
Ημερομηνία    ..........................                                Nº έρευνας    .....................  

 

Το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ διερευνά μέσω σχετικής μελέτης τη διασύνδεση μεταξύ της φύσης και του ανθρώπου. 

Εξετάζουμε τα οφέλη που παρέχει η φύση στον άνθρωπο. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να γνωρίζαμε τη 

γνώμη σας μέσω της συμμετοχής σας στη συγκεκριμένη έρευνα.  

Παρακαλούμε να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι 

ανώνυμη και δε θα διαρκέσει περισσότερο από 15 λεπτά. Δεν υπάρχουν «σωστές απαντήσεις», απλά 

πείτε μας τη γνώμη σας. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή!    

 

Περιοχή μελέτης 

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στην Πτολεμαΐδα (Χάρτης) 

 

Τμήμα A: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Η φύση παρέχει, άμεσα ή έμμεσα, οφέλη στον άνθρωπο, τα οποία συμβάλουν στην διατήρησης της 

ευημερίας. Για παράδειγμα, από τα δέντρα παίρνουμε το ξύλο για την επιπλοποιία, οι μέλισσες 

επικονιάζουν τα φυτά συμβάλλοντας στη γεωργική παραγωγή, ή χρησιμοποιούμε γλυκό νερό από τους 

ποταμούς για ανθρώπινη χρήση, κλπ (Φωτογραφία της περιοχής πριν τη φύτευση) 

Πιστεύετε ότι η εξεταζόμενη περιοχή στην Πτολεμαΐδα παρέχει οφέλη που συμβάλλουν στην 

ανθρώπινη ευημερία της τοπικής κοινωνίας;  

 Πάρα πολύ 

 Πολύ 

 Λίγο 

 Πολύ λίγο / Καθόλου 

1. Μπορείτε να δώσετε κάποια παραδείγματα από τα πιθανά οφέλη? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Τι σας προσφέρει αυτή η περιοχή; 

 Ευτυχία                                                           Ευχαρίστηση / Διασκέδαση           

 Ελευθερία                                                       Γαλήνη 

 Ανασφάλεια                                                   Άλλο……………………. 

 Ψυχική ευεξία                      

 Περιβαλλοντική ευαισθησία                                     
 

 



Τμήμα B: ΟΦΕΛΗ 

Από την καρτέλα με τα οφέλη (Φωτογραφία με οφέλη οικοσυστημάτων), μπορείτε να διαλέξετε ποια 

θεωρείτε τα πιο σημαντικά οφέλη για την διατήρηση της ευημερίας ή της ποιότητας ζωής των 

ανθρώπων που ζουν στην περιοχή και να αναφέρετε και τους λόγους; (Φωτογραφία υπηρεσιών 

οικοσυστήματος) 

Διαλέξτε τις  
τέσσερις (4) πιο 
σημαντικές 
Υπηρεσίες 
Οικοσυστήματος  

Βαθμολογήστε τα από 
το 1 μέχρι το 4, από το 
πιο σημαντικό έως το 
λιγότερο σημαντικό.   
(1) Πάρα πολύ σημαντική 
(2) Πολύ σημαντική 
(3) Λίγο σημαντική 
(4) Πολύ λίγο σημαντική 
 
 

Γιατί είναι 
σημαντικές;(περιγράψτε 
με 1 ή 2 λέξεις) 
 

Από τις 4 Υπηρεσίες 
Οικοσυστήματος που 
διαλέξατε:  
Τα τελευταία δέκα 
χρόνια, για κάθε μία από 
αυτές θα λέγατε ότι έχει:  
(1) Μειωθεί 
(2) Παραμείνει το ίδιο 
(3) Αυξηθεί 
(4) Δεν ξέρω 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

  



Τμήμα Γ: Καλλιεργούμενα είδη (αντίληψη)  

1. Ποια είδη καλλιεργειών νομίζετε ότι παρέχουν τα περισσότερα οφέλη για την ευημερία των 
κατοίκων της περιοχής; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Γιατί;…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Από την καρτέλα των καλλιεργειών (φωτογραφίες καλλιεργειών)  μπορείτε να διαλέξετε ποιες 

