Αγαπητή Κυρία
Αγαπητέ Κύριε,
Η παρούσα έρευνα γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος RURAL / ITER, το οποίο χρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα LEONARDO και εκπονείτε από μια ομάδα εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων από την Ιταλία, την
Πορτογαλία, την Ελλάδα και το Βέλγιο, με σκοπό την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης, για θέματα που αφορούν
τον πρωτογενή τομέα, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Σκοπός αυτού του ερωτηματολογίου είναι να προσδιορίσει κάποια πεδία ενδιαφέροντος καθώς και τα κατάλληλα
εκπαιδευτικά υλικά και εργαλεία για υφιστάμενους και μελλοντικούς αγρότες, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να
διαφοροποιήσουν τις αγροτικές τους δραστηριότητες και τα προϊόντα τους, καθώς επίσης και να βελτιώσουν το
μάνατζμεντ των αγροκτημάτων τους. Ειδικότερα, πιθανοί χρήστες είναι αγρότες προερχόμενοι από άλλους τομείς
οικονομικής δραστηριότητας, γυναίκες και νεαροί επιχειρηματίες. Πιστεύουμε ότι οι γνώσεις σας στο αντικείμενο της
εργασίας σας θα μας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τις υπάρχουσες τάσεις.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ευγενική συνεργασία σας.
Η ομάδα έργου του προγράμματος RURAL / ITER.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Επωνυμία εταιρείας/αγροτικής εκμετάλλευσης:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο :
e-mail:
Νόμιμος εκπρόσωπος:
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
1

Ποιες είναι οι αγροτικές σας δραστηριότητες;
(ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΜΙΑ Η’ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ)
α. φυτική παραγωγή
β. ζωική παραγωγή
γ. παραγωγή λαχανικών
δ. αγροτουρισμός
ε. μεταποίηση τροφίμων (π.χ.τυρί)
στ. άλλα (παρακαλώ διευκρινίστε)

ΜΕΡΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2

Συνολική έκταση

7

Αγελάδες
γαλακτοπαραγωγής
(αριθμός): …………

(στρέμματα): ……………..…………
3

(στρέμματα): ……………..…………

8

αγελάδες
κρεατοπαραγωγής
(αριθμός): …………

4

Οπωρώνες

9

Πρόβατα

(στρέμματα): ……………..…………
5

Λιβάδια

(αριθμός): …………
10

Κατσίκες

(στρέμματα): ……………..…………
6

(αριθμός): …………

Δάση

11

Χοίροι

(στρέμματα): ……………..…………

(αριθμός): …………
12

Μικρά ζώα
(αριθμός): …………

Αγροτικές εκμεταλλεύσεις με δραστηριότητα μεταποίησης τροφίμων: σημειώστε όπου είναι κατάλληλο
13

Παραγωγή μαρμελάδας και άλλων γλυκών κουταλιού……

14

Ψωμιά, πίτες και προϊόντα αρτοποιίας/ζαχαροπλαστικής……

15

Κρασιά και οινοπνευματώδη ποτά……

16

Ελαιόλαδο και άλλα προϊόντα βασισμένα στο λάδι……

17

Επεξεργασμένα κρέατα (καπνιστά,αποξηραμένα,παστά) …….

18

Άλλα (παρακαλώ διευκρινίστε:………………………….) ……

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19

Αριθμός Δωματίων…………….

20

Αριθμός Κλινών ……………….

21

Αριθμός Καθισμάτων Εστιατορίου ……………………

ΕΡΓΑΣΙΑ

22

Η αγροτική σας εκμετάλλευση ανήκε στην οικογένεια σας;
ΝΑΙ
ΟΧΙ

23

Πριν την ενασχόλησή σας με τον αγροτικό τομέα είχατε εργασιακή εμπειρία εκτός αγροτικού τομέα;
ΝΑΙ
ΟΧΙ

24

Έχουν και άλλα μέλη της οικογένειάς σας εργασία σε αγροτική εκμετάλλευση;
ΟΧΙ

25

2

3

4

5

περισσότερα

Απασχολείτε εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης στο αγρόκτημά σας;
ΟΧΙ

26

ΝΑΙ 1

ΝΑΙ 1

2

3

4

5

περισσότεροι

παρακαλώ διευκρινίστε: …….

Απασχολείτε εργαζόμενους εποχικής απασχόλησης στο αγρόκτημά σας;
ΟΧΙ

ΝΑΙ 1

2

3

4

5

περισσότεροι

παρακαλώ διευκρινίστε: …….

