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Σημειώνετε με Χ την απάντηση που επιθυμείτε 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Ηλικία: 

□   20-30     □  31-40      □  41-50     □  51-60     □  >61      
2. Φύλο: 

□  Άρρεν     □  Θήλυ       

3. Σε ποια περιοχή κατοικείτε;  

□   Αθήνα □ ……………….     (□ Αστική  □ Ημιαστική  □ Αγροτική)  

4. Οικογενειακή  κατάσταση: 

□   Έγγαμος          □   Άγαμος   

5. Επίπεδο σπουδών  

□   Διδακτορικό   □   Μεταπτυχιακό   

□   ΑΕΙ     □   ΑΤΕΙ  

□   Γενικό Λύκειο  □   Τεχνικό Λύκειο / Τ.Ε.Ε. / ΕΠΑΛ 

□   Γυμνάσιο   □   Δημοτικό 

6. Επάγγελμα  

□  Ιδιωτικός Υπάλληλος  □   Δημόσιος Υπάλληλος 

□   Επιχειρηματίας   □   Ελεύθερος Επαγγελματίας  

□   Αγρότης    □   Συνταξιούχος  

□   Άλλο …………………………… 

7. Έχετε δευτερεύουσα απασχόληση; 

□   Αγρότης    □  Άλλο …………………………… 

8. Πόσα χρόνια εργάζεστε ως αγρότης;  
 

………………………………………….  

9. Πόσο είναι το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα (σε ευρώ); 

□ <10000   □ 10001-30000   □ 30001-60000   □ 60001-100000    □ >100000 

10. Πόσο από το ετήσιο εισόδημά σας προέρχεται από αγροτική απασχόληση (σε ευρώ); 

…………………………………………. 
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Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΣΤΙΚΙΩΝ  

11. Γνωρίζετε το Ευρωπαϊκό Έργο "AGROSTRAT", στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ 

Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση, του Ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον;  

□   Ναι, αν και δεν συμμετέχω σε αυτό             □   Όχι 

□   Ναι, συμμετέχω σε αυτό  □   Δ.Ξ./Δ.Α. 

12. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα κυριότερα προβλήματα στην ανάπτυξη της καλλιέργειας των φυστικιών σε 

τοπικό επίπεδο; 

□ η υποβάθμιση της ποιότητας του νερού (υφαλμύριση, ρύπανση) 

□ η υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους  

□ το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και ειδίκευσης των αγροτών 

□ η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων 

□ η έλλειψη πρόσβασης στην αγορά πώλησης/προώθησης του προϊόντος 

Άλλο:……………………………………………………………………… 

13. Πώς ενημερωθήκατε για τις κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις της καλλιέργειας του κελυφωτού 

φυστικιού και της διάθεσης των αποβλήτων αποφλοίωσης, που έχουν αναφερθεί σε τοπικό επίπεδο τόσο 

στην ποιότητα του εδάφους όσο και των υδάτων;  

□ Από το Ευρωπαϊκό Έργο “AGROSTRAT”           □ Από τοπικές πηγές (πολίτες, εφημερίδες, 

internet/blogs, ημερίδες κλπ) 

□ Από τους τοπικούς φορείς/κεντρική κυβέρνηση □ Δεν έχω ενημερωθεί 

14. Πιστεύετε ότι η καλλιέργεια φυστικιών πρέπει να τονωθεί  με επιδοτήσεις; 

□ Συμφωνώ - μάλλον συμφωνώ           □ Μάλλον διαφωνώ - διαφωνώ  

□ Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ         □ Δ.Ξ./Δ.Α. 

15. Ποιες ενέργειες και μέτρα μπορούν να ληφθούν σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 

για την ενθάρρυνση της καλλιέργειας των φυστικιών;  

□ επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση  

□ υποστήριξη νέων αγροτών 

□ διευκόλυνση της πρόσβασης σε νέες τεχνικές καλλιέργειας 

□ υποστήριξη των αγροτών από τους εμπλεκόμενους φορείς 

□ κινητοποίηση του συνόλου των εμπλεκόμενων φορέων 

□ ανάπτυξη της αντίστοιχης αγοράς  

Άλλο:………………………………………………………………………. 
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Γ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

16. Συμμετέχετε στο Κέντρο Παρακολούθησης και Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Έργου "AGROSTRAT", 

που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση, 

του Ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον;  

□   Ναι       □   Όχι 

□   Όχι, αν και έχω ενημερωθεί για αυτό  □   Δ.Ξ./Δ.Α. 

17. Έφαρμόζετε στην καλλιέργειά σας το ολοκληρωμένο σχέδιο καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού που 

αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του "AGROSTRAT"; 

□   Ναι       □   Όχι 

□   Όχι, αν και έχω ενημερωθεί για αυτό  □   Δ.Ξ./Δ.Α. 

18. Εκπαιδευτήκατε σχετικά με τη μέθοδο κομποστοποίησης των αποβλήτων αποφλοίωσης του κελυφωτού 

φυστικιού που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του "AGROSTRAT"; 

□   Ναι       □   Όχι 

□   Όχι, αν και έχω ενημερωθεί για αυτή  □   Δ.Ξ./Δ.Α. 

19. Έφαρμόζετε στην καλλιέργειά σας τη μέθοδο κομποστοποίησης των αποβλήτων αποφλοίωσης του 

κελυφωτού φυστικιού που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του "AGROSTRAT"; 

□   Ναι       □   Όχι 

□   Όχι, αν και έχω ενημερωθεί για αυτή  □   Δ.Ξ./Δ.Α. 

20. Έχετε συμβουλευθεί το εξειδικευμένο προσωπικό/ερευνητές της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής ή τους τρεις 

συμμετέχοντες ερευνητικούς φορείς του έργου "AGROSTRAT" για τη χρήση του Κέντρου 

Παρακολούθησης και Διαχείρισης;  

□   Ναι       □   Όχι 

□   Όχι, αν και έχω ενημερωθεί για αυτό  □   Δ.Ξ./Δ.Α. 

21. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Έργου 

"AGROSTRAT" (Βαθμολογήστε με άριστα το 10) 

□ 0     □ 1     □ 2     □ 3     □ 4     □ 5     □ 6     □ 7     □ 8     □ 9     □ 10    

22. Συμμετέχετε ως μέλος στο δίκτυο ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων και αειφόρου καλλιέργειας 

της φυστικιάς που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του "AGROSTRAT" 

□   Ναι       □   Όχι 

□   Όχι, αν και έχω ενημερωθεί για αυτό  □   Δ.Ξ./Δ.Α. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ (Προαιρετική συμπλήρωση) 

Ονοματεπώνυμο   

Διεύθυνση   

Τηλ.   

E-mail   

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Καθ. Κωνσταντίνος Κομνίτσας 

Πολυτεχνείο Κρήτης 

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 

73100 Χανιά 

Email: komni@mred.tuc.gr 

Τηλ. 28210 37686 

 

Ιστοσελίδα έργου: www.agrostrat.gr   
 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ 

 

mailto:komni@mred.tuc.gr
http://www.agrostrat.gr/

