλλα ειδικά έξοδα
μεταποίησης του βουβαλίσιου γάλακτος (π.χ. τα ειδικά έξοδα συσκευασίας ή εμπορίας). Δεν συμπεριλαμβάνονται οι
δαπάνες εργατικού δυναμικού, οι εργασίες από τρίτους και οι δαπάνες των γεωργικών μηχανημάτων. Αυτά
αναγράφονται στους αντίστοιχους κωδικούς επιβαρύνσεων.
4050. Ειδικά έξοδα μεταποίησης πρόβειου γάλακτος
Συστατικά, πρώτες ύλες ή ημιμεταποιημένα προϊόντα, από ίδια παραγωγή ή από αγορά και άλλα ειδικά έξοδα
μεταποίησης του πρόβειου γάλακτος (π.χ. τα ειδικά έξοδα συσκευασίας ή εμπορίας). Δεν συμπεριλαμβάνονται οι
δαπάνες εργατικού δυναμικού, οι εργασίες από τρίτους και οι δαπάνες των γεωργικών μηχανημάτων. Αυτά
αναγράφονται στους αντίστοιχους κωδικούς επιβαρύνσεων.
4060. Ειδικά έξοδα μεταποίησης αιγείου γάλακτος
Συστατικά, πρώτες ύλες ή ημιμεταποιημένα προϊόντα, από ίδια παραγωγή ή από αγορά και άλλα ειδικά έξοδα
μεταποίησης του αιγείου γάλακτος (π.χ. τα ειδικά έξοδα συσκευασίας ή εμπορίας). Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες
εργατικού δυναμικού, οι εργασίες από τρίτους και οι δαπάνες των γεωργικών μηχανημάτων. Αυτά αναγράφονται στους
αντίστοιχους κωδικούς επιβαρύνσεων.
4070. Ειδικά έξοδα μεταποίησης κρέατος και μεταποίησης άλλων ζωικών προϊόντων
Συστατικά, πρώτες ύλες ή ημιμεταποιημένα προϊόντα, από ίδια παραγωγή ή από αγορά και άλλα ειδικά έξοδα
μεταποίησης του κρέατος ή άλλων ζωικών προϊόντων που δεν αναφέρονται στους κωδικούς 4030 έως 4060 (π.χ. τα
ειδικά έξοδα συσκευασίας ή εμπορίας). Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες εργατικού δυναμικού, οι εργασίες από
τρίτους και οι δαπάνες των γεωργικών μηχανημάτων. Αυτά αναγράφονται στους αντίστοιχους κωδικούς επιβαρύνσεων.
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4090. Άλλα ειδικά έξοδα για άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες
Πρώτες ύλες, από ίδια παραγωγή ή από αγορά και άλλα ειδικά έξοδα για άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες. Δεν
συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες εργατικού δυναμικού, οι εργασίες από τρίτους και οι δαπάνες των γεωργικών
μηχανημάτων. Αυτά αναγράφονται στους αντίστοιχους κωδικούς επιβαρύνσεων.
5010. Τρέχουσα συντήρηση κτιρίων και έγγειων βελτιώσεων
Συντήρηση (στην έκταση που αποτελεί υποχρέωση του μισθωτή) κτιρίων της εκμετάλλευσης, συντήρηση των
κατασκευών και των έγγειων βελτιώσεων, συμπεριλαμβανομένων των θερμοκηπίων, πλαισίων και στηριγμάτων. Η αγορά
υλικών κατασκευής που προορίζεται για την τρέχουσα συντήρηση των κτιρίων θα αναγράφεται σε αυτόν τον κωδικό.
Η αγορά υλικών κατασκευής για νέες επενδύσεις αναγράφεται στους αντίστοιχους κωδικούς στην ομάδα πληροφοριών
«Επενδύσεις/Αγορές» του πίνακα D «Στοιχεία ενεργητικού».
Οι δαπάνες μεγάλων επισκευών που έχουν ως συνέπεια αύξηση της αξίας του ακινήτου (μεγάλη συντήρηση) δεν
αναγράφονται σε αυτόν τον κωδικό. Αυτά τα έξοδα εμφανίζονται ως επενδύσεις στον κωδικό 3030 «Κτίρια της
εκμετάλλευσης» του πίνακα D.
5020. Ηλεκτρονικό ρεύμα
Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για τους σκοπούς της εκμετάλλευσης.
5030. Καύσιμα θέρμανσης
Συνολική κατανάλωση καυσίμων θέρμανσης για τους σκοπούς της εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένης της θέρμανσης
των θερμοκηπίων.
5040. Νερό
Δαπάνες σύνδεσης με δίκτυο παροχής νερού και κατανάλωση νερού για όλους τους σκοπούς της εκμετάλλευσης,
περιλαμβανομένης της άρδευσης. Τα καθαυτό έξοδα υδραυλικών εγκαταστάσεων θα αναφέρονται στους αντίστοιχους
κωδικούς: απόσβεση μηχανημάτων και εξοπλισμού, τρέχουσα συντήρηση μηχανημάτων και εξοπλισμού, καύσιμα
κίνησης, ηλεκτρικό ρεύμα.
5051. Γεωργική ασφάλιση
Το κόστος ασφάλισης του εισοδήματος από τη γεωργική παραγωγή ή οποιωνδήποτε των συστατικών της, συμπεριλαμ
βανομένης της ασφάλειας θνησιμότητας των ζώων και ζημιών στις καλλιέργειες κ.λπ.
5055. Άλλη ασφάλιση εκμετάλλευσης
Όλα τα ασφάλιστρα για κάλυψη κινδύνων της εκμετάλλευσης (εκτός των γεωργικών), όπως είναι η αστική ευθύνη του
κατόχου εκμετάλλευσης, πυρκαγιά, πλημμύρα, με εξαίρεση τα ασφάλιστρα για εργατικά ατυχήματα που αναφέρονται
στον κωδικό 1010 του πίνακα αυτού. Περιλαμβάνονται τα ασφάλιστρα για τα κτίρια.
5061. Φόροι και φορολογικές επιβαρύνσεις της εκμετάλλευσης
Σύνολο φόρων, φορολογικών επιβαρύνσεων και εισφορών που αφορούν την εκμετάλλευση, περιλαμβανομένων και
εκείνων που αναφέρονται στα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, με εξαίρεση τον ΦΠΑ και εκείνους που
αναφέρονται στα έγγεια αγαθά και το εργατικό δυναμικό. Οι άμεσοι φόροι εισοδήματος του κατόχου της εκμετάλ
λευσης δεν θεωρούνται επιβαρύνσεις της εκμετάλλευσης.
5062. Έγγειοι φόροι και σχετικές επιβαρύνσεις
Ύψος φόρων, φορολογικών επιβαρύνσεων και άλλων επιβαρύνσεων που βαρύνουν την ιδιοκτησία γης και κτιρίων της
εκμετάλλευσης υπό καθεστώς άμεσης εκμετάλλευσης και επίμορτης αγροληψίας.
5070. Καταβαλλόμενα μισθώματα
Καταβαλλόμενα μισθώματα (σε χρήμα ή είδος) για εκτάσεις, κτίρια, ποσοστώσεις και άλλα δικαιώματα τα οποία
χρησιμοποιούνται επ' ενοικίω για τις εργασίες της εκμετάλλευσης. Μόνον οι δαπάνες για το τμήμα των οικημάτων και
των άλλων μισθωμένων κτιρίων του αγροκτήματος που χρησιμοποιούνται για σκοπούς της εκμετάλλευσης καταχωρί
ζονται. Δαπάνες μίσθωσης (χρηματοδοτικής ή απλής) ποσοστώσεων μη σχετικών με τη γη καταχωρίζονται επίσης στον
πίνακα E.
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5071. Από τα οποία καταβαλλόμενο μίσθωμα γης

5080. Καταβαλλόμενοι τόκοι και έξοδα δανειοληψίας
Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα επί ξένου κεφαλαίου (δάνεια) τα οποία συνάπτονται για σκοπούς της εκμετάλ
λευσης. Η παροχή των πληροφοριών αυτών είναι υποχρεωτική.
Οι επιδοτήσεις των επιτοκίων δεν αφαιρούνται αλλά καταχωρίζονται στον πίνακα M, κωδικός 3550.

5090. Λοιπά γενικά έξοδα της εκμετάλλευσης
Κάθε δαπάνη της εκμετάλλευσης που δεν αναφέρεται στους ανωτέρω κωδικούς (λογιστικά βιβλία, έξοδα γραφείου και
γραμματείας, τηλεφωνικά έξοδα, διάφορες εισφορές, συνδρομές κ.λπ.).

Πίνακας Ι
Καλλιέργειες
Δομή του πίνακα:
Κατηγορία καλλιέργειας

Κωδικός (*)

Τύπος καλλιέργειας

Κωδικός (**)

Ελλείποντα δεδομένα

Κωδικός (***)
Στήλες

Ομάδα πληροφοριών

A

Συνολική
έκταση

από την
οποία
αρδεύεται

από την οποία
χρησιμο
ποιείται για
ενεργειακές
καλλιέργειες

από την
οποία
χρησιμο
ποιείται για
ΓΤΟ

Ποσότητα

Αξία

TA

IR

EL

GM

Q

V

—

—

Έκταση

OV

Απογραφή κατά την έναρξη

—

—

—

—

—

CV

Απογραφή κατά τη λήξη

—

—

—

—

—

PR

Παραγωγή

—

—

—

—

SA

Πωλήσεις

—

—

—

—

FC

Κατανάλωση στο αγρόκτημα και πα
ροχές σε είδος

—

—

—

—

—

FU

Ιδιοχρησιμοποίηση

—

—

—

—

—

Για την κατηγορία καλλιέργειας, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι κωδικοί:
Κωδικός (*)

Περιγραφή

Σιτηρά για την παραγωγή σπόρων (περιλαμβάνονται και οι σπόροι για σπορά)
10110

Μαλακό σιτάρι και όλυρα

10120

Σκληρό σιτάρι

—
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Περιγραφή

10130

Σίκαλη

10140

Κριθάρι

10150

Βρώμη

10160

Αραβόσιτος σε κόκκους

10170

Ρύζι

10190

Άλλα σιτηρά για την παραγωγή καρπού
Αποξηραμένα όσπρια και πρωτεϊνούχες καλλιέργειες για την παραγωγή σπόρων (περιλαμβάνονται οι σπόροι
για σπορά και τα μείγματα οσπρίων με σιτηρά)

10210

Μπιζέλια, κουκιά και γλυκά λούπινα

10220

Φακές, ρεβίθια και λαθούρια

10290

Άλλα πρωτεϊνούχα φυτά

10300

Πατάτες (περιλαμβάνονται οι πρώιμες πατάτες και ο πατατόσπορος)

10310

Πατάτες για παραγωγή αμύλου

10390

Λοιπές πατάτες

10400

Ζαχαρότευτλα (δεν περιλαμβάνονται οι σπόροι για σπορά)

10500

Κτηνοτροφικά φυτά με ριζώματα, κονδύλους κ.λπ. και κτηνοτροφικά λάχανα (δεν περιλαμβάνονται οι σπόροι
για σπορά)
Βιομηχανικές καλλιέργειες