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
27

Γιατί αποφασίσατε ή θα αποφασίζατε να υιοθετήσετε μια καινοτόμο δραστηριότητα στην αγροτική
σας εκμετάλλευση; (ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΕΝΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ)
I. Για να κάνετε πιο κερδοφόρα την αγροτική σας εκμετάλλευση και να αυξήσετε το
εισόδημά σας

II. Για να διαφοροποιήσετε τις πηγές του εισοδήματός σας, και να το κάνετε ποιο
σταθερό
III. Για να κάνετε την επιχείρησή σας πιο βιώσιμη μακροχρόνια
IV. Για να δώσετε στους συγγενείς σας καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες.
V. Για να λάβετε μια επιχορήγηση ενός έργου από τα ευρωπαϊκά ταμεία.
VI. Για να αναζητήσετε έναν καλύτερο τρόπο ζωής
VII. Για να αποφύγετε την ανεργία σε άλλους τομείς
VIII. Άλλα (Παρακαλώ διευκρινίστε)………………………………..
28

Είναι κατά τη γνώμη σας καινοτόμες οι ακόλουθες αγροτικές δραστηριότητες;
(1 = καθόλου καινοτόμες, 5 = πολύ καινοτόμες)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Βιολογική γεωργία (καλλιέργειες και κτηνοτροφία)
Προστασία της βιοποικιλότητας (εξοικονόμηση σπόρων και / ή φυλής)
Φαρμακευτικά φυτά και ιατροφαρμακευτικά προϊόντα
Επεξεργασία αγροτικών παραδοσιακών και ποιοτικών προϊόντων
Εναλλακτική ζωική παραγωγή
Για μη διατροφική χρήση γεωργικών δραστηριοτήτων (μετάξι , μαλλί και τα
παράγωγά τους)
Φυτώρια ,κηπουρικά και διαμόρφωση εξωτερικών χώρων
Απευθείας πώληση των προϊόντων (με διάφορους τρόπους)
Αγροτουρισμός
Υπαίθριος, περιβαλλοντικός και διδακτικός τουρισμός
Διδακτικά και κοινωνικά αγροκτήματα (συνδεδεμένα με κοινωνικά θέματα της
αστικής κοινωνίας)
Βιομάζα για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή την κομποστοποίηση
Φωτοβολταϊκά ή παραγωγή ηλιακής ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Άλλα (παρακαλώ διευκρινίστε……………………… )

°(πχ. ΠΟΠ, προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ΠΓΕ, προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, TSG,
εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα, ή άλλα τοπικά προϊόντα)

29

Είναι σε εξέλιξη ή προγραμματισμένη η καινοτόμα δραστηριότητά σας όσον αφορά ένα από
τα ακόλουθα;
(ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΕΝΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Βιολογική γεωργία (καλλιέργειες και κτηνοτροφία)
Προστασία της βιοποικιλότητας (εξοικονόμηση σπόρων και / ή φυλής)
Φαρμακευτικά φυτά και ιατροφαρμακευτικά προϊόντα
Επεξεργασία αγροτικών παραδοσιακών και ποιοτικών προϊόντων
Εναλλακτική ζωική παραγωγή
Για μη διατροφική χρήση γεωργικών δραστηριοτήτων (μετάξι , μαλλί και τα παράγωγά τους)
Φυτώρια ,κηπουρικά και διαμόρφωση εξωτερικών χώρων
Απευθείας πώληση των προϊόντων (με διάφορους τρόπους)
Αγροτουρισμός
Υπαίθριος, περιβαλλοντικός και διδακτικός τουρισμός
Διδακτικά και κοινωνικά αγροκτήματα (συνδεδεμένα με κοινωνικά θέματα της αστικής
κοινωνίας)
12. Βιομάζα για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή την κομποστοποίηση
13. Φωτοβολταϊκά ή παραγωγή ηλιακής ενέργειας
14. Αιολική ενέργεια

15. Άλλα (παρακαλώ διευκρινίστε……………………… )
°(πχ. ΠΟΠ, προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ΠΓΕ, προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη,
TSG, εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα, ή άλλα τοπικά προϊόντα)

