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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-2 
1. Συγκαταλέγεστε στους παραγωγούς ως ιδιοκτήτης, ενοικιαστής, καλλιεργητής ή 

άλλη ιδιότητα; (διευκρινίστε) 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Πόσα στρέμματα καλλιεργείτε και με τι πυκνότητα; (π.χ. δέντρα/στρέμμα)  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Τι παράγετε και σε τι ποσότητες ετησίως;  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Γνωρίζετε το ιστορικό της γης που καλλιεργείτε; (άλλες καλλιέργειες, μέθοδοι, 

άλλες χρήσεις κλπ πριν από την τρέχουσα καλλιέργεια) 

o Ναι, σε μεγάλο βαθμό 

o Αρκετά καλά 

o Όχι, καθόλου ή σχεδόν καθόλου 

5. Η γη που καλλιεργείτε ή μέρος αυτής έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν ως 

χώρος διάθεσης απορριμμάτων ή αποβλήτων;  

o Όχι 

o Δεν γνωρίζω 

o Ναι (διευκρινίστε) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

6. Τηρείτε αρχεία σχετικά με τη χρήση νερού άρδευσης; (πηγή, ποσότητες, 

ποιότητα)  

o Ναι 

o Μόνο για ορισμένες από τις πληροφορίες 

o Όχι 

7. Τι νερό άρδευσης χρησιμοποιείτε; 

o Από ιδιωτική γεώτρηση  

o Από γεώτρηση δημοτική ή άλλου φορέα 

o Από ανοιχτές διαθέσιμες πηγές (ρυάκια, ποτάμια, φυσικές επιφανειακές 

δεξαμενές) 

o Νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας από εγκαταστάσεις καθαρισμού ύδατος ή 

απόνερα χωρίς οργανικό φορτίο 

o Από δεξαμενές περισυλλογής βρόχινου νερού 

o Απόνερα πλούσια σε οργανικό φορτίο (γεωργικά, κτηνοτροφικά) 

o Άλλο (διευκρινίστε) 
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8. Έχετε ποιοτική εκτίμηση του νερού άρδευσης που χρησιμοποιείτε σε τουλάχιστον 

ετήσια βάση; Αν ναι, ποιες παραμέτρους παρακολουθείτε;  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9. Διαθέτετε αποφλοιωτική μηχανή; _______________________________________ 

10. Περιγράψτε τη  χρήση λιπασμάτων ή άλλων εδαφοβελτιωτικών (είδος 

λιπάσματος, προμηθευτές, ποσότητες, εποχή λίπανσης, μέθοδοι και σημεία 

εφαρμογής). 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11. Η λίπανση γίνεται μετά από ανάλυση του εδάφους και γνωμοδότηση από 

εξειδικευμένο φορέα ή/και γεωπόνο ή εμπειρικά; 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

12. Λιπαίνετε κάτω από την κόμη του δένδρου ή σε όλο τον αγρό;  

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

13. Χρησιμοποιείτε κοπριά ως μέσο λίπανσης;  

o Όχι 

o Αν ναι: 

 περιγράψτε (είδος κοπριάς, ποσότητα, χρόνος εφαρμογής)  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 έχει προηγηθεί ανάλυση επικινδυνότητας αυτής της εφαρμογής; 

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

14. Χρησιμοποιείτε κομπόστ ή άλλου τύπου προϊόντα επεξεργασίας αποβλήτων ως 

εδαφοβελτιωτικά; 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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15. Κομποστοποιείτε ή αξιοποιείτε με άλλο τρόπο οι ίδιοι τα απόβλητα της 

παραγωγής σας ή μέρος αυτών; Αν ναι, διευκρινίστε τρόπο αξιοποίησης και 

επιγραμματικά τη μεθοδολογία που ακολουθείτε.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

16. Χρησιμοποιείτε φυτοπροστατευτικά με έγκριση χρήσης;  

o Ναι 

o Δεν γνωρίζω 

o Όχι 

17. Η συγκομιδή γίνεται με μηχανικά μέσα και χωρίς επαφή του καρπού με 

ανθρώπινα χέρια;  