θεωρείτε τις πιο σημαντικές καλλιέργειες για την διατήρηση της ευημερίας ή της ποιότητας ζωής 

των ανθρώπων που ζουν στην περιοχή; Αναφέρετε τους λόγους. (φωτογραφίες καλλιεργειών) 

 

Τύπος 
καλλιέργειας 

Τις 
γνωρίζετε; 

Βαθμολογήστε τις 
τέσσερις (4) 
καλλιέργειες: 
(1) Πολύ λίγο οικεία  
(2) Λίγο οικεία 
(3) Πολύ οικεία 
(4) Παρά πολύ οικεία 
(5) Δεν ξέρω 

Γιατί είναι 
σημαντική; 
(περιγράψτε με 1 
ή 2 λέξεις) 
 

2 πλεονεκτήματα και 2 
μειονεκτήματα για την 
κάθε καλλιέργεια 

Καλλιέργεια 1: 

………….. 

 
 
 
 

 

 

  

Καλλιέργεια 2: 

………….. 

 
 
 
 

 

 

  

Καλλιέργεια 3: 

………….. 

 
 
 
 

 

 

  

Καλλιέργεια 4: 

………….. 

 
 
 
 

 

 

  

 
(Εικόνες δέντρων που φυτεύτηκαν στην περιοχή) 



2. Γνωρίζετε: 

• την ψευδοακακία (Robinia Pseudoacacia)?                                                    Ναι    Όχι    

• το ορθόκλαδο κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens)?                                  Ναι    Όχι    

• τη Μακεδονική δρυ (βελανιδιά) (Quercus Macedonica)?                                    Ναι     Όχι    
 

ΨΕΥΔΟΑΚΑΚΙΑ 

 

3α. Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με την ψευδοακακία; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Τι θεωρείτε ότι προσφέρει η ψευδοακακία στην ευημερία των πολιτών; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Θεωρείτε ότι η καλλιέργεια της ψευδοακακίας θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας;  

 

  Πάρα πολύ    Πολύ    Λίγο    Πολύ λίγο 

 

Γιατί;…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Εάν η απάντηση σας ήταν Πάρα πολύ/Πολύ/Λίγο, τι είδους εργασία;  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4α. Πιστεύετε πως η ψευδοακακία μπορεί να επηρεάσει τη διατήρηση της τοπικής ταυτότητας ή 

της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής;  

 

  Πάρα πολύ    Πολύ    Λίγο    Πολύ λίγο 

 

5α. Πιστεύετε ότι η ψευδοακακία μπορεί να επηρεάσει την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής;  

 

 Ναι. Με ποιόν τρόπο; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Όχι. Γιατί; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  



ΟΡΘΟΚΛΑΔΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 

 

3β. Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με το ορθόκλαδο κυπαρίσσι; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Τι θεωρείτε ότι προσφέρει το ορθόκλαδο κυπαρίσσι στην ευημερία των πολιτών; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Θεωρείτε ότι η καλλιέργεια του ορθόκλαδου κυπαρισσιού θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας;  

 

  Πάρα πολύ    Πολύ    Λίγο    Πολύ λίγο 

 

Γιατί;…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Εάν η απάντηση σας ήταν Πάρα πολύ/Πολύ/Λίγο, τι είδους εργασία;  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4β. Πιστεύετε πως το ορθόκλαδο κυπαρίσσι μπορεί να επηρεάσει τη διατήρηση της τοπικής 

ταυτότητας ή της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής;  

 

  Πάρα πολύ    Πολύ    Λίγο    Πολύ λίγο 

 

5β. Πιστεύετε ότι το ορθόκλαδο κυπαρίσσι μπορεί να επηρεάσει την οικονομική ανάπτυξη της 

περιοχής;  

 

 Ναι. Με ποιόν τρόπο; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Όχι. Γιατί; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΡΥΣ (ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ) 