10601

Καπνός

10602

Λυκίσκος

10603

Βαμβάκι

10604

Ελαιοκράμβη και αγριογογγύλη

10605

Ηλίανθος

10606

Σόγια

10607

Λιναρόσπορος (ελαιούχο λίνον)

10608

Άλλα ελαιούχα φυτά

10609

Λίνον

10610

Κάνναβις

10611

Άλλα κλωστικά φυτά

10612

Αρωματικά, φαρμακευτικά και αρτυματικά φυτά

10613

Σακχαροκάλαμο

10690

Άλλες βιομηχανικές καλλιέργειες που δεν αναφέρονται αλλού
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Περιγραφή

Νωπά λαχανικά, πεπόνια και φράουλες από τα οποία:
Νωπά λαχανικά, πεπόνια και φράουλες — Καλλιέργειες υπαίθριες ή υπό χαμηλά (μη προσπελάσιμα) στέ
γαστρα
10711

Νωπά λαχανικά, πεπόνια και φράουλες — Καλλιέργειες μεγάλης έκτασης (σε αγρό)

10712

Νωπά λαχανικά, πεπόνια και φράουλες — Κηπευτικές καλλιέργειες μικρής έκτασης

10720

Νωπά λαχανικά, πεπόνια και φράουλες — Καλλιέργειες σε θερμοκήπιο ή υπό άλλα (προσπελάσιμα) στέγα
στρα
Λεπτομέρειες για όλες τις υποκατηγορίες που αφορούν τα «νωπά λαχανικά, πεπόνια και φράουλες»:

10731

Κουνουπίδια και μπρόκολα

10732

Μαρούλια

10733

Ντομάτες

10734

Γλυκό καλαμπόκι

10735

Κρεμμύδια

10736

Σκόρδο

10737

Καρότα

10738

Φράουλες

10739

Πεπόνια

10790

Άλλα λαχανικά
Άνθη και καλλωπιστικά φυτά (δεν περιλαμβάνονται τα φυτώρια)

10810

Άνθη και καλλωπιστικά φυτά — Καλλιέργειες υπαίθριες ή υπό χαμηλά (μη προσπελάσιμα) στέγαστρα

10820

Άνθη και καλλωπιστικά φυτά — Σε θερμοκήπιο ή υπό άλλα (προσπελάσιμα) στέγαστρα
Λεπτομέρειες για όλες τις υποκατηγορίες που αφορούν τα «άνθη και καλλωπιστικά φυτά (δεν περιλαμβάνο
νται τα φυτώρια)»:

10830

Βολβοί, κρόμμυα και κόνδυλοι

10840

Κομμένα άνθη και μπουμπούκια ανθέων

10850

Ανθοφόρα φυτά και καλλωπιστικά φυτά
Φυτά που συγκομίζονται χλωρά

10910

Προσωρινές χορτολιβαδικές εκτάσεις
Άλλα φυτά που συγκομίζονται χλωρά:

10921

Χλωρός αραβόσιτος

10922

Ψυχανθή
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Περιγραφή

Άλλα φυτά που συγκομίζονται χλωρά αλλά δεν αναφέρονται αλλού

11000

Σπόροι για σπορά και φύτρες αρόσιμων γαιών

11100

Άλλες καλλιέργειες αρόσιμων γαιών
Γεωργικές εκτάσεις υπό αγρανάπαυση

11210

Γαίες υπό αγρανάπαυση, για τις οποίες δεν χορηγείται ενίσχυση

11220

Γαίες υπό αγρανάπαυση, για τις οποίες καταβάλλονται επιδοτήσεις και οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται οι
κονομικά

11300

Εκτάσεις μισθωμένες σε τρίτους έτοιμες για σπορά, περιλαμβανομένης και της γης που διατίθεται στο προσω
πικό υπό μορφή παροχής σε είδος

20000

Οικογενειακοί κήποι
Μόνιμη χορτολιβαδική έκταση

30100

Βοσκότοποι και λιβάδια, εξαιρουμένων των άγονων βοσκοτόπων

30200

Άγονοι βοσκότοποι

30300

Μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις μη χρησιμοποιούμενες πλέον για την παραγωγή και επιλέξιμες για την
καταβολή επιδοτήσεων
Μόνιμες καλλιέργειες
Φρούτα, από τα οποία:

40111

Μήλα

40112

Αχλάδια

40113

Ροδάκινα και νεκταρίνια

40114

Άλλα φρούτα από εύκρατες ζώνες

40115

Φρούτα υποτροπικής ή τροπικής προέλευσης

40120

Σαρκώδεις καρποί

40130

Καρποί με κέλυφος
Εσπεριδοειδώνες

40210

Πορτοκάλια

40220

Tangerines, μανταρίνια, κλημεντίνες και παρόμοια μικρά φρούτα

40230

Λεμόνια

40290

Λοιπά εσπεριδοειδή
Ελαιώνες

40310

Επιτραπέζιες ελιές
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Περιγραφή

40320

Ελαιόκαρπος για την παραγωγή ελαιολάδου (όταν πωλείται ως καρπός)

40330

Ελαιόλαδο

40340

Λοιπά ελαιοκομικά υποπροϊόντα
Αμπελώνες

40411

Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ)

40412

Οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ)

40420

Άλλους οίνους

40430

Επιτραπέζια σταφύλια

40440

Σταφίδες

40451

Οινοποιήσιμα σταφύλια για την παραγωγή οίνου με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ)

40452

Οινοποιήσιμα σταφύλια για την παραγωγή οίνου με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ)

40460

Οινοποιήσιμα σταφύλια για την παραγωγή άλλων οίνων

40470

Διάφορα προϊόντα αμπελοκαλλιέργειας: γλεύκος σταφυλιών, χυμός σταφυλιών, μπράντι, ξύδι και άλλα
παραγόμενα στο αγρόκτημα

40480

Υποπροϊόντα της οινοποίησης (στέμφυλα, οινολάσπη)

40500

Φυτώρια

40600

Άλλες μόνιμες καλλιέργειες

40610

εκ των οποίων χριστουγεννιάτικα δένδρα

40700

Μόνιμες καλλιέργειες σε θερμοκήπια

40800

Ανάπτυξη νεαρών φυτειών
Άλλες εκτάσεις

50100

Μη χρησιμοποιούμενες γεωργικές εκτάσεις

50200

Δασικές εκτάσεις

50210

από τις οποίες πρεμνοφυή δάση βραχύβιας αμειψισποράς

50900

Άλλες εκτάσεις (εκτάσεις που καταλαμβάνονται από κτίρια, αυλές, δρόμους, μικρές λίμνες, λατομεία,
άγονη γη, βράχους κ.λπ.)

60000

Μανιτάρια
Λοιπά προϊόντα και έσοδα

90100

Έσοδα από την εκμίσθωση γεωργικής γης

90200

Αποζημιώσεις από ασφάλιση καλλιεργειών που δεν μπορούν να κατανεμηθούν ανά συγκεκριμένα είδη καλ
λιεργειών
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Κωδικός (*)

90300

Περιγραφή

Υποπροϊόντα φυτικών προϊόντων πλην των υποπροϊόντων ελαιοκομίας και αμπελοκαλλιέργειας

90310

Άχυρο

90320

Λαιμοί ζαχαρότευτλων

90330

Λοιπά φυτικά υποπροϊόντα

90900
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Άλλα

Οι κωδικοί των τύπων καλλιεργειών επιλέγονται από τον κατωτέρω κατάλογο:
Κωδικός (**)

Περιγραφή

0

Άνευ αντικειμένου: ο κωδικός αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται στην περίπτωση των μεταποιημένων προϊό
ντων, των αποθεμάτων και των υποπροϊόντων.

1

Υπαίθριες καλλιέργειες — κύριες καλλιέργειες, συνδυασμένες καλλιέργειες: στις υπαίθριες κύριες και
συνδυασμένες καλλιέργειες περιλαμβάνονται:
— οι μοναδικές καλλιέργειες, δηλαδή οι καλλιέργειες που είναι οι μόνες οι οποίες εφαρμόζονται σε μια δε
δομένη έκταση κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης,
— οι μεικτές καλλιέργειες: φυτά που σπέρνονται, καλλιεργούνται και συγκομίζονται ταυτόχρονα, με αποτέ
λεσμα το τελικό προϊόν να είναι μείγμα,
— οι καλλιέργειες που εφαρμόζονται διαδοχικά κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης σε δεδομένη
έκταση, εκείνη που καλύπτει το έδαφος κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα,
— φυτά που καλλιεργούνται ταυτόχρονα για κάποιο χρονικό διάστημα στην ίδια έκταση και που το καθένα
παρέχει κανονικά χωριστή εσοδεία κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης. Η εν λόγω συνολική έκταση
κατανέμεται μεταξύ των σχετικών καλλιεργειών, ανάλογα με την επιφάνεια που καταλαμβάνει πραγματικά
η καθεμία,
— νωπά λαχανικά, πεπόνια και φράουλες καλλιεργούμενα σε μεγάλη έκταση (αγρό).

2

Υπαίθριες καλλιέργειες — δευτερεύουσες καλλιέργειες: στις υπαίθριες δευτερεύουσες καλλιέργειες περι
λαμβάνονται οι καλλιέργειες που εφαρμόζονται διαδοχικά κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης σε δεδο
μένη έκταση και δεν θεωρούνται κύριες καλλιέργειες.

3

Υπαίθριες καλλιέργειες ανθοκηπευτικών: στις υπαίθριες καλλιέργειες ανθοκηπευτικών περιλαμβάνονται τα
νωπά λαχανικά, τα πεπόνια και οι φράουλες καλλιεργούμενα σε κηπευτική καλλιέργεια στο ύπαιθρο και άνθη
και καλλωπιστικά φυτά καλλιεργούμενα στο ύπαιθρο.

4

Καλλιέργειες σε προσπελάσιμα στέγαστρα: στις καλλιέργειες σε προσπελάσιμα στέγαστρα περιλαμβάνο
νται τα νωπά λαχανικά, τα πεπόνια και οι φράουλες καλλιεργούμενα υπό κάλυψη, άνθη και καλλωπιστικά
φυτά (μονοετή και πολυετή) καλλιεργούμενα υπό κάλυψη, μόνιμες καλλιέργειες υπό κάλυψη.

Οι κωδικοί των ελλειπόντων δεδομένων επιλέγονται από τον κατωτέρω κατάλογο:
Κωδικός (***)

Περιγραφή

0

Δεν λείπουν στοιχεία

1

Μη καταχώριση έκτασης: ο κωδικός αυτός καταχωρίζεται όταν δεν αναφέρεται η έκταση μιας καλλιέργειας,
λόγου χάριν στην περίπτωση των πωλήσεων εμπορεύσιμης παραγωγής που έχει αγοραστεί ως ηρτημένη εσο
δεία ή προέρχεται από εκτάσεις που μισθώνονται περιστασιακά για χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός
έτους.

