Ημερομηνία……………………………… Τοποθεσία/Περιοχή Συνέντευξης:…………………………………
Όνομα υπεύθυνου για τη συνέντευξη……………………………………………………

Σας παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο συμβάλλοντας έτσι στο σχεδιασμό και την
εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης και βιώσιμης αξιοποίησης των αυτοφυών αρωματικών και
φαρμακευτικών φυτών στο Νομό Χανίων. Η βοήθειά σας είναι πολύτιμη. Υπάρχει η δυνατότητα
ηλεκτρονικής συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου μέσω του υπερσύνδεσμου
http://surveys.maich.gr/index.php/394345?lang=el
Έργο: «Πιλοτικό Πρόγραμμα μακροχρόνιας παρακολούθησης αυτοφυών αρωματικών και
φαρμακευτικών φυτών στο Νομό Χανίων και αξιολόγηση των φυσικών πληθυσμών τους». Ανάδοχος:
Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) σε συνεργασία με τη Δ/νση Δασών Χανίων της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Χρηματοδότηση: Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
(ΥΠΕΚΑ) Eιδική Γραμματεία Δασών/Πράσινο Ταμείο, «Εφαρμοσμένη Έρευνα» Χρηματοδοτικού
Προγράμματος «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2014».
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και το χρόνο σας.
Α. Χρήση
1. Πόσο συχνά και για ποιο λόγο τα χρησιμοποιείτε ;
Καθόλου/ποτέ
Σπάνια

Μερικές
φορές

Συχνά

Φαρμακευτικούς λόγους (τσάι)
Στη μαγειρική
2. Εάν χρησιμοποιείτε από πού κυρίως τα προμηθεύεστε ;
Έχω δική
μου
καλλιέργεια

Συλλογή από
φυσικούς
πληθυσμούς

Δώρο από
Φίλο/Γείτονα/
Γνωστό

Αγορά από
γνωστό

Αγορά από
κατάστημα
/ λαϊκή
αγορά

Ρίγανη
Φασκόμηλο
Μαλοτήρα
Κρητική μαντζουράνα
Άλλο
3. Είστε καλλιεργητής Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών;
(Οι ερωτήσεις 4 έως και 7 αφορούν καλλιεργητές αρωματικών)
Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω:
Ναι ⃝ Όχι ⃝
4. Σε ποια και σε πόση έκταση/ποσότητα καλλιεργείτε αρωματικά/φαρμακευτικά:
Έκταση (στρ) Ποσότητα (κιλά) Ματσάκια
Ρίγανη
Φασκόμηλο
Μαλοτήρα
Κρητική μαντζουράνα
Άλλο
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5. Εάν καλλιεργείτε, φυτεύετε σπόρο ή νεαρά φυτά:
Σπόρο
Νεαρά Φυτά
Ρίγανη
Φασκόμηλο
Μαλοτήρα
Κρητική μαντζουράνα
Άλλο
6. Από πού προμηθεύεστε το σπόρο ή τα νεαρά φυτά που χρησιμοποιείτε?
Ιδία συλλογή ⃝, Από φυτώριο ⃝, Από κατάστημα γεωργικών φαρμάκων ⃝, Από το διαδίκτυο ⃝ Από
φυτώριο ⃝,
7. Είστε σίγουρος ότι ο σπόρος ή τα νεαρά φυτά που φυτεύετε είναι είδη που φύονται στην περιοχή
μας (δηλ κρητική μαντζουράνα, ρίγανη Κρήτης, κλπ ) ?
Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω:
Δεν είμαι σίγουρος/η
Είμαι σίγουρος/η γιατί η σπορο-συλλογή έγινε από εμένα
Είμαι σίγουρος/η γιατί μου έδωσε ο γνωστός/φίλος μου τον σπόρο
Είμαι σίγουρος γιατί το αγόρασα από κατάστημα/φυτώριο
Είμαι σίγουρος/η γιατί υπήρχε πιστοποίηση στο φάκελο/συσκευασία