 

3γ. Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με τη μακεδονική δρυ (βελανιδιά); 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Τι θεωρείτε ότι προσφέρει η μακεδονική δρυς (βελανιδιά) στην ευημερία των πολιτών; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Θεωρείτε  ότι η καλλιέργεια της μακεδονικής δρυός (βελανιδιά) θα δημιουργήσει νέες θέσεις 

εργασίας;  

 

  Πάρα πολύ    Πολύ    Λίγο    Πολύ λίγο 

 

Γιατί;…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Εάν η απάντηση σας ήταν Πάρα πολύ/Πολύ/Λίγο, τι είδους εργασία;  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4β. Πιστεύετε πως η μακεδονική δρυς (βελανιδιά) μπορεί να επηρεάσει της διατήρηση της τοπικής 

ταυτότητας ή της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής;  

 

  Πάρα πολύ    Πολύ    Λίγο    Πολύ λίγο 

 

5β. Πιστεύετε ότι η μακεδονική δρυς (βελανιδιά) μπορεί να επηρεάσει την οικονομική ανάπτυξη 

της περιοχής;  

 

 Ναι. Με ποιόν τρόπο; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Όχι. Γιατί; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

  



Τμήμα Δ: Κοινωνικό – Οικονομικές παράμετροι 

 
1. Που ζείτε; (Τ.Κ.) 

 

2. Η οικογένεια (γονείς, παππούδες κλπ) κατάγονται από τον ίδιο Δήμο ή Περιφέρεια;  

 

  Ναι    Όχι  

3. Ποιο είναι το επάγγελμα σας; 

 

  Πρωτογενής τομέας    Δευτερογενής τομέας    Τριτογενής τομέας  

 

4. Το επάγγελμα σας, σχετίζεται με την αγροτική ανάπτυξη της περιοχής;  

 

  Ναι    Όχι  

4α. Εάν ΝΑΙ. Ποια είναι τα κίνητρα σας; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Είστε ιδιοκτήτης ή νοικιάζετε γη στην ευρύτερη περιοχή (ως μέρος της επαγγελματικής 

δραστηριότητας);  

 Ναι, νοικιάζω γη  

 Ναι, είμαι ιδιοκτήτης  

 Όχι 

 

5α. Εάν ΝΑΙ. Είστε ιδιοκτήτης ή νοικιάζεται γη για τις ακόλουθες χρήσεις: 

 Γεωργία 

 Εναλλακτικές καλλιέργειες  

 Βοοειδή 

 Κτηνοτροφία (πρόβατα, βοοειδή κλπ) 

 Γαλακτοκομικά 

 Ορυχεία 

 Δάση 

 Άλλα,________________ 

 

6. Ποιο είναι το επίπεδο σπουδών σας;  

 Κανένα 

 Υποχρεωτική εκπαίδευση 

 Δημοσία εκπαίδευση 

 ΤΕ 

 ΠΕ 

 Μεταπτυχιακό 

 Άλλο,________________ 

 Δεν επιθυμώ να απαντήσω 

 

7. Ποια είναι η ηλικία σας; .................................... 

 

 

 



8. Σε ποιο εύρος κυμαίνεται το καθαρό μηνιαίο εισόδημα σας; (Προαιρετικά) 

 < 1000Є               

  1000-2000 Є    

 >2000  Є 

 

9. Με ποια γεωγραφική τοποθεσία ταυτίζεστε πιο πολύ (επιλέξτε μόνο 1)  

 Δήμος                                              Ελλάδα 

 Κοινότητα                                     Ευρώπη 

 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας                                             

 

Τοποθεσία συνέντευξης: ………………………………………………………………… 

Διάθεση συνεντευξιαζόμενου: καλή/μέτρα/δεν ενδιαφερόταν  

Κατανόηση του ερωτηματολογίου: υψηλή/μέτρια/ χαμηλή 

Φύλο:   

Προστασία προσωπικών δεδομένων κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης: Ολική/Μερική   

Ώρα:  

 

 

 

 