2

Μη καταχώριση παραγωγής (επί συμβάσει): ο κωδικός αυτός καταχωρίζεται στην περίπτωση των καλλιεργειών
επί συμβάσει, όταν οι όροι πώλησης δεν επιτρέπουν να αναφέρεται η πραγματική παραγωγή.
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Κωδικός (***)

Περιγραφή

3

Μη καταχώριση παραγωγής (όχι επί συμβάσει): ο κωδικός αυτός καταχωρίζεται όταν οι όροι πώλησης δεν
επιτρέπουν να αναφέρεται η πραγματική παραγωγή και δεν πρόκειται για καλλιέργειες επί συμβάσει.

4

Μη καταχώριση έκτασης και παραγωγής: ο κωδικός αυτός καταχωρίζεται όταν λείπουν τα στοιχεία της έκτα
σης και της πραγματικής παραγωγής.

Οι πληροφορίες για τη φυτική παραγωγή κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης αναγράφονται σύμφωνα με το μορφότυπο
του πίνακα I «Καλλιέργειες». Οι πληροφορίες για κάθε καλλιέργεια καταγράφονται σε ξεχωριστό πίνακα. Το περιεχόμενο του
πίνακα καθορίζεται με την επιλογή του κωδικού κατηγορίας καλλιέργειας, του κωδικού τύπου καλλιέργειας και του κωδικού
ελλειπόντων δεδομένων.
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα γεώμηλα (κωδικοί 10310, 10390), τα νωπά λαχανικά, τα πεπόνια και τις φράουλες
(κωδικοί 10731, 10732, 10733, 10734, 10735, 10736, 10737, 10738, 10739, 10790), τα άνθη και καλλωπιστικά φυτά
(κωδικοί 10830, 10840, 10850) και τα υποπροϊόντα φυτικών προϊόντων πλην των υποπροϊόντων ελαιοκομίας και αμπελοκαλ
λιέργειας (κωδικοί 90310, 90320, 90330) παρέχονται μόνον εφόσον διατίθενται στοιχεία από τα λογιστικά βιβλία της
εκμετάλλευσης.
ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Ι

Ο πίνακας Ι διαθέτει επτά σειρές που περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ομάδες πληροφοριών: έκταση (A), απογραφή κατά την
έναρξη (OV), απογραφή κατά τη λήξη (CV), παραγωγή (PR), πωλήσεις (SA), κατανάλωση στο αγρόκτημα και παροχές σε είδος
(FC) και ιδιοχρησιμοποίηση (FU).
Στις έξι στήλες του πίνακα I αναγράφονται για κάθε καλλιέργεια: η συνολική έκταση (TA), η έκταση που αρδεύεται (IR), η
έκταση που χρησιμοποιείται για ενεργειακές καλλιέργειες (EN), η έκταση που χρησιμοποιείται για την παραγωγή καλλιεργειών
ΓΤΟ (GM), η ποσότητα της παραγωγής και των πωλήσεων (Q) και η αξία (V). Στη συνέχεια περιγράφονται για κάθε ομάδα
πληροφοριών οι στήλες που πρέπει να συμπληρώνονται: A
I.A Έκταση
Για την ομάδα πληροφοριών σχετικά με την έκταση (A) αναγράφονται η συνολική έκταση (TA), η έκταση που αρδεύεται (IR), η
έκταση που χρησιμοποιείται για ενεργειακές καλλιέργειες (EN) και η έκταση που χρησιμοποιείται για την παραγωγή
καλλιεργειών ΓΤΟ (GM). Σε κάθε περίπτωση, η έκταση αναφέρεται σε τετραγωνικά δεκάμετρα [100 τετραγωνικά δεκάμετρα
(are) = 1 εκτάριο (hectare)], με εξαίρεση την έκταση που διατίθεται για την καλλιέργεια μανιταριών, η οποία αναφέρεται σε
τετραγωνικά μέτρα.
I.OV Απογραφή κατά την έναρξη
Για την ομάδα πληροφοριών σχετικά με την απογραφή κατά την έναρξη (OV), αναγράφονται η αξία (V) των αποθεμάτων
προϊόντων (σε αποθήκη) κατά την έναρξη της λογιστικής χρήσης. Η αποτίμηση των προϊόντων γίνεται βάσει των τιμών στη θύρα
της εκμετάλλευσης κατά την ημέρα της απογραφής.
I.CV Απογραφή κατά τη λήξη
Για την ομάδα πληροφοριών σχετικά με την απογραφή κατά τη λήξη (CV), αναγράφονται η αξία (V) των αποθεμάτων προϊόντων
(σε αποθήκη) κατά τη λήξη της λογιστικής χρήσης. Η αποτίμηση των προϊόντων γίνεται βάσει των τιμών στη θύρα της εκμετάλ
λευσης κατά την ημέρα της απογραφής.
I.PR Παραγωγή
Για την ομάδα πληροφοριών σχετικά με την παραγωγή (PR), αναγράφονται οι ποσότητες φυτικών προϊόντων που
παρήχθησαν (Q) κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης (ενδεχόμενες απώλειες στους αγρούς ή στο αγρόκτημα δεν
λαμβάνονται υπόψη). Οι ποσότητες αυτές αναφέρονται για τα κύρια προϊόντα της εκμετάλλευσης (εκτός των υποπροϊόντων).
Οι ποσότητες αναφέρονται σε εκατόκιλα, με εξαίρεση τον οίνο και τα συναφή προϊόντα, που εκφράζονται σε εκατόλιτρα. Όταν
οι συνθήκες πώλησης δεν επιτρέπουν τον ακριβή προσδιορισμό της παραγωγής σε εκατόκιλα (βλέπε πωλήσεις ηρτημένων
εσοδειών και καλλιέργειες με σύμβαση), καταχωρίζονται ο κωδικός 2 (ελλείποντα δεδομένα) για τις καλλιέργειες με σύμβαση
και ο κωδικός 3 για τις υπόλοιπες περιπτώσεις.
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I.SA Συνολικές πωλήσεις
Για την ομάδα πληροφοριών σχετικά με τις συνολικές πωλήσεις (SA), αναγράφονται η ποσότητα των πωλήσεων (Q) και η αξία
των πωλήσεων (V) προϊόντων που υπήρχαν σε απόθεμα κατά την έναρξη της λογιστικής χρήσης και/ή συγκομίστηκαν κατά τη
διάρκεια της χρήσης. Όταν είναι γνωστές οι τυχόν δαπάνες εμπορίας, δεν αφαιρούνται από τις συνολικές πωλήσεις,
αναγράφονται όμως στον πίνακα H «Εισροές».
I.FC Κατανάλωση στο αγρόκτημα και παροχές σε είδος
Για την ομάδα πληροφοριών σχετικά με την κατανάλωση στο αγρόκτημα και τις παροχές σε είδος (FC), αναγράφεται η αξία (V)
των προϊόντων που καταναλώνονται στο νοικοκυριό του κατόχου της εκμετάλλευσης και/ή χρησιμοποιούνται για πληρωμές σε
είδος που αντιστοιχούν στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών (περιλαμβανομένων των αμοιβών σε είδος). Τα εν λόγω προϊόντα
αποτιμώνται με τιμές στη θύρα του αγροκτήματος.
I.FU Ιδιοχρησιμοποίηση
Για την ομάδα πληροφοριών σχετικά με την ιδιοχρησιμοποίηση (FU), αναγράφεται η αξία, υπολογιζόμενη με τις τιμές στη θύρα
της εκμετάλλευσης (V) των αποθεμάτων προϊόντων της εκμετάλλευσης (σε αποθήκη) κατά την έναρξη της λογιστικής χρήσης
και/ή τα οποία παρήχθησαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης και χρησιμοποιήθηκαν ως εισροές στην εκμετάλλευση κατά
τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης. Εδώ περιλαμβάνονται:
— ζωοτροφές:
η αξία των εμπορεύσιμων προϊόντων της εκμετάλλευσης (προϊόντα που αποτελούν συνήθως το αντικείμενο εμπορίας),
υπολογισμένη βάσει της τιμής στη θύρα του αγροκτήματος, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης ως
ζωοτροφές. Το άχυρο της εκμετάλλευσης το οποίο χρησιμοποιήθηκε στο αγρόκτημα (ως ζωοτροφή και στρωμνή)
λαμβάνεται υπόψη μόνον εφόσον αποτελεί προϊόν εμπορεύσιμο στην περιοχή και για την υπό εξέταση χρήση. Τα σχετικά
προϊόντα αποτιμώνται με τιμές πώλησης «στη θύρα του αγροκτήματος»,
— σπόροι για σπορά:
η αξία, σε τιμές στη θύρα του αγροκτήματος, των εμπορεύσιμων προϊόντων της εκμετάλλευσης τα οποία χρησιμοποιήθηκαν
ως σπόροι για σπορά κατά τη διάρκεια της χρήσης,
— άλλη ιδιοχρησιμοποίηση (περιλαμβάνονται τα προϊόντα της εκμετάλλευσης που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή
γευμάτων για παραθεριστές).
Πίνακας J
Κτηνοτροφική παραγωγή
Δομή του πίνακα
Κατηγορία ζωικού κεφαλαίου

Κωδικός (*)

Στήλες
Μέσο δυναμικό

Αριθμός

Αξία

A

N

V

—

—

Ομάδα πληροφοριών

AN

Μέσο δυναμικό

OV

Απογραφή κατά την έναρξη

—

CV

Απογραφή κατά τη λήξη

—

PU

J.PU Αγορές

—

SA

Συνολικές πωλήσεις

—

SS

Πωλήσεις για σφαγή

—

SR

Πωλήσεις για περαιτέρω εκτροφή/αναπαρα
γωγή

—

SU

Πωλήσεις με άγνωστο προορισμό

—
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Κωδικός (*)

Στήλες
Μέσο δυναμικό

Αριθμός

Αξία

A

N

V

Ομάδα πληροφοριών

FC

Κατανάλωση στο αγρόκτημα

—

FU

Ιδιοχρησιμοποίηση

—

Κωδικός (*)

Περιγραφή

100

Ιπποειδή

210

Βοοειδή ηλικίας κάτω του ενός έτους, αρσενικά και θηλυκά

220

Αρσενικά βοοειδή ηλικίας ενός έτους και άνω αλλά κάτω των δύο ετών

230

Θηλυκά βοοειδή ηλικίας ενός έτους και άνω αλλά κάτω των δύο ετών

240

Αρσενικά βοοειδή, ηλικίας δύο ετών και άνω

251

Δαμάλεις για εκτροφή

252

Δαμάλεις για πάχυνση

261

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

262

Θηλυκά βουβάλια

269

Λοιπές αγελάδες

311

Προβατοειδή θηλυκά αναπαραγωγής

319

Λοιπά προβατοειδή

321

Αιγοειδή θηλυκά αναπαραγωγής

329

Λοιπά αιγοειδή

410

Χοιρίδια βάρους ζώντος ζώου κάτω των 20 κιλών

420

Χοιρομητέρες αναπαραγωγής βάρους 50 κιλών και άνω

491

Χοίροι για πάχυνση

499

Λοιποί χοίροι

510

Πουλερικά — Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής

520

Ωοτόκες όρνιθες

530

Λοιπά πουλερικά

610

Κουνέλια, κονικλομητέρες αναπαραγωγής
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Περιγραφή