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

8. Εάν συλλέγετε ΑΥΤΟΦΥΗ αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, τι ποσότητα συγκεντρώσατε κατά
το προηγούμενο έτος (ή τι περιμένετε να συγκεντρώσετε το 2016) και από ποιες περιοχές;
Ποσότητα
Ματσάκια
Περιοχή
(κιλά)
Ρίγανη
Φασκόμηλο
Μαλοτήρα
Κρητική μαντζουράνα
Άλλο
9. Σε ποιά επεξεργασία υποβάλλετε την πρώτη ύλη/προϊόντα:
Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω:
Αποξήρανση – Διαλογή ⃝

Τυποποίηση – Συσκευασία ⃝ Καμία (προϊόντα έτοιμα προς πώληση) ⃝
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10. Πώς διακινήσατε (ή θα διακινήσετε) τη μεγαλύτερη ποσότητα αρωματικών/φαρμακευτικών
φυτών που συλλέξατε (από καλλιέργεια ή/και από φυσικούς πληθυσμούς);
Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο:
Ιδιοκατανάλ
ωση

Δώρα σε
φίλους/γνωστ
ούς

Πώληση
(χύμα)

Πώληση
συσκευασ
μένη

Πώληση
σε
εταιρεία
επεξεργασ
ίας

Άλλο

Ρίγανη
Φασκόμηλο
Μαλοτήρα
Κρητική μαντζουράνα
Άλλο

11. Εμπορεύεστε τις ποσότητες που συλλέγετε; (Απαντήστε στις ερωτήσεις 12 έως και 17 μόνο αν απαντήσατε
ΝΑΙ στην ερώτηση 11)
Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω:

Ναι ⃝ Όχι ⃝
12. Σε ποια μορφή πουλήσατε (ή θα πουλήσετε) τη μεγαλύτερη ποσότητα
αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών που συλλέξατε (από καλλιέργεια ή/και φυσικούς
πληθυσμούς);
Παρακαλώ επιλέξτε όλα όσα ισχύουν:
Τυποποιημένη συσκευασία ⃝

Ματσάκια ⃝ Χύμα ⃝ Άλλο ⃝

13. Αναφέρετε σας παρακαλώ ένα τουλάχιστον αγοραστή / διακινητή των προϊόντων σας.
Επωνυμία Επιχείρησης: ……………………………………………….......................
Επωνυμία Επιχείρησης: ……………………………………………….......................
Επωνυμία Επιχείρησης: ……………………………………………….......................

14. Έσοδα από πώληση
0-100€

101-200€

0-200€

201-300€

301-400€

401-500€

5011000€

1001€ +

Ρίγανη
Φασκόμηλο
Μαλοτήρα
Κρητική
ματζουράνα
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15. Ποιά είναι η πορεία των πωλήσεων αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών σε σχέση με τα
προηγούμενα έτη?
Αυξητική ⃝ Πτωτική ⃝ Ίδια (μικρές διακυμάνσεις)
16. Η πρώτη ύλη (προϊόν) που εμπορεύεστε προέρχεται από:
Ιδία παραγωγή/συλλογή

⃝

Ιδία συλλογή και από άλλο γνωστό παραγωγό/συλλέκτη αρωματικών φυτών Κρήτης;
Ιδία συλλογή και διανομέα εντός Ελλάδας

⃝

Ιδία συλλογή και από διανομέα εξωτερικού

⃝

⃝

Άλλο …………………………………………………………………………..
17. Στο σημείο πώλησης/ράφι όπου πωλούνται τα προϊόντα σας αναφέρεται η προέλευση των
προϊόντων και της πρώτης ύλης? Ναι ⃝
Όχι ⃝
18. Πόσα άτομα από την περιοχή σας ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ, συλλέγουν και εμπορεύονται
αρωματικά/φαρμακευτικά φυτά;
Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο:
0-4

4-10

10+

Ρίγανη
Φασκόμηλο
Μαλοτήρα
Κρητική μαντζουράνα

Διαχείριση / Απόψεις
19. Υπάρχει σήμερα έλεγχος στην παραγωγή / συλλογή των αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών;
Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω:
Ναι ⃝

Όχι ⃝

20. Υπάρχει σήμερα έλεγχος στην εμπορία των αρωματικώ/φαρμακευτικών φυτών;
Ναι ⃝ Όχι ⃝

