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Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Στατιστικής νόμου 15(Ι)2000 η παροχή πληροφοριών εκ μέρους των 

ερωτωμένων είναι υποχρεωτική, η δε άρνηση παροχής στοιχείων και/ή παροχή ψευδών ή ανακριβών 

πληροφοριών υπόκειται στις συνέπειες του νόμου. Η Στατιστική Υπηρεσία και το Τμήμα Γεωργίας 

υποχρεούνται να τηρήσουν όλα τα στοιχεία εμπιστευτικά και να τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά και 

μόνο για στατιστικούς σκοπούς

Ονοματεπώνυμο:............................................................. Υπογραφή:.............................

γ) ΑΡΝΙΑ ΚΑΙ ΡΙΦΙΑ

Αρνιά αρσενικά και θηλυκά μιας ημέρας μέχρι 7 μηνών

Ρίφια αρσενικά και θηλυκά μιας ημέρας μέχρι 7 μηνών

Ιδιοκτήτης/διαχειριστής της εκμετάλλευσης

Ολικός αριθμός αιγών και έγκυων ριφάδων (1+2)

Τράγοι (ηλικίας 7 μηνών και πάνω)

ΣΥΝΟΛΟ (1+2+3)

ΣΥΝΟΛΟ (1+2+3)

β) ΑΙΓΕΣ

Αίγες (ενήλικα που έχουν γεννήσει τουλάχιστο μια φορά)

Ριφάδες (ποβίζια ηλικίας άνω των επτά μηνών)

Αρνάδες (ποβίζια ηλικίας άνω των επτά μηνών)

Ολικός αριθμός προβατίνων και έγκυων αρνάδων (1+2)

Κριοί (ηλικίας 7 μηνών  και πάνω)

Κωδικός αριθ. εκμετάλλευσης (Κτηνιατρείου): CYS:

B.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΣΑΣ (κατά την 21/1/2013)

α) ΠΡΟΒΑΤΑ

Προβατίνες (ενήλικα που έχουν γεννήσει τουλάχιστο μια φορά)

2. Νομικό Πρόσωπο

Όνομα Νομικού Προσώπου:

Αριθμός Εγγραφής Νομικού Προσώπου:

3. Στοιχεία εκμετάλλευσης (να δηλωθεί ο τόπος που βρίσκεται η εκμετάλλευση)

Δήμος/Κοινότητα: Επαρχία:

Α.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΟΥ (με κεφαλαία)

1. Φυσικό Πρόσωπο

Επώνυμο: Όνομα:

Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας:

       (Τύπος Γεωργίας 503)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
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ΟΧΙ
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5)

6)

Απλή αρμεκτική μηχανή

Ψυγείο φύλαξης του γάλακτος

Συσκευή τεχνητού θηλασμού 

Μηχανικό σύστημα διατροφής (εκτός βαγόνι ανάμιξης ζωοτρ.)

Βαγόνι ανάμιξης ζωοτροφών

Γεωργική ζώνη

Οικιστική ζώνη

Ζώνη προστασίας της φύσης

Κτηνοτροφική ζώνη

ΣΤ.  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (σημειώστε √ ή αρ. όπου ισχύει)

Πλήρες αρμεκτικό συγκρότημα

Αστέγαστος χώρος σε τετραγωνικά μέτρα 

1. Πού γίνεται το άρμεγμα των ζώων; (σημειώστε √ όπου ισχύει)

Σε αρμεκτήριο

Σε κάποιο μέρος του υποστατικού στέγασης των ζώων 

2. Πού βρίσκονται τα υποστατικά; (σημειώστε √ όπου ισχύει)

Κυβερνητική κτηνοτροφική περιοχή 

.................. …

ΣΥΝΟΛΟ

Ε.  ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ

Τα υποστατικά έχουν άδεια οικοδομής ΝΑΙ

Στεγασμένος χώρος σε τετραγωνικά μέτρα

Αίγες και Τράγοι : Δαμασκού ή τύπου Δαμασκού (αριθμός)

Διασταυρωμένες (αριθμός)

Ντόπιες: Κυπριακή (αριθμός)

Μαχαιρά: (αριθμός)

Άλλες φυλές(όνομα φυλής).................. …

Πρόβατα και Κριοί : Χίου ή τύπος Χίου (αριθμός)

Διασταυρωμένα (αριθμός)

Άλλες φυλές(όνομα φυλής).................