699

Λοιπά κουνέλια

700

Μέλισσες

900

Λοιπά ζώα

Κατηγορίες ζωικού κεφαλαίου
Διακρίνονται οι κατωτέρω κατηγορίες ζώων:
100. Ιπποειδή
Περιλαμβάνονται τα άλογα ιπποδρομιών και ιππασίας, οι όνοι, οι ημίονοι κ.λπ.
210. Βοοειδή ηλικίας κάτω του ενός έτους, αρσενικά και θηλυκά
220. Αρσενικά βοοειδή ηλικίας ενός έτους και άνω αλλά κάτω των δύο ετών
230. Θηλυκά βοοειδή ηλικίας ενός έτους και άνω αλλά κάτω των δύο ετών
Εξαιρούνται τα θηλυκά που έχουν ήδη γεννήσει.
240. Αρσενικά βοοειδή, ηλικίας δύο ετών και άνω
251. Δαμάλεις για εκτροφή
Θηλυκά βοοειδή από δύο ετών και άνω, που δεν έχουν ακόμη γεννήσει και προορίζονται για αναπαραγωγή.
252. Δαμάλεις για πάχυνση
Θηλυκά βοοειδή από δύο ετών και άνω, που δεν έχουν ακόμη γεννήσει και δεν προορίζονται για αναπαραγωγή.
261. Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής
Θηλυκά βοοειδή που έχουν ήδη γεννήσει (περιλαμβάνονται και τα κάτω των 2 ετών), τα οποία διατηρούνται αποκλειστικά
ή κυρίως για παραγωγή γάλακτος προοριζόμενου για ανθρώπινη κατανάλωση ή για μεταποίηση σε γαλακτοκομικά
προϊόντα. Περιλαμβάνονται οι αγελάδες γαλακτοπαραγωγής για αντικατάσταση.
262. Θηλυκά βουβάλια
Θηλυκά βουβάλια που έχουν ήδη γεννήσει (περιλαμβάνονται και τα κάτω των 2 ετών), τα οποία διατηρούνται
αποκλειστικά ή κυρίως για παραγωγή γάλακτος προοριζόμενου για ανθρώπινη κατανάλωση ή για μεταποίηση σε γαλακτο
κομικά προϊόντα. Περιλαμβάνονται τα θηλυκά βουβάλια για αντικατάσταση.
269. Λοιπές αγελάδες
1. Θηλυκά βοοειδή που έχουν γεννήσει (περιλαμβάνονται και τα κάτω των 2 ετών), τα οποία διατηρούνται αποκλειστικά
ή κυρίως για παραγωγή μόσχων και των οποίων το γάλα δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση ή για μεταποίηση
σε γαλακτοκομικά προϊόντα.
2. Αγελάδες εργασίας.
3. Μη γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες για αντικατάσταση (είτε έχουν παχυνθεί είτε όχι πριν τη σφαγή).

Οι κατηγορίες 210 έως 252 και 269 περιλαμβάνουν επίσης τις αντίστοιχες κατηγορίες βούβαλων και θηλυκών βούβαλων.
311. Προβατοειδή θηλυκά αναπαραγωγής
Θηλυκά προβατοειδή ενός έτους και άνω προοριζόμενα για αναπαραγωγή.
319. Λοιπά προβατοειδή
Προβατοειδή κάθε ηλικίας με εξαίρεση τις προβατίνες.
321. Αιγοειδή θηλυκά αναπαραγωγής
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329. Λοιπά αιγοειδή
Αιγοειδή εκτός των θηλυκών αναπαραγωγής.
410. Χοιρίδια βάρους ζώντος ζώου κάτω των 20 κιλών
Χοιρίδια ζώντος βάρους κάτω των 20 κιλών.
420. Χοιρομητέρες αναπαραγωγής βάρους 50 κιλών και άνω
Θηλυκοί χοίροι αναπαραγωγής βάρους 50 κιλών και άνω, με εξαίρεση τους θηλυκούς χοίρους για αντικατάσταση (βλέπε
κατηγορία 499 «Λοιποί χοίροι»).
491. Χοίροι για πάχυνση
Χοίροι για πάχυνση ζώντος βάρους 20 κιλών και άνω, με εξαίρεση τους θηλυκούς χοίρους και τους κάπρους για αντικα
τάσταση (βλέπε κατηγορία 499 «Λοιποί χοίροι»).
499. Λοιποί χοίροι
Χοίροι ζώντος βάρους 20 κιλών και άνω, με εξαίρεση τους θηλυκούς χοίρους αναπαραγωγής (βλέπε κατηγορία 420) και
τους χοίρους για πάχυνση (βλέπε κατηγορία 491).
510. Πουλερικά — Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής
Κοτόπουλα κρεοπαραγωγής. Εξαιρούνται οι ωοτόκες όρνιθες και οι όρνιθες για αντικατάσταση. Δεν περιλαμβάνονται οι
νεοσσοί.
520. Ωοτόκες όρνιθες
Περιλαμβάνονται οι νεαρές όρνιθες, οι ωοτόκες όρνιθες, οι όρνιθες για αντικατάσταση και οι πετεινοί αναπαραγωγής για
ωοτόκες όρνιθες. Νεαρές όρνιθες είναι οι όρνιθες που δεν έκαναν ακόμη αυγά. Δεν περιλαμβάνονται οι νεοσσοί.
530. Λοιπά πουλερικά
Περιλαμβάνονται νήσσες, γαλοπούλες, χήνες, μελεαγρίδες, στρουθοκάμηλοι και αρσενικά αναπαραγωγής (εκτός για τις
ωοτόκες όρνιθες). Περιλαμβάνονται τα θηλυκά αναπαραγωγής. Δεν περιλαμβάνονται οι νεοσσοί.
610. Κουνέλια, κονικλομητέρες αναπαραγωγής
699. Λοιπά κουνέλια
700. Μέλισσες
Αναφέρεται ο αριθμός των κυψελών με εγκατεστημένα σμήνη.
900. Λοιπά ζώα
Περιλαμβάνονται οι νεοσσοί, τα ζαρκάδια, οι βίσονες και τα ψάρια. Επίσης περιλαμβάνονται τα ιππάρια και άλλα ζώα τα
οποία χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του αγροτουρισμού. Αποκλείονται τα προϊόντα άλλων ζώων (βλέπε πίνακα K,
κατηγορία 900).

ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ J

J.AN. Μέσο δυναμικό (αναγράφεται μόνο για τη στήλη Α)
Μια κεφαλή αντιστοιχεί στην παρουσία ενός ζώου κατά τη διάρκεια ενός έτους στην εκμετάλλευση. Τα ζώα υπολογίζονται
ανάλογα με τη διάρκεια παραμονής τους στην εκμετάλλευση κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης.
Το μέσο δυναμικό καθορίζεται είτε βάσει περιοδικών απογραφών είτε βάσει καταλόγου εισόδων και εξόδων ζώων. Περιλαμβάνει
όλα τα ζώα που είναι παρόντα στην εκμετάλλευση, καθώς και εκείνα που εκτρέφονται ή παχύνονται βάσει σύμβασης (ζώα που
δεν ανήκουν στην εκμετάλλευση, τα οποία εκτρέφονται ή παχύνονται σε αυτήν με όρους τέτοιους, ώστε η εν λόγω δραστη
ριότητα να αποτελεί ουσιαστικά παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του κατόχου της εκμετάλλευσης χωρίς ο τελευταίος να
αναλαμβάνει τον οικονομικό κίνδυνο που κανονικά συνδέεται με την εκτροφή ή την πάχυνση αυτών των ζώων) και τα ζώα που
έχουν ληφθεί ή έχουν δοθεί για βόσκηση, για την περίοδο του έτους κατά την οποία είναι παρόντα στην εκμετάλλευση.
Μέσο δυναμικό (στήλη Α)
Το μέσο δυναμικό αναφέρεται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.
Οι πληροφορίες αυτές δεν παρέχονται για τα άλλα ζώα (κατηγορία 900).
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J.OV Απογραφή κατά την έναρξη
Ζώα που ανήκουν στην εκμετάλλευση στην αρχή της λογιστικής χρήσης, είτε είναι παρόντα είτε απουσιάζουν από την
εκμετάλλευση εκείνη τη χρονική στιγμή.
Αριθμός (στήλη Ν)
Ο αριθμός ζώων αναφέρεται σε κεφαλές ή σε αριθμό των κυψελών, με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.
Οι πληροφορίες αυτές δεν παρέχονται για τα άλλα ζώα (κατηγορία 900).
Αξία (στήλη V)
Τα ζώα αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους μείον το εκτιμώμενο κόστος στο σημείο πώλησης κατά την ημέρα της απογραφής.
J.CV Απογραφή κατά τη λήξη
Ζώα που ανήκουν στην εκμετάλλευση στο τέλος της λογιστικής χρήσης, είτε είναι παρόντα είτε απουσιάζουν από την
εκμετάλλευση εκείνη τη χρονική στιγμή.
Αριθμός (στήλη Ν)
Ο αριθμός ζώων αναφέρεται σε κεφαλές ή σε αριθμό των κυψελών, με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.
Οι πληροφορίες αυτές δεν παρέχονται για τα άλλα ζώα (κατηγορία 900).
Αξία (στήλη V)
Τα ζώα αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους μείον το εκτιμώμενο κόστος στο σημείο πώλησης κατά την ημέρα της απογραφής.
J.PU Αγορές
Συνολικές αγορές ζωικού κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης.
Αριθμός (στήλη Ν)
Ο αριθμός ζώων αναφέρεται σε κεφαλές, με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Οι πληροφορίες αυτές δεν παρέχονται για τα άλλα
ζώα (κατηγορία 900).
Αξία (στήλη V)
Στην αξία των αγορών περιλαμβάνονται οι δαπάνες αγοράς. Οι σχετικές πριμοδοτήσεις και επιδοτήσεις δεν αφαιρούνται από το
συνολικό ποσό των εν λόγω αγορών, αλλά αναγράφονται στον πίνακα M «Επιδοτήσεις» στην αντίστοιχη κατηγορία
(κωδικοί 5100 έως 5900).
J.SA Συνολικές πωλήσεις
Συνολικές πωλήσεις ζωικού κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης.
Συμπεριλαμβάνονται οι πωλήσεις ζώων ή κρέατος σε καταναλωτές για ίδια κατανάλωση, είτε τα ζώα σφάζονται στην
εκμετάλλευση είτε όχι.
Αριθμός (στήλη Ν)
Ο αριθμός ζώων αναφέρεται σε κεφαλές, με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Οι πληροφορίες αυτές δεν παρέχονται για τα άλλα
ζώα (κωδικός 900).
Αξία (στήλη V)
Όταν είναι γνωστές οι τυχόν δαπάνες εμπορίας, αυτές δεν αφαιρούνται από το συνολικό ποσό των πωλήσεων, εμφανίζονται
όμως υπό τον κωδικό 2090 («Λοιπές ειδικές δαπάνες ζωικού κεφαλαίου»). Οι σχετικές πριμοδοτήσεις και επιδοτήσεις δεν
περιλαμβάνονται στο συνολικό ποσό πωλήσεων, αλλά αναγράφονται στον πίνακα M «Επιδοτήσεις» στην αντίστοιχη κατηγορία
(κωδικοί 2110 έως 2900).
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J.SS Πωλήσεις για σφαγή
Πωλήσεις ζωικού κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης με προορισμό τη σφαγή. Οι πληροφορίες αυτές δεν
παρέχονται για τις δαμάλες για εκτροφή (κωδικός 251), τις μέλισσες (κωδικός 700) και τα άλλα ζώα (κωδικός 900).
Αριθμός (στήλη Ν)
Βλέπε Συνολικές πωλήσεις
Αξία (στήλη V)
Βλέπε Συνολικές πωλήσεις
J.SR Πωλήσεις για περαιτέρω εκτροφή ή αναπαραγωγή
Πωλήσεις ζωικού κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης με προορισμό την περαιτέρω εκτροφή ή την
αναπαραγωγή. Οι πληροφορίες αυτές δεν παρέχονται για τις δαμάλες για πάχυνση (κωδικός 252), τις μέλισσες (κωδικός 700)
και τα άλλα ζώα (κωδικός 900).
Αριθμός (στήλη Ν)
Βλέπε Συνολικές πωλήσεις
Αξία (στήλη V)
Βλέπε Συνολικές πωλήσεις
J.SU Πωλήσεις με άγνωστο προορισμό
Πωλήσεις ζωικού κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης με άγνωστο προορισμό. Οι πληροφορίες αυτές δεν
παρέχονται για τις μέλισσες (κωδικός 700) και τα άλλα ζώα (κωδικός 900).
Αριθμός (στήλη Ν)
Βλέπε Συνολικές πωλήσεις
Αξία (στήλη V)
Βλέπε Συνολικές πωλήσεις
J.FC Κατανάλωση στο αγρόκτημα και παροχές σε είδος
Ζωικό κεφάλαιο που καταναλώνεται στην εκμετάλλευση ή το οποίο χρησιμοποιείται για παροχές σε είδος κατά τη διάρκεια της
λογιστικής χρήσης.
Αριθμός (στήλη Ν)
Ο αριθμός ζώων αναφέρεται σε κεφαλές, με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Οι πληροφορίες αυτές δεν παρέχονται για τα άλλα
ζώα (κατηγορία 900).
Αξία (στήλη V)
Το ζωικό κεφάλαιο αποτιμάται στην εύλογη αξία του.
J.FU Ιδιοχρησιμοποίηση
Ζωικό κεφάλαιο που χρησιμοποιήθηκε ως εισροή για περαιτέρω μεταποίηση στο πλαίσιο ΑΚΔ στην εκμετάλλευση κατά τη
διάρκεια της λογιστικής χρήσης. Συμπεριλαμβάνεται το ζωικό κεφάλαιο που χρησιμοποιείται για:
— εστίαση, παροχή τουριστικού καταλύματος,
— μεταποίηση των ζώων σε προϊόντα με βάση το κρέας και ζωοτροφές.
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Εξαιρούνται οι πωλήσεις ζώων ή κρέατος είτε τα ζώα σφάζονται στην εκμετάλλευση είτε όχι (βλέπε πληροφορίες για τις
πωλήσεις SA).
Η αξία αυτή αναγράφεται επίσης στον πίνακα H, ως έξοδα για ΑΚΔ που έχουν άμεση σχέση με την εκμετάλλευση με χρήση του
κωδικού 4070 (ειδικά έξοδα μεταποίησης κρέατος και μεταποίησης άλλων ζωικών προϊόντων).
Αριθμός (στήλη Ν)
Ο αριθμός ζώων αναφέρεται σε κεφαλές, με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Οι πληροφορίες αυτές δεν παρέχονται για τα άλλα
ζώα (κατηγορία 900).
Αξία (στήλη V)
Το ζωικό κεφάλαιο αποτιμάται στην εύλογη αξία του.

