Πιλοτικό Έργο «Μέτρα στήριξης της αλιείας μικρής κλίμακας – Αριθμός Σύμβασης» MARE/2014/04 - SI.723954
«Δράσεις με στόχο την ενίσχυση του συμμετοχικού ρόλου της αλιείας μικρής κλίμακας της
Μεσογείου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στις συμβουλευτικές διαδικασίες σε εθνικό
επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ»
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ
ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Μάρτιος 2016

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο αν ο φορέας σας ασχολείται με/ενδιαφέρεται
για την Aλιεία Mικρής Kλίμακας και την παραδοσιακή αλιεία

Χώρα (ή «διεθνής»)

_______________________________________________________

Όνομα του φορέα

_______________________________________________________

Τύπος του φορέα

_______________________________________________________

Όνομα και Επίθετο

_______________________________________________________

Ρόλος στον φορέα

_______________________________________________________

Email

_______________________________________________________
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1. Με ποιον τρόπο ασχολείται ο φορέας σας με την Αλιεία Μικρής Κλίμακας; (δυνατότητα
πολλαπλής επιλογής αν κρίνεται απαραίτητο)
α) Εκπροσώπηση των συμφερόντων των αλιέων
β) Διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων

□

□

γ) Συμμετοχή στη διαχείριση/χάραξη πολιτικής της αλιείας
δ) Έρευνα

□

ή προωθητικές

□

□ ενέργειες

ε) Άλλος (εξηγήστε εν συντομία)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

[Αν ΔΕΝ εκπροσωπείτε οργάνωση αλιέων, προχωρήστε στο ερώτημα 5]
2. Πόσα αλιευτικά σκάφη εκπροσωπεί ο φορέας σας; Σύνολο ______ Αλιεία Μικρής Κλίμακας
______
3. Πόσους αλιείες; Σύνολο ______ Αλιεία Μικρής Κλίμακας ______
4. Πόσες εταιρείες; Σύνολο ______ Αλιεία Μικρής Κλίμακας ______
5. Πόσες επαγγελματικές ενώσεις ασχολούνται με την Αλιεία Μικρής Κλίμακας στη χώρα σας;
_____
6. Πόσοι περίπου Αλιείς Μικρής Κλίμακας δεν εκπροσωπούνται από καμία τοπική ή εθνική
επαγγελματική ένωση στη χώρα σας (εκτίμηση); _____
7. Υπάρχει κάποια πρωτοβουλία από κοινού διαχείρισης στον τομέα της Αλιείας Μικρής
ΝΑΙ □

Κλίμακας στη χώρα σας;

α) Εθνικά/τοπικά σχέδια διαχείρισης

ΟΧΙ □

□

β) Κοινοπραξίες διαχείρισης με τη συμμετοχή αλιέων
γ) Ομάδες Τοπικής Δράσης στον τομέα της αλιείας
δ) Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές
ε) Άλλα σχέδια (απαριθμήστε)

□

□

□

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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8. Ο φορέας σας συμμετέχει σε κάποιο Εθνικό/Τοπικό ή Διεθνή Φορέα;
Εθνικό/Τοπικό ΝΑΙ

□

ΟΧΙ

□

Αν ΝΑΙ, αριθμήστε παρακαλώ:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Διεθνή ΝΑΙ

□

ΟΧΙ

□

Αν ΝΑΙ, αριθμήστε παρακαλώ:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

9. αξιολογείτε τον βαθμό εκπροσώπησης της Αλιείας Μικρής Κλίμακας της χώρας σας σε
επίπεδο φορέων;
Σε επίπεδο Εθνικών Φορέων
Πλήρως ικανοποιητικό
Χρήζει βελτίωσης

□

Καθόλου ικανοποιητικό

Αδυνατώ να αξιολογήσω

□

□

Σε επίπεδο Διεθνών Φορέων
Πλήρως ικανοποιητικό
Χρήζει βελτίωσης

□

Καθόλου ικανοποιητικό

Αδυνατώ να αξιολογήσω

□

□

□
□

Αν το βαθμός εκπροσώπησης δεν είναι πλήρως ικανοποιητικό, παρακαλώ εξηγήστε εν συντομία τους
λόγους:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Παραθέστε προτάσεις βελτίωσης, αν υπάρχουν:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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10. από τα ακόλουθα εργαλεία θα ήταν τα πλέον αποτελεσματικά ώστε να ενισχυθούν η
εκπροσώπηση και η συμμετοχή των αλιέων μικρής κλίμακα στη χώρα σας;? (μέχρι 3
επιλογές)
α) Προώθηση νέων ενώσεων ή κλάδων στις ήδη υπάρχουσες ενώσεις
β) Διανομή προωθητικών εκδόσεων στους ενδιαφερόμενους
γ) Οργάνωση τοπικών συναντήσεων και εργαστηρίων

□

□

□

δ) Υλοποίηση συμμετοχικών δραστηριοτήτων έρευνας

□

ε) Συμμετοχή των ναυτιλιακών αρχών και/ή των υπευθύνων διαμόρφωσης πολιτικών στις
δραστηριότητες πληροφόρησης/ευαισθητοποίησης

□

ζ) Ενθάρρυνση πρωτοβουλιών κοινής διαχείρισης όπως διαχειριστικά σχέδια, κοινοπραξίες διαχείρισης,
Ομάδες Τοπικής Δράσης στον τομέα της Αλιείας

□

η) Υποστήριξη της συμμετοχής των αλιέων μικρής κλίμακας στην διαχείριση των θαλάσσιων
προστατευόμενων περιοχών

□

θ) Άλλο (εξηγήστε εν συντομία)

□

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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