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

18. Τα δοχεία περισυλλογής των καρπών πλένονται πολύ καλά πριν τη χρήση;  

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

19. Οι καρποί που πέφτουν στο έδαφος απορρίπτονται από τη συγκομιδή;  

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

20. Έχει καταγραφεί κατά την τελευταία δεκαετία πρόβλημα αφλατοξινών στην 

παραγωγή σας; Τι μέτρα πρόληψης παίρνετε σχετικά με το θέμα;  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

21. Είστε αρκετά εξοικειωμένοι με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ώστε να 

o Χρησιμοποιείτε στοιχειωδώς λογιστικά φύλλα (π.χ. excel) 

o Χρησιμοποιείτε στοιχειωδώς διαμορφωτές κειμένου (π.χ. word) 

o Περιηγείστε στο διαδίκτυο 

22. Είστε διατεθειμένος να εισάγετε σε ετήσια βάση τα διαθέσιμα δεδομένα της 

καλλιεργούμενης γης σας (π.χ. αναλύσεις εδάφους) σε ένα πληροφοριακό 

σύστημα στο οποίο θα έχει πρόσβαση η Περιφέρεια για ανάλυση και αξιολόγηση 

των δεδομένων;  

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

23. Θα προτιμούσατε τα δεδομένα να εισάγονται από εσάς ή από το γεωπόνο της 

περιοχής;  

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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24. Σας φαίνεται χρήσιμη η κατασκευή και ελεύθερη χρήση μιας διαδικτυακής 

εφαρμογής όπου εισάγοντας μόνο τις συντεταγμένες ενός αγροτεμαχίου θα σας 

παρέχονται δωρεάν οδηγίες καλλιέργειας και λίπανσης;  

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

25. Ποιες θεωρείτε απολύτως απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να επενδύσετε χρόνο 

ή/και χρήματα σε νέες πρακτικές που δεν αποσκοπούν άμεσα στην ποιοτική ή 

ποσοτική βελτίωση της παραγωγής σας αλλά στην προστασία του περιβάλλοντος 

της Αίγινας; 

o Την οικονομική/τεχνική στήριξη από δημόσιους φορείς & άλλους 

θεσμικούς παράγοντες 

o Την εξασφαλισμένη απόσβεση της επένδυσης 

o Εξασφάλιση ότι δεν θα ζημιωθεί η παραγωγή 

o Τη σιγουριά ότι τα περιβαλλοντικά οφέλη θα είναι αξιοσημείωτα 

o Την επιβολή τους μέσω νομοθεσίας 

o Την ευρύτερη αποδοχή τους από το συνεταιρισμό/κοινότητα ή άλλο 

αρμόδιο φορέα 

26. Αν σας προταθεί μια επένδυση με εξασφαλισμένη απόσβεση και περαιτέρω 

οικονομικά οφέλη, ποιο είναι κατά προσέγγιση το ποσόν που μπορείτε να 

διαθέσετε ως αρχική επένδυση με βάση τα τωρινά οικονομικά δεδομένα; (Χωρίς 

να υπολογίζετε σε ειδικό δάνειο ή επιδότηση) 

o Το πολύ 1000 € 

o 1000 – 3000 € 

o 3000 – 10000 € 

o Περισσότερα από 10000 € 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ (Προαιρετική συμπλήρωση ) 

Ονοματεπώνυμο   

Ιδιότητα/Επάγγελμα   

ΗΛΙΚΙΑ …Φύλο   

Διεύθυνση   

Τηλ.   

E-mail   

 

 

Το έργο AGROSTRAT χρηματοδοτείται κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

 

 

 

 

Τρόποι αποστολής ερωτηματολογίου 

1. Ταχυδρομικά στη διεύθυνση Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Σοφ. Βενιζέλου 1, 14123 

Λυκόβρυση, υπόψη Μ. Ντούλα 

2. Με e-mail  στη διεύθυνση mdoula@otenet.gr 

3. Εφόσον το ερωτηματολόγιο συνοδεύεται από φάκελο με προ-πληρωμένο τέλος, 

αποστολή του φακέλου χωρις επιβάρυνση γραμματοσήμου 
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