Πίνακας K
Ζωικά προϊόντα και υπηρεσίες σχετικά με ζώα
Δομή του πίνακα
Κατηγορία ζωικών προϊόντων ή υπηρεσιών

Κωδικός (*)

Ελλείποντα δεδομένα

Κωδικός (**)

Στήλες
Ποσότητα

Αξία

Q

V

Ομάδα πληροφοριών

OV

Απογραφή κατά την έναρξη

CV

Απογραφή κατά τη λήξη

PR

Παραγωγή

SA

Πωλήσεις

FC

Κατανάλωση στο αγρόκτημα

FU

Ιδιοχρησιμοποίηση

Κωδικός (*)

—

Περιγραφή

261

Αγελαδινό γάλα

262

Βουβαλίσιο γάλα

311

Πρόβειο γάλα

321

Αίγειο γάλα

330

Μαλλί

531

Αυγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο (όλα τα πουλερικά)

532

Αυγά προς επώαση (όλα τα πουλερικά)
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Περιγραφή

700

Μέλι και προϊόντα μελισσοκομίας

800

Κοπριά

900

Άλλα ζωικά προϊόντα

1100

Εκτροφή με σύμβαση

1120

Βοοειδή με σύμβαση

1130

Προβατοειδή και/ή αιγοειδή με σύμβαση

1140

Χοίροι με σύμβαση

1150

Πουλερικά με σύμβαση

1190

Λοιπά ζώα με σύμβαση

1200

Άλλες υπηρεσίες σχετικά με ζώα

Κωδικός (**)

Περιγραφή

0

Ο κωδικός 0 καταχωρίζεται όταν δεν λείπουν στοιχεία.

2

Ο κωδικός 2 καταχωρίζεται στην περίπτωση της ζωικής παραγωγής επί συμβάσει, όταν οι όροι πώλησης
δεν επιτρέπουν να αναφέρεται η πραγματική παραγωγή (στήλη Q).

3

Ο κωδικός 3 καταχωρίζεται όταν οι όροι πώλησης δεν επιτρέπουν να αναφέρεται η πραγματική παραγωγή
(στήλη Q) και δεν πρόκειται για ζωική παραγωγή επί συμβάσει.

4

Ο κωδικός 4 καταχωρίζεται όταν λείπουν τα στοιχεία της πραγματικής παραγωγής.

Κατηγορίες ζωικών προϊόντων και υπηρεσιών σχετικά με ζώα
Διακρίνονται οι κατωτέρω κατηγορίες ζωικών προϊόντων και υπηρεσιών σχετικά με ζώα:
261.

Αγελαδινό γάλα

262.

Βουβαλίσιο γάλα

311.

Πρόβειο γάλα

321.

Αίγειο γάλα

330.

Μαλλί

531.

Αυγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο (όλα τα πουλερικά)

532.

Αυγά προς επώαση (όλα τα πουλερικά)

700.

Μέλι και προϊόντα μελισσοκομίας: μέλι, υδρόμελι και άλλα προϊόντα και υποπροϊόντα της μελισσοκομίας

800.

Κοπριά

900.

Λοιπά ζωικά προϊόντα (δικαιώματα οχείας, έμβρυα, κηρός, συκώτι χήνας ή πάπιας, γάλα άλλων ζώων κ.λπ.)

1100. Εκτροφή με σύμβαση
Έσοδα από εκτροφή με σύμβαση, υπό όρους τέτοιους ώστε η δραστηριότητα αυτή να αντιστοιχεί ουσιαστικά στην
παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του κατόχου της εκμετάλλευσης, ο οποίος όμως δεν αναλαμβάνει τον οικονομικό κίνδυνο
που κανονικά συνδέεται με την εκτροφή ή την πάχυνση των ζώων.
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Λεπτομερή στοιχεία της κατηγορίας 1100 «Εκτροφή με σύμβαση»:
Λεπτομερή στοιχεία παρέχονται εφόσον υπάρχουν στα λογιστικά βιβλία της εκμετάλλευσης.
1120. Βοοειδή με σύμβαση
1130. Προβατοειδή και/ή αιγοειδή με σύμβαση
1140. Χοίροι με σύμβαση
1150. Πουλερικά με σύμβαση
1190. Λοιπά ζώα με σύμβαση
1200. Άλλες υπηρεσίες σχετικά με ζώα
Έσοδα για άλλες υπηρεσίες σχετικά με ζώα (βόσκηση ζώων έναντι αμοιβής κ.λπ.).
Κωδικοί ελλειπόντων δεδομένων
Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι κωδικοί ελλειπόντων δεδομένων:
Κωδικός 0: Ο κωδικός 0 καταχωρίζεται όταν δεν λείπουν στοιχεία.
Κωδικός 2: Ο κωδικός 2 καταχωρίζεται στην περίπτωση της ζωικής παραγωγής επί συμβάσει, όταν οι όροι πώλησης δεν
επιτρέπουν να αναφέρεται η πραγματική παραγωγή (στήλη Q).
Κωδικός 3: Ο κωδικός 3 καταχωρίζεται όταν οι όροι πώλησης δεν επιτρέπουν να αναφέρεται η πραγματική παραγωγή
(στήλη Q) και δεν πρόκειται για ζωική παραγωγή επί συμβάσει.
Κωδικός 4: Ο κωδικός 4 καταχωρίζεται όταν λείπουν τα στοιχεία της πραγματικής παραγωγής.
ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ K

Για την κόπρο (κωδικός 800) παρέχονται μόνον οι πληροφορίες σχετικά με τις πωλήσεις (SA) στη στήλη της αξίας (V).
Για τα άλλα ζωικά προϊόντα (κωδικός 900) παρέχονται μόνον πληροφορίες ως προς την αξία (στη στήλη V), δεδομένου ότι δεν
είναι δυνατόν να παρασχεθεί η ποσότητα για ένα σύνολο ανομοιογενών προϊόντων.
Για τις υπηρεσίες σχετικά με ζώα όπως η εκτροφή με σύμβαση (κωδικοί 1100 έως 1190) και άλλες (κωδικός 1200) παρέχονται
μόνον οι πληροφορίες σχετικά με τα έσοδα που πρέπει να αναγράφονται στις πληροφορίες για τις πωλήσεις (SA) στη στήλη της
αξίας (V).
Ποσότητα (στήλη Q)
Οι ποσότητες αναφέρονται σε εκατόκιλα με εξαίρεση τα αυγά (κωδικοί 531 και 532), τα οποία αναφέρονται σε χιλιάδες.
Στην περίπτωση του μελιού και άλλων προϊόντων της μελισσοκομίας (κωδικός 700), η ποσότητα εκφράζεται σε «ισοδύναμα
μελιού».
K.OV Απογραφή κατά την έναρξη
Τα αποθέματα προϊόντων (σε αποθήκη) κατά την έναρξη της λογιστικής χρήσης, εξαιρουμένου του ζωικού κεφαλαίου.
Ποσότητα (στήλη Q)
Βλέπε οδηγίες σχετικά με τον πίνακα K
Αξία (στήλη V)
Η αποτίμηση των προϊόντων γίνεται στην εύλογη αξία κατά την ημέρα της απογραφής.
K.CV Απογραφή κατά τη λήξη
Αξία των αποθεμάτων προϊόντων (σε αποθήκη) κατά τη λήξη της λογιστικής χρήσης, εξαιρουμένου του ζωικού κεφαλαίου.
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Ποσότητα (στήλη Q)
Βλέπε οδηγίες σχετικά με τον πίνακα K
Αξία (στήλη V)
Η αποτίμηση των προϊόντων γίνεται στην εύλογη αξία κατά την ημέρα της απογραφής.

