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Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται με σκοπό καινοτόμες δράσεις για την παρακολούθηση-ανάκαμψη-υποβοήθηση
του επαπειλούμενου είδους Πίννα Pinna nobilis. Το ερωτηματολόγιο είναι ΑΝΩΝΥΜΟ και δεν περιέχεται κανένα
στοιχείο που να οδηγεί στην ταυτοποίηση του ερωτώμενου. Οι απαντήσεις σας θα αξιοποιηθούν για την εξυπηρέτηση
του σκοπού που προαναφέρθηκε.
• Ημερομηνία συνέντευξης ........................
• Αριθμός ερωτηματολογίου ........................
• Περιοχή συνέντευξης
........................

ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, 2022
Α1. Σε ποιά περιοχή (Π.Ε.) δραστηριοποιείστε;

Α2. Ποιός είναι ο σκοπός της δραστηριότητας σας:
Επιστημονική έρευνα









Υποβρύχια φωτογράφηση
Ερασιτεχνική αλιεία
Αλιεία/οστρακαλιεία (επαγγελματική)
Έλεγχος αλιείας, επιθεώρηση
Καλλιέργεια οστράκων
Ιχθυοκαλλιέργεια
Άλλη δραστηριότητα (αναφέρετε ποια)
Α3. Γνωρίζετε ποιά είναι η πίννα;
ΝΑΙ

[1]



ΟΧΙ [2]



Α4. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς σας, πόσες πίννες έχετε δει;
Καμία 

Από 1 έως 3



Από 4 έως 10



Περισσότερες από 10



Α5. Σε ποιές περιοχές (τοπωνύμιο, Δήμος) έχετε παρατηρήσει σημαντική παρουσία πίννας

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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Α6. Κατά τη γνώμη σας, υπάρχει μείωση της αφθονίας πίννας τα τελευταία 5 χρόνια; Αν απαντήσατε ΝΑΙ από ποιό
έτος παρατηρήσατε αυτή τη μείωση;
ΝΑΙ

[1]



Έτος:

ΟΧΙ [2]



ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ [3]



Α7. Σε ποιά περιοχή (τοπωνύμιο-Δήμος) έχετε παρατηρήσει μείωση της αφθονίας της πίννας;
....................................................................................................................................................
Α8. Ποιά από τις παρακάτω αιτίες πιστεύετε ότι είναι η κύρια αιτία της μείωσης της αφθονίας της πίννας; Μια
απάντηση μόνο.
Ρύπανση

Αλιεία




Φυσικές καταστροφές
Άλλη αιτία (αναφέρετε ποια)
Δεν γνωρίζω



Α9. Σε τι ποσοστό πιστεύετε ότι ήταν μεγαλύτερη η αφθονία της πίννας πριν 10, 20 και 30 χρόνια;
Πριν 30 χρόνια:
Δεν γνωρίζω
Πριν 10 χρόνια:
% Πριν 20 χρόνια:
%
%
Α10. Έχετε παρατηρήσει αλιευτική δραστηριότητα για το είδος αυτό στην περιοχή που δραστηριοποιείστε;
ΝΑΙ

[1]



Ποιό έτος/έτη:

ΟΧΙ [2]



ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ [3]



Α11. Ποιά εποχή του έτους είναι μεγαλύτερη η ένταση της αλιευτικής δραστηριότητας στο είδος; Μια απάντηση
μόνο.
Άνοιξη:



Καλοκαίρι:



Φθινόπωρο:



Χειμώνας:



Δεν γνωρίζω:



Α12. Ποιά πιστεύετε ότι είναι τα ωφέλη από την παρουσία της πίννας στο οικοσύστημα;
....................................................................................................................................................
Α13. Με ποιά αλιευτική τεχνική/αλιευτικό εργαλείο υπάρχει παράπλευρη αλίευση της πίννας;
....................................................................................................................................................
Α14. Σε ποιά περιοχή (τοπωνύμιο, Δήμος) έχετε παρατηρήσει μια τέτοια αλιευτική τεχνική;
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Α15. Όταν η πίννα αλιεύεται παράπλευρα τι από τα παρακάτω συμβαίνει;
Απελευθέρωση

[1]





Κράτηση αλιεύματος [2]

Δεν γνωρίζω [3]



Α16. Έχετε παρατηρήσει μείωση στο μέσο αλιευόμενο μέγεθος πίννας; Αν απαντήσατε ΝΑΙ από ποιό έτος
παρατηρήσατε αυτή τη μείωση;
ΝΑΙ

[1]



Έτος:

ΟΧΙ [2]



Δεν γνωρίζω [3]
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Α17. Συμφωνείτε με το μέτρο της πλήρους απαγόρευσης της αλιείας πίννας για την ανανέωση των αποθεμάτων;
ΝΑΙ

[1]





ΟΧΙ [2]

Α18. Συμφωνείτε με το μέτρο καθορισμού του ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους αλιείας της πίννας για την
ανανέωση των αποθεμάτων; Αν ΝΑΙ, ποιό ελάχιστο αλιευόμενο μέγεθος προτείνετε;
ΝΑΙ