30

Τι είδους καινοτόμες δραστηριότητες είναι ή θα μπορούσαν να είναι ενδιαφέρουσες για
εσάς;
(ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΕΝΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Βιολογική γεωργία (καλλιέργειες και κτηνοτροφία)
Προστασία της βιοποικιλότητας (εξοικονόμηση σπόρων και / ή φυλής)
Φαρμακευτικά φυτά και ιατροφαρμακευτικά προϊόντα
Επεξεργασία αγροτικών παραδοσιακών και ποιοτικών προϊόντων
Εναλλακτική ζωική παραγωγή
Για μη διατροφική χρήση γεωργικών δραστηριοτήτων (μετάξι , μαλλί και τα παράγωγά τους)
Φυτώρια ,κηπουρικά και διαμόρφωση εξωτερικών χώρων
Απευθείας πώληση των προϊόντων (με διάφορους τρόπους)
Αγροτουρισμός
Υπαίθριος, περιβαλλοντικός και διδακτικός τουρισμός
Διδακτικά και κοινωνικά αγροκτήματα (συνδεδεμένα με κοινωνικά θέματα της αστικής
κοινωνίας)
Βιομάζα για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή την κομποστοποίηση
Φωτοβολταϊκά ή παραγωγή ηλιακής ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Άλλα (παρακαλώ διευκρινίστε……………………… )

16. °(πχ. ΠΟΠ, προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ΠΓΕ, προστατευόμενη γεωγραφική
ένδειξη, TSG, εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα, ή άλλα τοπικά προϊόντα)

31

Ποιο είδος εναλλακτικής χρήσης της βιομάζας (π.χ. κλάδεμα, υπολείμματα καλλιεργειών,
κοπριά,..) είναι ή θα μπορούσαν να είναι ενδιαφέροντα για την αγροτική σας
δραστηριότητα;
1. Κομποστοποίηση (για τη γεωργία ή την κηπουρική)
2. Βιομάζα για ενέργεια (βιοαέριο)
3. Βιομάζα για θερμότητα
4. Άλλα , (παρακαλώ διευκρινίστε) : ………………………………………………………………………

ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
32

Αρχίζοντας από την αγροτική σας δραστηριότητα και το ενδιαφέρον για καινοτόμο γεωργία,
πιστεύετε πως οι σχετικές πληροφορίες και η εκπαίδευση είναι εύκολα διαθέσιμα;
ΝΑΙ

33

Σε ποιες πτυχές καινοτόμου γεωργίας θα δείχνατε περισσότερο ενδιαφέρον;
(ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

34

ΟΧΙ

Τεχνολογίες παραγωγής
Επεξεργασία τροφίμων
Μάρκετινγκ και άμεσες πωλήσεις
Χρηματοδοτήσεις έργων
Χρήση της βιομάζας ή άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Άλλα , (παρακαλώ διευκρινίστε) :…………………………….

Χρειάζεστε να έχετε περισσότερες δεξιότητες και γνώσεις ώστε να αρχίσετε να διαχειρίζεστε
νέες δραστηριότητες;
ΝΑΙ

35

ΟΧΙ

Πιο συγκεκριμένα για τις καινοτόμες δράσεις , σε ποιον τομέα πιστεύετε ότι χριάζεστε
περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες;
(ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Βιολογική γεωργία (καλλιέργειες και κτηνοτροφία)
Προστασία της βιοποικιλότητας (εξοικονόμηση σπόρων και / ή φυλής)
Φαρμακευτικά φυτά και ιατροφαρμακευτικά προϊόντα
Επεξεργασία αγροτικών παραδοσιακών και ποιοτικών προϊόντων
Εναλλακτική ζωική παραγωγή
Για μη διατροφική χρήση γεωργικών δραστηριοτήτων (μετάξι , μαλλί και τα παράγωγά τους)
Φυτώρια ,κηπουρικά και διαμόρφωση εξωτερικών χώρων
Απευθείας πώληση των προϊόντων (με διάφορους τρόπους)
Αγροτουρισμός
Υπαίθριος, περιβαλλοντικός και διδακτικός τουρισμός
Διδακτικά και κοινωνικά αγροκτήματα (συνδεδεμένα με κοινωνικά θέματα της αστικής
κοινωνίας)
Βιομάζα για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή την κομποστοποίηση
Φωτοβολταϊκά ή παραγωγή ηλιακής ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Άλλα (παρακαλώ διευκρινίστε……………………… )

°(πχ. ΠΟΠ, προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ΠΓΕ, προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη,
TSG, εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα, ή άλλα τοπικά προϊόντα)

36

Ποιο είδος εκαπίδευσης/μάθησης θα προτιμούσατε;
(ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΕΝΑ Η΄ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ)
Α. Κατ’ οίκων μαθήματα, διάρκειας μιας εβδομάδας
Β . Όχι κατ’ οίκων μαθήματα, με διαλέξεις που διαρκούν μερικές βδομάδες ή
μήνες
Γ. Ατομικά εξ αποστάσεως μαθήματα (μaθήματα μέσω internet)
Δ. Βίντεο-διαλέξεις οργανωμένες από κέντρο μάθησης
Ε. Μάθηση μέσω πρακτικής, με συναντήσεις και επισκέψεις σε πιλοτικά
αγροκτήματα
ΣΤ. Μικτή μεθοδολογία (σε τάξη, online και offline εκπαίδευση)
Ζ. Άλλη (παρακαλώ διευκρινίστε)……………………………………………..