K.PR Παραγωγή κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης
Ποσότητα (στήλη Q)
Ποσότητες ζωικών προϊόντων που έχουν παραχθεί κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης (ενδεχόμενες απώλειες δεν
λαμβάνονται υπόψη). Οι ποσότητες αυτές αναφέρονται για τα κύρια προϊόντα της εκμετάλλευσης (εκτός των υποπροϊόντων).
Περιλαμβάνεται η παραγωγή που χρησιμοποιήθηκε για μεταποίηση στο πλαίσιο ΑΚΔ που έχουν σχέση με την εκμετάλλευση.
Το γάλα θηλασμού των μόσχων δεν περιλαμβάνεται στην παραγωγή.

K.SA Πωλήσεις
Σύνολο των προϊόντων που πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης, που υπήρχαν σε απόθεμα κατά την έναρξη της
λογιστικής χρήσης και τα οποία παρήχθησαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης.
Ποσότητα (στήλη Q)
Βλέπε οδηγίες σχετικά με τον πίνακα K
Αξία (στήλη V)
Συνολική αξία των πωλήσεων (ανεξάρτητα από το αν το ποσό εισπράχθηκε ή όχι κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης)
προϊόντων που υπήρχαν σε απόθεμα κατά την έναρξη της λογιστικής χρήσης και παρήχθησαν κατά τη διάρκεια της χρήσης.
Το σύνολο των πωληθέντων προϊόντων περιλαμβάνει την αξία των προϊόντων που επιστράφηκαν στο αγρόκτημα (αποβουτυ
ρωμένο γάλα κ.λπ.). Η τελευταία αυτή αξία αναγράφεται επίσης στις δαπάνες της εκμετάλλευσης.
Οι ενδεχόμενες αντισταθμιστικές πληρωμές (π.χ. ασφαλιστικές αποζημιώσεις) κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης
προστίθενται στο σύνολο των πωλήσεων για τα υπό εξέταση προϊόντα, εάν και εφόσον είναι δυνατόν να καταλογιστούν στην
παραγωγή των προϊόντων αυτών. Διαφορετικά αναγράφονται στον κωδικό 900 «Άλλα ζωικά προϊόντα».
Πριμοδοτήσεις και επιδοτήσεις προϊόντων που έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης δεν περιλαμβάνονται στο
σύνολο των πωλήσεων· αναγράφονται στον πίνακα M «Επιδοτήσεις» στην αντίστοιχη κατηγορία (κωδικοί μεταξύ 2110
και 2900).
Όταν οι ενδεχόμενες δαπάνες εμπορίας είναι γνωστές, δεν αφαιρούνται από το σύνολο των πωλήσεων, αλλά αναγράφονται στον
πίνακα H «Εισροές» στον κωδικό 2090 «Άλλα ειδικά έξοδα κτηνοτροφίας».

K.FC Κατανάλωση στο αγρόκτημα και παροχές σε είδος
Προϊόντα που καταναλώνονται στο νοικοκυριό του κατόχου της εκμετάλλευσης και/ή χρησιμοποιούνται για πληρωμές σε είδος
που αντιστοιχούν στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών (περιλαμβανομένων των αμοιβών σε είδος). Οι πληροφορίες αυτές δεν
παρέχονται για τα αυγά προς επώαση (κωδικός 532).
Ποσότητα (στήλη Q)
Βλέπε οδηγίες σχετικά με τον πίνακα K
Αξία (στήλη V)
Η αποτίμηση των προϊόντων γίνεται στην εύλογη αξία τους.
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K.FU Ιδιοχρησιμοποίηση
Αποθέματα προϊόντων της εκμετάλλευσης (σε αποθήκη) κατά την έναρξη της λογιστικής χρήσης και/ή τα οποία παρήχθησαν
κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης και χρησιμοποιήθηκαν ως εισροές στην εκμετάλλευση κατά τη διάρκεια της λογιστικής
χρήσης. Εδώ περιλαμβάνονται:
— ζωοτροφές: τα εμπορεύσιμα προϊόντα της εκμετάλλευσης (προϊόντα που αποτελούν συνήθως το αντικείμενο εμπορίας), τα
οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης ως ζωοτροφές. Το θηλαζόμενο από μοσχάρια γάλα δεν περιλαμ
βάνεται στη χρήση στο αγρόκτημα,
— προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο άλλων κερδοφόρων δραστηριοτήτων που έχουν άμεση σχέση με την
εκμετάλλευση:
— εστίαση, παροχή τουριστικού καταλύματος κ.λπ.,
— για περαιτέρω μεταποίηση (μεταποίηση γάλακτος σε βούτυρο, τυρί κ.λπ.).
Ποσότητα (στήλη Q)
Βλέπε οδηγίες σχετικά με τον πίνακα K
Αξία (στήλη V)
Η αποτίμηση των προϊόντων γίνεται στην εύλογη αξία τους. Οι αξίες αυτές αναγράφονται επίσης στις δαπάνες της εκμετάλ
λευσης.
Πίνακας L
ΑΚΔ που έχουν άμεση σχέση με την εκμετάλλευση
Δομή του πίνακα
Κατηγορία ΑΚΔ

Κωδικός (*)

Ελλείποντα δεδομένα

Κωδικός (**)

Στήλες
Ποσότητα

Αξία

Q

V

Ομάδα πληροφοριών

OV

Απογραφή κατά την έναρξη

—

CV

Απογραφή κατά τη λήξη

—

PR

Παραγωγή

SA

Πωλήσεις

—

FC

Κατανάλωση στο αγρόκτημα

—

FU

Ιδιοχρησιμοποίηση

—

Κωδικός (*)

—

Περιγραφή

261

Μεταποίηση αγελαδινού γάλακτος

262

Μεταποίηση βουβαλίσιου γάλακτος

311

Μεταποίηση πρόβειου γάλακτος

321

Μεταποίηση αιγείου γάλακτος

900

Μεταποίηση κρέατος ή άλλων ζωικών προϊόντων

1010

Μεταποίηση φυτικών προϊόντων

1020

Δασοκομία και επεξεργασία του ξύλου
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Περιγραφή

2010

Εργασίες επί συμβάσει

2020

Τουρισμός, παροχή καταλύματος, εστίαση και άλλες δραστηριότητες αναψυχής

2030

Παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας

9000

Λοιπές «Άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες» που έχουν άμεση σχέση με την εκμετάλλευση

Κωδικός (**)

Περιγραφή

0

Ο κωδικός 0 καταχωρίζεται όταν δεν λείπουν στοιχεία.

1

Ο κωδικός 1 καταχωρίζεται στην περίπτωση των προϊόντων που προέρχονται από μεταποίηση αγορασμέ
νων κτηνοτροφικών ή ζωικών ή φυτικών προϊόντων.

2

Ο κωδικός 2 καταχωρίζεται στην περίπτωση της παραγωγής επί συμβάσει, όταν οι όροι πώλησης δεν επι
τρέπουν να αναφέρεται η πραγματική παραγωγή (στήλη Q).

3

Ο κωδικός 3 καταχωρίζεται όταν οι όροι πώλησης δεν επιτρέπουν να αναφέρεται η πραγματική παραγωγή
(στήλη Q) και δεν πρόκειται για παραγωγή επί συμβάσει.

4

Ο κωδικός 4 καταχωρίζεται όταν λείπουν τα στοιχεία της πραγματικής παραγωγής.

Κατηγορίες ΑΚΔ που έχουν άμεση σχέση με την εκμετάλλευση
Διακρίνονται οι κατωτέρω κατηγορίες ΑΚΔ:
261.

Μεταποίηση αγελαδινού γάλακτος

262.

Μεταποίηση βουβαλίσιου γάλακτος

311.

Μεταποίηση πρόβειου γάλακτος

321.

Μεταποίηση αιγείου γάλακτος

900.

Μεταποίηση κρέατος ή άλλων ζωικών προϊόντων

1010. Μεταποίηση φυτικών προϊόντων, με εξαίρεση το κρασί και το ελαιόλαδο. Περιλαμβάνεται η παραγωγή αλκοόλης από
άλλα προϊόντα εκτός των σταφυλιών, ο μηλίτης ή ο απίτης.
1020. Δασοκομία και επεξεργασία του ξύλου. Καλύπτει τις πωλήσεις υλοτομημένης ξυλείας και ιστάμενης ξυλείας, δασικών
προϊόντων πλην ξυλείας (φελλός, ρητίνη κ.λπ.) και κατεργασμένης ξυλείας κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης.
2010. Εργασίες για λογαριασμό τρίτων. Δεν θεωρείται ότι αποτελούν ΑΚΔ, αλλά μέρος των γεωργικών δραστηριοτήτων, η
εκμίσθωση εξοπλισμού της εκμετάλλευσης χωρίς εργατικό δυναμικό της εκμετάλλευσης ή η απλή χρήση εργατικού
δυναμικού της εκμετάλλευσης για εργασίες με σύμβαση.
2020. Τουρισμός, παροχή καταλύματος, εστίαση και άλλες δραστηριότητες αναψυχής. Περιλαμβάνονται τα μισθώματα που
καταβάλλουν οι τουρίστες (εγκαταστάσεις κάμπινγκ, αγροτικά καταλύματα, ιππασία, κυνήγι, ψάρεμα κ.λπ.).
2030. Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Καλύπτει την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για πώληση,
μεταξύ άλλων βιοαέριο, βιοκαύσιμα ή ηλεκτρισμό, με ανεμογεννήτριες, άλλον εξοπλισμό ή από γεωργικές πρώτες ύλες.
Δεν περιλαμβάνονται τα ακόλουθα, καθότι θεωρείται ότι αποτελούν μέρος των γεωργικών δραστηριοτήτων της εκμετάλ
λευσης:
— η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που παράγεται μόνο για τις ανάγκες της εκμετάλλευσης,
— η εκμίσθωση της έκτασης ή της οροφής αποκλειστικά και μόνο για την εγκατάσταση ανεμογεννήτριας ή
συσσωρευτών ηλιακής ενέργειας,
— οι πωλήσεις πρώτων υλών σε άλλη επιχείρηση για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
9000. Λοιπές «Άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες» που έχουν άμεση σχέση με την εκμετάλλευση. ΑΚΔ που σχετίζονται άμεσα
με την εκμετάλλευση και δεν αναφέρονται αλλού.
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Κωδικοί ελλειπόντων δεδομένων
Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι κωδικοί ελλειπόντων δεδομένων:
Κωδικός 0: Ο κωδικός 0 καταχωρίζεται όταν δεν λείπουν στοιχεία.
Κωδικός 1: Ο κωδικός 1 καταχωρίζεται στην περίπτωση των προϊόντων που προέρχονται από μεταποίηση αγορασμένων
κτηνοτροφικών ή ζωικών ή φυτικών προϊόντων.
Κωδικός 2: Ο κωδικός 2 καταχωρίζεται στην περίπτωση της παραγωγής επί συμβάσει, όταν οι όροι πώλησης δεν επιτρέπουν να
αναφέρεται η πραγματική παραγωγή (στήλη Q).
Κωδικός 3: Ο κωδικός 3 καταχωρίζεται όταν οι όροι πώλησης δεν επιτρέπουν να αναφέρεται η πραγματική παραγωγή
(στήλη Q) και δεν πρόκειται για παραγωγή επί συμβάσει.
Κωδικός 4: Ο κωδικός 4 καταχωρίζεται όταν λείπουν τα στοιχεία της πραγματικής παραγωγής.
ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ L