[1]



Μέγεθος (cm):



ΟΧΙ [2]

Α19. Αναφέρατε οποιαδήποτε άποψη που εσείς επιθυμείτε να ληφθεί υπόψη στην έρευνα.:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Α20. Έχετε παρατηρήσει υποβάθμιση του φυσικού οικοσυστήματος ;
ΝΑΙ

[1]



ΟΧΙ [2]



ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ [3]



Α21. Πιστεύεται ότι η υποβάθμιση του φυσικού οικοσυστήματος σχετίζεται με την μείωση της αφθονίας της πίννας;
ΝΑΙ

[1]



ΟΧΙ [2]



ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ [3]




....................................................................................................................................................
Α22. Σε τι βαθμό κατά την γνώμη σας συμβάλει η πίννα στις παρακάτω υπηρεσίες;
Προσφερόμενη υπηρεσία

Καθόλου

Λίγο

Πολύ

Πάρα πολύ

Δεν γνωρίζω

Συλλογή του είδους για διατροφή











Συλλογή Κελυφών για διακόσμηση ή εξαγωγή
άλλου υλικού






















































































Συντήρηση της δομή της και έκτασης του
υποστρώματος
Δέσμευση CO2
Μείωση της έντασης ευτροφισμού
Συμβολή στην Βιοποικιλότητα
Συμβολή στην βιολογική σύνθεση καταδυτικών
πάρκων
Σύνδεση του είδους με τουριστικές περιοχές
Σημαντικό είδος για υποβρύχια φωτογράφιση
Σημαντικό

είδος

εκπαίδευση
Άλλο (περιγράψτε)

στην

περιβαλλοντική
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Α23. Κατατάξτε τις παρακάτω κατηγορίες φορέων σε σχέση με την πρωτοβουλία ανάδειξης της αναγκαιότητας
προστασίας της πίννας;(από 1-καθόλου σημαντικός έως 7 πολύ σημαντικός)
Επίσημοι φορείς (δημόσιες υπηρεσίες)
Μη κυβερνητικές οργανώσεις
Παραγωγοί - Οργανώσεις παραγωγών/Συνεταιρισμοί
Εκπαιδευτικοί φορείς
Ερευνητικοί φορείς
Σύλλογοι/ομάδες πολιτών
Άλλο (αναφέρετε)

Α24. Ανήκετε σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες φορέων;


ΝΑΙ [1]
Αν ΝΑΙ σε ποιόν?

ΟΧΙ [2]



Α25. Με ποιόν τρόπο μπορείτε να συμβάλλετε στην προστασίας της πίννας;
Προσφερόμενη υπηρεσία

Καθόλου

Λίγο

Πολύ

Συμμετοχή σε ενημερωτικές συναντήσεις







Συμμετοχή στην κοινωνία της πληροφορίας και τη χρήση
των κοινωνικών δικτύων
Συμμετοχή σε ενημερωτικά φυλλάδια κ.α.

Παρακολούθηση στις περιοχές ευθύνης
















Καταγραφή – παρατήρηση σε περιοχές δραστηριότητας







Συμμετοχή σε δράσεις-προγράμματα προστασίαςαποκατάστασης φυσικών πληθυσμών
Συμμετοχή σε πιλοτικά προγράμματα με αντικείμενο την
εκτροφή του είδους
Άλλο (αναφέρετε)



















Συμμετοχή σε δράσεις εκπαίδευση πολιτών

Α26. Γίνεται έλεγχος από τις υπηρεσίες σχετικά με την αλιεία πίννας;
ΝΑΙ [1]

Αν ΝΑΙ, πόσο συχνά γίνεται
έλεγχος? Από ποιόν?
Υπηρεσία αλιείας [1]

ΟΧΙ [2]

Κτηνιατρική υπηρεσία [2]

Σπάνια

Λιμενική Αρχή

Σπάνια

[3]

Σπάνια






Αραιά
Αραιά
Αραιά
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Συχνά
Συχνά
Συχνά






Δεν γνωρίζω 
Δεν γνωρίζω 

Δεν γνωρίζω

Β. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Β1. Φύλο:
Άνδρας

[1]



Γυναίκα

[2]



Άλλο

[3]



Β2-3. Ηλικία:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Β4. Μόρφωση:
Δεν έχω τελειώσει το δημοτικό [1]

Απολυτήριο Δημοτικού [2]



Απολυτήριο Γυμνασίου [3]

Απολυτήριο Λυκείου

Τεχνική Σχολή



Ανώτατη/τερη Σχολή


[4] 

[5]


[6] 

Β5. Επάγγελμα:
………………………………………………………………………………………………
Β6. Οικογενειακή κατάσταση:
Ανύπανδρος/η [1]



Έγγαμος/η [2]



Διαζευγμένος/η - Σε διάσταση - Χήρος/α [3]



Β7. Αριθμός παιδιών:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας στην έρευνα
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