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
37

Είστε ενήμεροι για τους νέους κανόνες της ΚΑΠ 2014/2021?
ΝΑΙ

ΟΧΙ

38

Πιστεύετε ότι οι νέοι κανόνες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής θα επιφέρουν σημαντική αλλαγή στις
αγροτικές σας δραστηριότητες μετά το 2013;
ΝΑΙ
ΟΧΙ

39

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική έχει ως απώτερο σκοπό να κάνει ποιο βιώσιμες και ανταγωνιστικές
τις Ευρωπαϊκές Αγροτικές Εκμεταλλεύσεις. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη;
ΝΑΙ
ΟΧΙ

40

Ποια από τα ακόλουθα είναι, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές σας ανάγκες, τα ποιο
σημαντικά ζητήματα για την διοίκηση της αγροτικής εκμετάλλευσης;
(ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΡΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Θέματα Διοίκησης και Λογιστικής
Χρήση των Ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων (EAFRD , ERDF, ESF)
Χρήση των μέτρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)
Στρατηγικός και Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
Σχέσεις με τις τράπεζες
Σχέσεις με ασφαλιστικές εταιρείες
Ασφάλεια στην εργασία
Ατομικές στρατηγικές μάρκετινγκ
Ομαδικές στρατηγικές μάρκετινγκ
Άλλα (παρακαλώ διευκρινίστε)……………….

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
41 Ποιο είδος χρηματοδότησης πιστεύετε πως θα ήταν ποιο κατάλληλο για το καινοτόμο έργο
σας;
(ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΕΝΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ):
1. Τραπεζικό Δάνειο
2. Ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις

3.
4.
5.
6.
7.
42

Εθνικές επιχορηγήσεις
Περιφερειακές επιχορηγήσεις
Επαγγελματική συνεργασία
Μέλος Οικογένειας
Άλλα (παρακαλώ διευκρινίστε)……………….

Ποιο είδος συμβουλευτικής θα ήταν πιο χρήσιμη για να ξεκινήσετε το καινοτόμο έργο σας;
(ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΕΝΑ Η΄ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ)
1. Ιδιωτικοί σύμβουλοι (γεωπόνοι, οικονομολόγοι, μηχανικοί, φορολογικοί σύμβουλοι
κ.τ.λ.)
2. Σύμβουλοι από την Ένωση Αγροτών
3. Σύμβουλοι από ένα οικονομικό ίδρυμα
4. Ειδικοί από ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια
5. Άλλοι έμπειροι αγρότες
6. Άλλα (παρακαλώ διευκρινίστε)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ * προαιρετικό (παρακαλώ δείτε το παράρτημα ιδιωτικών δεδομένων στο τέλος
του ερωτηματολογίου)

Επίθετο:

Όνομα:

43

Ηλικία

44

Γένος: Άνδρας  Γυναίκα 

45

Εκπαίδευση: Βασική.. Μέση Υψηλή.. Τίτλος Πανεπιστημίου.. Master.. PhD...

46

Εμπειρία στον αγροτικό τομέα (σε έτη): ………………………
Εργασιακή εμπειρία εκτός γεωργίας: ……………………………….
Διεύθυνση: ………………………………………..
Τηλέφωνο………………………………………E-mail: ……………………………………..
Ιστοσελίδα της αγροτικής εκμετάλλευσης ,εάν υπάρχει:

Το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, πρέπει να σταλεί, μέσω email ή μέσω fax, σε
Email: stavropoulou@paseges.gr
Αριθμό Fax: 210 7779313
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας
Η ομάδα του έργου RURAL/ITER

*Αυτό το ερωτηματολόγιο είναι δεσμευμένο με την προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών.
Προσωπικά δεδομένα δεν θα δημοσιευθούν ή θα διαχυθεί.
Η αρχή για την "προστασία των ατόμων όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τα
Κοινοτικά Όργανα" βασίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευγενική σας συνεργασία.