Ποσότητα (στήλη Q)
Οι ποσότητες αυτές αναφέρονται σε εκατόκιλα.
Όσον αφορά τα μεταποιημένα γαλακτοκομικά προϊόντα (κωδικοί 261, 262, 311 και 321), αναφέρεται η ποσότητα υγρού
γάλακτος, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία πωλήθηκε, ιδιοκαταναλώθηκε, ιδιοχρησιμοποιήθηκε, αποτέλεσε το
αντικείμενο παροχών σε είδος ή χρησιμοποιήθηκε για σκοπούς της εκμετάλλευσης (κρέμα, βούτυρο, τυρί κ.λπ.).
L.OV Απογραφή κατά την έναρξη
Τα αποθέματα προϊόντων (σε αποθήκη) κατά την έναρξη της λογιστικής χρήσης.
Οι πληροφορίες αυτές δεν παρέχονται για τις εργασίες επί συμβάσει (κωδικός 2010), τις τουριστικές δραστηριότητες (κωδικός
2020), την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (κωδικός 2030) και για λοιπές «Άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες»
που έχουν άμεση σχέση με την εκμετάλλευση (κωδικός 9000).
Αξία (στήλη V)
Η αξία των προϊόντων αποτιμάται στην εύλογη αξία τους μείον το εκτιμώμενο κόστος στο σημείο πώλησης κατά την ημέρα της
απογραφής.
L.CV Απογραφή κατά τη λήξη
Αξία των αποθεμάτων προϊόντων (σε αποθήκη) κατά τη λήξη της λογιστικής χρήσης.
Οι πληροφορίες αυτές δεν παρέχονται για τις εργασίες επί συμβάσει (κωδικός 2010), τις τουριστικές δραστηριότητες (κωδικός
2020), την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (κωδικός 2030) και για λοιπές «Άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες»
που έχουν άμεση σχέση με την εκμετάλλευση (κωδικός 9000).
Αξία (στήλη V)
Η αξία των προϊόντων αποτιμάται στην εύλογη αξία τους μείον το εκτιμώμενο κόστος στο σημείο πώλησης κατά την ημέρα της
απογραφής.
L.PR Παραγωγή κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης
Ποσότητα (στήλη Q)
Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται μόνο για τις κατηγορίες σχετικά με τη μεταποίηση γάλακτος (κωδικοί 261 έως 321).
Αντιστοιχούν στην ποσότητα υγρού γάλακτος που παρήχθη στην εκμετάλλευση κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης και
χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή μεταποιημένων προϊόντων.
L.SA Πωλήσεις
Σύνολο των προϊόντων που πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης, τα οποία υπήρχαν σε απόθεμα κατά την
έναρξη της λογιστικής χρήσης και τα οποία παρήχθησαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης και έσοδα από ΑΚΔ.
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Αξία (στήλη V)
Συνολική αξία των πωλήσεων (ανεξάρτητα από το αν το ποσό εισπράχθηκε ή όχι κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης)
προϊόντων που υπήρχαν σε απόθεμα κατά την έναρξη της λογιστικής χρήσης και παρήχθησαν κατά τη διάρκεια της χρήσης.
Οι ενδεχόμενες αντισταθμιστικές πληρωμές (π.χ. ασφαλιστικές αποζημιώσεις) κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης
προστίθενται στο σύνολο των πωλήσεων για τα υπό εξέταση προϊόντα, εάν και εφόσον είναι δυνατόν να καταλογιστούν στην
παραγωγή των προϊόντων αυτών. Διαφορετικά, καταχωρίζονται στον πίνακα I «Καλλιέργειες» στον κωδικό 90900 «Άλλα».
Πριμοδοτήσεις και επιδοτήσεις προϊόντων που έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης δεν περιλαμβάνονται στο
σύνολο των πωλήσεων· αναγράφονται στον πίνακα M «Επιδοτήσεις» στην αντίστοιχη κατηγορία (κωδικοί μεταξύ 2110
και 2900). Όταν οι ενδεχόμενες δαπάνες εμπορίας είναι γνωστές, δεν αφαιρούνται από το σύνολο των πωλήσεων, αλλά
αναγράφονται στον πίνακα H «Εισροές» στην αντίστοιχη κατηγορία των ειδικών εξόδων για ΑΚΔ (κωδικοί 4010 έως 4040).

L.FC Κατανάλωση στο αγρόκτημα και παροχές σε είδος
Προϊόντα που καταναλώνονται στο νοικοκυριό του κατόχου της εκμετάλλευσης και/ή χρησιμοποιούνται για πληρωμές σε είδος
που αντιστοιχούν στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών (περιλαμβανομένων των αμοιβών σε είδος).
Οι πληροφορίες αυτές δεν παρέχονται για εργασίες επί συμβάσει (κωδικός 2010), τις τουριστικές δραστηριότητες (κωδικός
2020) και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (κωδικός 2030).
Αξία (στήλη V)
Η αποτίμηση των προϊόντων γίνεται στην εύλογη αξία τους.

L.FU Ιδιοχρησιμοποίηση
Αποθέματα προϊόντων της εκμετάλλευσης (σε αποθήκη) κατά την έναρξη της λογιστικής χρήσης και/ή τα οποία παρήχθησαν
κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης και χρησιμοποιήθηκαν ως εισροές στην εκμετάλλευση κατά τη διάρκεια της λογιστικής
χρήσης. Περιλαμβάνονται τα προϊόντα τα οποία μεταποιούνται στην εκμετάλλευση (γάλα που μεταποιείται σε τυρί, σιτηρά που
μεταποιούνται σε ψωμί, κρέας που μεταποιείται σε ζαμπόν κ.λπ.) και τα οποία χρησιμοποιούνται ως εισροές για την εστίαση και
την παροχή τουριστικού καταλύματος.
Οι πληροφορίες αυτές δεν παρέχονται για εργασίες επί συμβάσει (κωδικός 2010), τις τουριστικές δραστηριότητες (κωδικός
2020) και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (κωδικός 2030).
Αξία (στήλη V)
Η αποτίμηση των προϊόντων γίνεται στην εύλογη αξία τους.

Πίνακας M
Επιδοτήσεις
Δομή του πίνακα
Κατηγορία επιδότησης/διοικητικές πληροφορίες

Κωδικός (*)

Χρηματοδότηση

Κωδικός (**)

Βασική μονάδα

Κωδικός (***)
Στήλες

Ομάδα πληροφοριών

S

Επιδότηση

AI

Διοικητικές πληροφορίες

Αριθμός βασικών
μονάδων

Αξία

Τύπος

N

V

T

—
—
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Οι κατηγορίες επιλέγονται από τον κατωτέρω κατάλογο:
Στήλες
Κωδικός (*)

Ομάδα

Περιγραφή των κατηγοριών
N

V

T

Αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις
1150

S

KBE (Καθεστώς βασικής ενίσχυσης)

—

1200

S

ΚΕΣΕ (Καθεστώς Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυ
σης)

—

1300

S

Αναδιανεμητική ενίσχυση

—

1400

S

Ενίσχυση για γεωργούς που εφαρμόζουν γεωργι
κές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το πε
ριβάλλον

1500

S

Ενίσχυση για γεωργούς σε περιοχές με φυσικούς
περιορισμούς

—

1600

S

Ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας

—

1700

S

Ενίσχυση για μικροκαλλιεργητές

—

—

—

Συνδεδεμένη στήριξη
Αροτραίες καλλιέργειες
ΣΕΠ (σιτηρά, ελαιούχα, πρωτεϊνούχα)
23111

S

Σιτηρά

—

23112

S

Ελαιούχοι σπόροι

—

23113

S

Πρωτεϊνούχες καλλιέργειες

—

2312

S

23121

S

2313

S

Γεώμηλα
Εκ των οποίων πατάτες για παραγωγή
αμύλου
Ζαχαρότευτλα

—
—
—

Βιομηχανικές καλλιέργειες
23141

S

Λίνον

—

23142

S

Κάνναβις

—

23143

S

Λυκίσκος

—

23144

S

Σακχαροκάλαμο

—

23145

S

Ραδίκια

—

23149

S

Λοιπά βιομηχανικά φυτά

—

2315

S

Λαχανικά

—

2316

S

Γεωργικές εκτάσεις υπό αγρανάπαυση

—
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Στήλες

Κωδικός (*)

Ομάδα

Περιγραφή των κατηγοριών
N

V

T

2317

S

Ρύζι

—

2318

S

Όσπρια

—

2319

S

Αροτραίες καλλιέργειες που δεν καθορί
ζονται

—

2320

S

Μόνιμη χορτολιβαδική έκταση

—

2321

S

Αποξηραμένες χορτονομές

—

2322

S

Ειδική ενίσχυση καλλιέργειας για το βαμβάκι

—

2323

S

Εθνικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του το
μέα του βαμβακιού

—

2324

S

Παραγωγή σπόρων για σπορά

—

Μόνιμες καλλιέργειες
23311

S

Μούρα

—

23312

S

Καρποί με κέλυφος

—

2332

S

Φρούτα με σπέρματα και φρούτα με πυρήνα

—

2333

S

Εσπεριδοειδώνες

—

2334

S

Ελαιώνες

—

2335

S

Αμπελώνες

—

2339

S

Μόνιμες καλλιέργειες που δεν αναφέρονται
αλλού

—

Ζώα
2341

S

Γαλακτοπαραγωγής

—

2342

S

Βόειο κρέας

—

2343

S

Βοοειδή (δεν καθορίζεται ο τύπος)

—

2344

S

Αιγοπρόβατα

—

2345

S

Χοίροι και πουλερικά

—

2346

S

Μεταξοσκώληκες

—

2349

S

Ζώα που δεν αναφέρονται αλλού

—

2410

S

Δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης

—

2490

S

Άλλες συνδεδεμένες ενισχύσεις που δεν ανα
φέρονται αλλού

—
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Στήλες

Κωδικός (*)

