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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (QUESTIONNAIRE) 
(ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟΝ Ν. ΛΕΣΒΟΥ Τέχνη και Παράδοση - Συμβολή στην αειφόρο 

ανάπτυξη”)  

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΛΙΕΡΓΗΤΗ 

1. Φύλλο  (επιλέξτε μόνο μια απάντηση) 

Άνδρας  Γυναίκα  

 

2. Ηλικία (επιλέξτε μόνο μια απάντηση) 

< 30 Ετών  30–40 Ετών  40–50 Ετών  50–60 Ετών  > 60 Ετών  

 

3. Εκπαίδευση (επιλέξτε μόνο μια απάντηση) 4. Κύριο επάγγελμα (επιλέξτε μόνο μια απάντηση) 

Καμία  Αγρότης  

Δημοτικό  Ελεύθερος Επαγγελματίας  

Γυμνάσιο  Ιδιωτικός Υπάλληλος  

Γενικό Λύκειο  Δημόσιος Υπάλληλος  

Τεχνική/Επαγγελματική Εκπαίδευση  Συνταξιούχος  

ΑΕΙ/ΤΕΙ  Επιχειρηματίας  

Μεταπτυχιακές Σπουδές  Άλλο  

 

 

6. Ο λόγος που έχετε επιλέξει να ασχοληθείτε με την ελαιοκαλλιέργεια είναι: (επιλέξτε μόνο μια απάντηση) 

Η οικογενειακή 

παράδοση 
 

Το ικανοποιητικό 

εισόδημα 
 

Ο τρόπος 

ζωής 
 

Η ανυπαρξία 

εναλλακτικών λύσεων 
 Άλλο  

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

7. Γράψτε τον συνολικό αριθμό των στρεμμάτων της ελαιοκαλλιέργειας σας: 

Συνολικός αριθμός στρεμμάτων ελαιοκαλλιεργητή:  

 

8. Από τα συνολικά στρέμματα που διαθέτετε, γράψτε πόσα από αυτά είναι: 

Ορεινά:  

Πεδινά:  

 

 

 

 

 

5. Πόσα χρόνια ασχολείστε με την ελαιοκαλλιέργεια; (επιλέξτε μόνο μια απάντηση) 

< 5 έτη  5–10 έτη  10–20 έτη  20–30 έτη  30–40 έτη  40–50 έτη  > 50 έτη  
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9. Από τα συνολικά στρέμματα που διαθέτετε, γράψτε πόσα από αυτά είναι: 

Ξερικά:  

Ποτιστικά:  

 

10. Από τα συνολικά στρέμματα που διαθέτετε, γράψτε πόσα από αυτά καλλιεργούνται: 

Με συμβατική καλλιέργεια:  

Με το σύστημα της βιολογικής καλλιέργειας:  

Με το Σύστημα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ):  

 

11. Ποιος από τους παρακάτω τρόπους καλλιέργειας πιστεύετε ότι είναι ο πιο αποδοτικός;  

(επιλέξτε μόνο μια απάντηση) 

Η συμβατική καλλιέργεια  
Η βιολογική 

καλλιέργεια  
 

Το Σύστημα Ολοκληρωμένης 

διαχείρισης (ΣΟΔ) 
 

 

12. Πόσους τόνους λάδι παράγετε σε ετήσια βάση κατά μέσο όρο; 

Γράψτε τον αριθμό σε τόνους λάδι:  

 
13. Πόσο ικανοποιημένος είστε από το εισόδημα που σας αποφέρει η ελαιοκαλλιέργεια σας; 

(επιλέξτε μόνο μια απάντηση) 

Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Αρκετά  Πολύ  Πάρα Πολύ  

 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑΣ 

14. Πόσο συχνά κλαδεύετε τα ελαιόδεντρα της καλλιέργειας σας; (επιλέξτε μόνο μια απάντηση) 

Κάθε χρόνο  Κάθε δύο χρόνια  Κάθε τρία χρόνια  
Κάθε τέσσερα 

χρόνια 
 

Σε διάστημα περισσότερο 

των τεσσάρων ετών 
 

 

15. Ποιους μήνες κλαδεύετε τα ελαιόδεντρα της καλλιέργειάς σας; (επιλέξτε μια ή περισσότερες απαντήσεις) 

ΝΟΕ  ΔΕΚ  ΙΑΝ  ΦΕΒ  ΜΑΡΤ  ΑΠΡ  ΛΟΙΠΟΥΣ ΜΗΝΕΣ  

 

16. Ποιοι από τους παρακάτω κλαδεύουν τα ελαιόδεντρα της καλλιέργειάς σας; 

(επιλέξτε μια ή περισσότερες απαντήσεις) 

έμπειροι κλαδευτές  απλοί εργάτες  εγώ προσωπικά  
άμισθο προσωπικό  

(π.χ. συγγενείς και φίλοι) 
 

 

17. Ποια είναι ή ετήσια δαπάνη σας για το κλάδεμα της ελαιοκαλλιέργειας σας; 

Γράψτε τον μέσο όρο σε ευρώ:  

 

18. Σε τι ποσοστό των στεμμάτων της ελαιοκαλλιέργειας σας εφαρμόζετε κλάδεμα κάθε χρόνο; 

(επιλέξτε μόνο μια απάντηση) 

0 - 20%  20%–40%  40%–60%   60%–80%   80%-100%  
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19. Ποια είναι η κατάληξη των υπολειμμάτων του κλαδέματος από την ελαιοκαλλιέργεια σας; 

(επιλέξτε μια ή περισσότερες απαντήσεις) 

Καίγονται επί τόπου  

Χρησιμοποιούνται ως καυσόξυλα για θέρμανση  

Χρησιμοποιούνται ως τροφή για ζώα  

Κομποστοποιούνται / χρησιμοποιούνται για λίπανση  

Χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πελλετών (pelets) ή πυρηνόξυλου  

Χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιομάζας  

Άλλη  

 

20. Ποιές από τις παρακάτω μεθόδους αξιοποίησης των υπολειμάτων κλαδέματος και των υποπροϊόντων μιας 

ελαιοκαλλιέργειας γνωρίζετε; (επιλέξτε μια ή περισσότερες απαντήσεις) 

Παραγωγή πελλετών 

(Pellets) 
 

Παραγωγή 

πυρηνόξυλου 
 Κομποστοποίηση  

Παραγωγή 

βιοαερίου 
 

Παραγωγή 

βιοντίζελ 
 

 

21. Ποια από τις παρακάτω δυνατότητες αξιοποίησης των υπολειμμάτων κλαδέματος και των υποπροϊόντων της 

ελαιοκαλλιέργειας πιστεύετε ότι θα μπορούσε να είναι πιο χρήσιμη για τον τόπο; (επιλέξτε μόνο μια απάντηση) 

Η παρασκευή πελλετών (Pellets) και πυρηνόξυλου για θέρμανση  

Η παρασκευή βιομάζας (βιοαέριο, βιοντίζελ) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας  

Η κομποστοποίηση για την παραγωγή λιπασμάτων  

 

22. Ποια από τα υποπροϊόντα της ελαιοκαλλιέργειας πιστεύετε ότι θα μπορούσε να σας αποφέρει επιπλέον 

εισόδημα; (επιλέξτε μια ή περισσότερες απαντήσεις) 

Τα υπολείμματα κλαδέματος  Ο ελαιοπυρήνας  
 

Ο κατσίγαρος 

 

 

 