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

ΣΥΝΟΛΟ

Γ.  ΜΟΡΦΩΣΗ ( σε περίπτωση νομικού προσώπου να δηλωθεί η μόρφωση του διαχειριστή 

της εκμετάλλευσης)

Δημοτικό

Γυμνάσιο/Λύκειο

Ανώτερη

Δ.  ΦΥΛΕΣ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΚΟΠΑΔΙΟΥ ΣΑΣ (Συμπεριλαμβάνονται και τα αρσενικά)

     (Προσοχή: Ο αριθμός των ζώων να είναι ίσος με τα α και β της ενότητας Β)
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8)
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β)
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Ι.  ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ  (σημειώστε √ όπου ισχύει)

Συμβατική

Βιολογική

Ετήσια Ιδιοπαραγωγή (κιλά) χαλλούμι

τραχανάς

γιαούρτι

αιγινό 

Διάθεση συνολικής ετήσιας παραγωγής γάλακτος

1. Πώληση στις γαλακτοβιομηχανίες-τυροκομεία ή αλλού  

(λίτρα)
πρόβειο

αιγινό 

Ολικός αριθμός ατόμων:          άνδρες γυναίκες

Ι.  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (κατά το 2012)

Συνολική ετήσια παραγωγή γάλακτος  (λίτρα): πρόβειο

Θ.  ΕΡΓΑΤΙΚΑ (Αριθμός ατόμων που ασχολούνται στην εκμετάλλευση π.χ. ½,1,1½, κ.λ.π.)

Οικογενειακή εργασία: άνδρες (αρ.):   γυναίκες (αρ.):

Μισθωτή εργασία: Κύπριοι άνδρες (αρ.):   Κύπριες γυναίκες (αρ.):

Μισθωτή εργασία: Αλλοδαποί άνδρες (αρ.):   Αλλοδαπές γυναίκες (αρ.):

γ) Πόση ξηρική έκταση σπάρηκε με σιτηρά και κτηνοτροφικά φυτά (δεκ.)

Είδος: 1:………………... 2:………………... 3:………………... 4:………………... 5:…………………

δ) Πόση αρδευόμενη έκταση σπάρηκε με σιτηρά και κτηνοτροφικά φυτά 

(δεκ.)

Είδος: 1:………………... 2:………………... 3:………………... 4:………………... 5:…………………

Ποσότητα σανού για ένα χρόνο (τόνοι)

Ποσότητα αχύρου/ποκαλάμης για ένα χρόνο (τόνοι)

Ποσότητα ενσιρώματος (Silage) για ένα χρόνο (τόνοι)

Η.  ΕΚΤΑΣΗ ΓΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΤΕ   (κατά το 2012)

Ιδιόκτητη (δεκ.)

Ενοικιαζόμενη (δεκ.)

Γεωργικός ελκυστήρας

Ζ.  ΔΙΑΤΡΟΦΗ   (κατά το 2012)

1. Ποσότητα συμπυκνωμένου μίγματος για ένα χρόνο (τόνοι) 

(Συμπεριλαμβάνονται τα πέλλετς, το  μίγμα που γίνεται από τον μύλο 

και το μίγμα που γίνεται από τον ίδιο τον κτηνοτρόφο)

2. Ποσότητα κριθαριού που ταΐζεται από μόνο του (όχι σε μίγμα) για ένα 

χρόνο (τόνοι)

Πλήρης μύλος ζωοτροφών 

Μόνο αναμικτήρας (μίξερ) 

Ψαλίδι κοπής χόρτου 

Μπαλαριστική 

Χορτοσυλλέκτης 

Σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών
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Σημ: 

B.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΣΑΣ (κατά την 16.11.2009)

1. Το Ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται τη 

δηλωθείσα εκμετάλλευση. Εκμεταλλεύσεις που ανήκουν σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα δηλώνονται στο 

όνομα του διαχειριστή της εκμετάλλευσης.

2. Ζώα αναπαραγωγής θεωρούνται οι προβατίνες και αίγες ηλικίας άνω του έτους και αυτές που είναι  ηλικίας 

κάτω του έτους αλλά άνω των εφτά μηνών και οι Κριοί και Τράγοι ηλικίας 7 μηνών και πάνω.

3. Ο αριθμός των ζώων αναπαραγωγής που θα καταγραφεί είναι αυτος που κατέχουν/κατείχαν οι 

αιγοπροβατοτρόφοι κατά την 21η   Ιανουαρίου 2013 .

4. Η 1η σελίδα του Ερωτηματολογίου να υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή της εκμετάλευσης.

Ημερομηνία:.........................................................................

Το έντυπο να συμπληρωθεί και να παραδοθεί στο Γεωργικό Γραφείο της Επαρχίας όπου 

βρίσκεται η Εκμετάλλευση κατά την περίοδο που αναφέρεται στο ενημερωτικό  έντυπο του Κ.Ο.Α.Π.

Παρατηρήσεις:.................................................................................................................................

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

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

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

Αποδέχομαι όπως το Τμήμα Γεωργίας διαβιβάσει τα δηλωθέντα στοιχεία στο Τμήμα Εργασίας του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για σκοπούς εξασφάλισης άδειας εργοδότησης 

αλλοδαπών.

Ιδιοκτήτης της εκμετάλλευσης

Ονοματεπώνυμο:................................................................ Υπογραφή:......................................

Απογραφέας

Ονοματεπώνυμο:................................................................ Υπογραφή:......................................
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