Ομάδα

Περιγραφή των κατηγοριών
N

V

T

Πριμοδοτήσεις και επιδοτήσεις έκτακτου χαρα
κτήρα
2810

S

Ενισχύσεις σε περιπτώσεις φυσικών κατα
στροφών

—

2890

S

Άλλες πριμοδοτήσεις και επιδοτήσεις έκτα
κτου χαρακτήρα

—

2900

S

Άλλες άμεσες ενισχύσεις που δεν αναφέρονται
αλλού

—

Αγροτική ανάπτυξη
3100

S

Επιδοτήσεις επενδύσεων για τη γεωργία

—

3300

S

Γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές ενισχύ
σεις και ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των
ζώων

—

3350

S

Βιολογική γεωργία

—

3400

S

Ενισχύσεις στο πλαίσιο της οδηγίας Natura
2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα
(εξαιρουμένης της δασοκομίας)

—

3500

S

Ενισχύσεις σε περιοχές με φυσικά ή άλλα ειδικά
μειονεκτήματα

—

S

Δασοκομία

3610

S

Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών
και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δα
σών

—

3620

S

Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000
για δασοκομία, δασοπεριβαλλοντικές και
κλιματικές υπηρεσίες και για τη διατήρηση
των δασών

—

3750

S

Στήριξη για την αποκατάσταση του γεωργικού
παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσι
κές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα,
και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων

—

3900

S

Άλλες ενισχύσεις αγροτικής ανάπτυξης

—

Πριμοδοτήσεις και επιδοτήσεις των δαπανών
4100

S

Μισθοί και κοινωνικές επιβαρύνσεις

—

4200

S

Καύσιμα κίνησης

—

Ζωικό κεφάλαιο
4310

S

Ζωοτροφές για χορτοφάγα ζώα

—
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Στήλες

Κωδικός (*)

Ομάδα

Περιγραφή των κατηγοριών
N

V

T

4320

S

Ζωοτροφές για χοίρους και πουλερικά

—

4330

S

Άλλα έξοδα κτηνοτροφίας

—

Καλλιέργεια
4410

S

Σπόροι για σπορά

—

4420

S

Λιπάσματα

—

4430

S

Προστασία των καλλιεργειών

—

4440

S

Λοιπά ειδικά έξοδα καλλιέργειας

—

Γενικά έξοδα της εκμετάλλευσης
4510

S

Ηλεκτρονικό ρεύμα

—

4520

S

Καύσιμα θέρμανσης

—

4530

S

Νερό

—

4540

S

Ασφάλιση

—

4550

S

Τόκοι

—

4600

S

Έξοδα για ΑΚΔ

—

4900

S

Άλλα έξοδα

—

Πριμοδοτήσεις και επιδοτήσεις της αγοράς
ζωικού κεφαλαίου
5100

S

Αγορές γαλακτοκομικών προϊόντων

—

5200

S

Αγορές βοείου κρέατος

—

5300

S

Αγορές αιγοπροβάτων

—

5400

S

Αγορές χοίρων και πουλερικών

—

5900

S

Άλλες αγορές ζώων

—

9000

S

—

Διαφορές σε σχέση με τις προηγούμενες χρή
σεις

Ενισχύσεις για γεωργούς που εφαρμόζουν
γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα
και το περιβάλλον
10000

AI

Γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και
το περιβάλλον

—

—
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Στήλες

Κωδικός (*)

Ομάδα

Περιγραφή των κατηγοριών
N

V

T

10100

AI

Διαφοροποίηση καλλιεργειών

—

10200

AI

Μόνιμη χορτολιβαδική έκταση

—

10210

AI

Εκ των οποίων περιβαλλοντικά ευαίσθητες
μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις εντός Na
tura 2000

—

10220

AI

Εκ των οποίων περιβαλλοντικά ευαίσθητες
μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις εκτός Na
tura 2000

—

10300

AI

10310

AI

Υπό αγρανάπαυση γη

—

—

10311

AI

Αναβαθμίδες

—

—

10312

AI

Χαρακτηριστικά τοπίου

—

—

10313

AI

Λωρίδες προστασίας

—

—

10314

AI

Γεωργοδασοκομικά εκτάρια

—

—

10315

AI

Λωρίδες επιλέξιμων εκταρίων κατά μήκος
παρυφών δασών

—

—

10316

AI

Εκτάσεις με πρεμνοφυή δάση μικρού περί
τροπου χρόνου

—

—

10317

AI

Αναδασωμένες εκτάσεις

—

—

10318

AI

Εκτάσεις με ενδιάμεσες καλλιέργειες

—

—

10319

AI

Εκτάσεις με καλλιέργειες που έχουν ικανότη
τες δέσμευσης του αζώτου

—

—

Περιοχή οικολογικής εστίασης

—

Οι κωδικοί για την περιγραφή του τρόπου χρηματοδότησης των επιδοτήσεων επιλέγονται από τον κατωτέρω κατάλογο:
Κωδικός (**)

Περιγραφή

0

Άνευ αντικειμένου: ο κωδικός αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται στην περίπτωση διοικητικών πληροφοριών.

1

Η επιδότηση χρηματοδοτείται μόνον από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

2

Το μέτρο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και το κράτος μέλος.

3

Το μέτρο δεν χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ αλλά από άλλες πηγές δημόσιων πόρων.

Οι κωδικοί που καθορίζουν τις βασικές μονάδες επιλέγονται από τον κατωτέρω κατάλογο:
Κωδικός (***)

Περιγραφή

0

Άνευ αντικειμένου: ο κωδικός αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται στην περίπτωση διοικητικών πληροφοριών.

1

Η επιδότηση χορηγείται ανά κεφαλή ζώου.
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Κωδικός (***)
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Περιγραφή

2

Η επιδότηση χορηγείται ανά εκτάριο.

3

Η επιδότηση χορηγείται ανά τόνο.

4

Εκμετάλλευση/άλλο: η επιδότηση χορηγείται για ολόκληρη την εκμετάλλευση ή κατά τρόπο ο οποίος δεν
εμπίπτει στις άλλες κατηγορίες.

Ο πίνακας M «Επιδοτήσεις» καλύπτει τις επιχορηγήσεις και τις επιδοτήσεις που ελήφθησαν από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις εκ
μέρους δημόσιων φορέων, τόσο εθνικών όσο και της ΕΕ. Καλύπτει επίσης τις διοικητικές πληροφορίες για τις ενισχύσεις
οικολογικής μέριμνας.

ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Μ

S Επιδοτήσεις
Οι πριμοδοτήσεις και οι επιδοτήσεις καθορίζονται ανά κατηγορία επιδότησης (S), χρηματοδότησης και βασικές μονάδες. Για
κάθε καταχώριση, εγγράφεται ο αριθμός των βασικών μονάδων (N) και το ποσό που εισπράχθηκε (V). Ενδέχεται να υπάρξουν
διάφορες καταχωρίσεις ανά κατηγορία επιδότησης, δεδομένου ότι οι βασικές μονάδες και/ή οι πηγές χρηματοδότησης ενδέχεται
να διαφέρουν.
Κατά γενικό κανόνα, οι πριμοδοτήσεις και οι επιδοτήσεις που καταχωρίζονται στον πίνακα M, αντιστοιχούν στην τρέχουσα
λογιστική χρήση, ανεξάρτητα από τον χρόνο είσπραξής τους (η λογιστική χρήση ισούται με το έτος υποβολής αιτήσεων). Οι
επιδοτήσεις επενδύσεων και οι ενισχύσεις αγροτικής ανάπτυξης, εκτός από τις ενισχύσεις σε περιοχές που αντιμετωπίζουν
φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, αποτελούν εξαίρεση από αυτόν τον γενικό κανόνα, δεδομένου ότι τα καταχωρισμένα ποσά
πρέπει να αφορούν πληρωμές που εισπράχθηκαν πράγματι κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης (η λογιστική χρήση ισούται
με το έτος πληρωμής).

ΑΙ Διοικητικές πληροφορίες
Η εφαρμογή γεωργικών πρακτικών που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον καθορίζεται ανά κατηγορία διοικητικών
πληροφοριών (AI). Για κάθε καταχώριση, εγγράφεται ο αριθμός των βασικών μονάδων (N) και/ή ο τύπος (Τ), όπως προσδιο
ρίζεται στον πίνακα.
Ο αριθμός των βασικών μονάδων (Ν) αντιστοιχεί στην έκταση την οποία αφορούν οι γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς
για το κλίμα και το περιβάλλον, εκφρασμένη σε εκτάρια:
(1) Κωδικός 10100 — Έκταση αρόσιμης γης επιλέξιμης για άμεσες ενισχύσεις·
(2) Κωδικός 10200 — Έκταση μόνιμης χορτολιβαδικής γης
(3) Κωδικοί 10300-10319 — Έκταση αρόσιμης γης που αντιστοιχεί σε περιοχή οικολογικής εστίασης, εκφρασμένη σε
εκτάρια μετά την εφαρμογή συντελεστών μετατροπής, αλλά πριν τη χρησιμοποίηση συντελεστών στάθμισης, κατά
περίπτωση.
Κατά την περίοδο 2015-2017, η υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στη στήλη Αριθμός βασικών μονάδων (Ν) είναι
προαιρετική για τους κωδικούς 10300-10319.
Ο τύπος (Τ) επιλέγεται από τον κατωτέρω κατάλογο:
Κωδικός

Περιγραφή

1

Η γεωργική εκμετάλλευση έχει υποχρέωση συμμόρφωσης με τη διοικητική απαίτηση.

2

Η γεωργική εκμετάλλευση συμμορφώνεται αφ' εαυτής με τη διοικητική απαίτηση (βιολογική γεωργία).

3

Η γεωργική εκμετάλλευση τυγχάνει απαλλαγής λόγω συμμόρφωσης με την οδηγία Natura 2000, την οδηγία
για τα πτηνά ή την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα.

4

Η γεωργική εκμετάλλευση τυγχάνει απαλλαγής βάσει άλλων ειδών κριτηρίων, τα οποία προσδιορίζονται στον
κανονισμό (ΕΕ) 1307/2013.
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Κωδικός

Περιγραφή

5

Η γεωργική εκμετάλλευση εφαρμόζει την ισοδυναμία βάσει εθνικών ή περιφερειακών συστημάτων περιβαλλο
ντικής πιστοποίησης.

6

Η γεωργική εκμετάλλευση εφαρμόζει την ισοδυναμία βάσει γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών μέτρων.

Για την κατηγορία 10000 «Γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον», στη στήλη Τύπος (Τ)
μπορούν να αναγράφονται μόνο οι τιμές 1 και 2 (αμοιβαία αποκλειόμενες):
(1) αν επιλέγεται ο κωδικός 1, εγγράφονται πληροφορίες για τις κατηγορίες 10100-10319 και στη στήλη Τύπος (Τ) μπορούν
να αναγράφονται μόνο οι τιμές 1, 3, 4, 5 και 6·
(2) αν επιλέγεται ο κωδικός 2, δεν εγγράφονται πληροφορίες για τις κατηγορίες 10100-10319.
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