21. Γνωρίζετε τη ρυθμιστική διάταξη 2013 της Δ/νσης Δασών Χανίων για τη συλλογή και την
καλλιέργεια της ρίγανης/φασκόμηλου/μαλοτήρας και κρητικής μαντζουράνας;
Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω:
Ναι ⃝

Όχι ⃝

(Απαντήστε την ερώτηση 22 μόνο αν έχετε απαντήσει ΝΑΙ στην ερώτηση 21)
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22. Σύμφωνα με τη ρυθμιστική διάταξη ΔΑΔ 2013, τι ποσότητα νομιμοποιήστε να μαζέψετε ΧΩΡΙΣ
ΑΔΕΙΑ από φυσικούς πληθυσμούς από τα παρακάτω φυτά;
Ποσότητα
Ρίγανη
Φασκόμηλο
Μαλοτήρα
Κρητική μαντζουράνα
23. Παρατηρείτε αλλαγή στους φυσικούς πληθυσμούς των αρωματικών φυτών που φύονται στην
περιοχή σας κατά τα τελευταία χρόνια;
Μεγάλη
μείωση

Ελάχιστη
μείωση

Καμία
αλλαγή

Ελάχιστη
αύξηση

Αύξηση

Ρίγανη
Φασκόμηλο
Μαλοτήρα
Κρητική μαντζουράνα
24. Βαθμολογήστε τους παρακάτω παράγοντες (από 1-καθόλου έως 5-πάρα πολύ) ανάλογα με ο
βαθμό με τον οποίο απειλούν τους φυσικούς πληθυσμούς αρωματικών/φαρμακευτικών
Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο:
Απειλές

1

2

3

4

5

Συλλογή
Εκρίζωση
Υπερβόσκηση (κατσίκια)
Υπερβόσκηση(πρόβατα)
Εκτεταμένη χρήση ζιζανιοκτόνων
Ξηρασία
Εκχερσώσεις για διάνοιξη δρόμων /
επέκταση καλλιεργειών (πχ φύτευση
ελαιοδέντρων)
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25. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τα παρακάτω:
Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο:
Διαφωνώ
Απολύτως

Διαφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ
Απολύτως

«Η απόφαση της Δ/νσης Δασών να ελέγξει τη
συλλογή των αρωματικών/φαρμακευτικών
φυτών ήταν πολύ σωστή»
«Η συλλογή των αρωματικών/φαρμακευτικών
φυτών πρέπει να απαγορευτεί»
«Δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει
έλεγχος στη συλλογή. Σήμερα όποιος θέλει
μαζεύει και πουλάει ανεξέλεγκτα».
«Η παραγωγή/καλλιέργεια πρέπει να
επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς και άδειες»
«Δεν υπάρχει έλεγχος στην εμπορία των
αρωματικών-φαρμακευτικών»
«Τα αρωματικά/φαρμακευτικά που
διατίθενται στο εμπόριο δεν είναι κρητικά
ούτε καν ελληνικά».
«Θα πρέπει να ελεγχθεί η συλλογή»
«Ότι και να γίνει τα φυτά αυτά δεν πρόκειται
να εξαφανιστούν – Η φύση προνοεί»
«Πρέπει να ελεγχθεί η βόσκηση»

Δημογραφικά Στοιχεία
I.

Τόπος μόνιμης κατοικίας: ___________________

II.

Φύλο:

III. Ηλικία:
IV.

V.





Άνδρας

 16-34

 35-54

Μορφωτικό Επίπεδο
 Δημοτικό
 Γυμνάσιο

 65 +

 55-64

 Λύκειο

 Τριτοβάθμια

Επάγγελμα

 Δημόσιος Υπάλληλος

 Αγρότης

 Ιδιωτικός υπάλληλος

 Συνταξιούχος

VI.

Γυναίκα

 Άλλο …………………………………

Ετήσιο εισόδημα της οικογένειας (€)

 έως 5000

 5001-10000

 10001- 15000

 20001-25000

 25001 -30000

 30001 και πάνω

 15001-20000

Ευχαριστώ
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