ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 1ης ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Παρακαλούμε διαθέστε λίγα λεπτά για να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Με τον τρόπο αυτό
μας βοηθάτε να εντοπίσουμε σημαντικά ζητήματα διαχείρισης της περιοχής σας και να οργανώσουμε
σωστά τη διαδικασία διαβούλευσης.
1. Πώς ενημερωθήκατε για τη διαβούλευση του Προσχεδίου της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ);

2. Ποιος θεωρείτε ότι είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος ενημέρωσής σας για διαδικασίες
διαβουλεύσεων; (σειρά προτίμησης προεπιλεγμένων μέσων ενημέρωσης)
i.

Ανάρτηση πληροφοριών στη σχετική ιστοσελίδα

ii.

Αποστολή πληροφοριών μέσω email

iii.

Δημοσίευση πληροφοριών στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο

iv.

Μετάδοση πληροφοριών στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο

v.

Ένας συνδυασμός των παραπάνω (και αν ναι, ποιος συνδυασμός είναι αυτός;)

3. Λάβατε μέρος στη διαβούλευση των πρώτων Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ και αν ναι ποιος ήταν ο
τρόπος συμμετοχής σας;
Ναι
Τρόπος συμμετοχής :…………………………………………………………………………………………………………….
Όχι
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4. Γνωρίζετε την Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ);
Ναι
Όχι
5. Γνωρίζετε το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης ΛΑΠ που εφαρμόζεται στην περιοχή σας;
Ναι
Όχι
6. Πιστεύετε ότι η ποιότητα των υδατικών συστημάτων (ΥΣ) του Υδατικού Διαμερίσματος έχει βελτιωθεί
από την ημερομηνία έγκρισης του 1ου Σχεδίου Διαχείρισης ΛΑΠ;
Ναι
Όχι
7. Πιστεύετε ότι η εφαρμογή των πρώτων Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ έχει συνδράμει στη βελτίωση της
κατάστασης των υδατικών συστημάτων;
Ναι
Όχι

8. Δεδομένου ότι η κλιματική αλλαγή δύναται να έχει άμεση επιρροή τόσο στην ποιοτική όσο και στην
ποσοτική κατάσταση των υδατικών συστημάτων,
8α) Θεωρείτε πως τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής αφορούν στην κατάσταση των υδατικών
συστημάτων του Υδατικού Διαμερίσματος;
Ναι
Όχι
8β) Θεωρείτε πως τα Σχέδια Διαχείρισης ΛΑΠ μπορούν να βοηθήσουν τον πληθυσμό στην καλύτερη
κατανόηση της κλιματικής αλλαγής και της επίδρασης αυτής στην ποιότητα των υδατικών
συστημάτων;
Σίγουρα Όχι
Πιθανόν Όχι
Σίγουρα Ναι
Πιθανόν Ναι
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9. Γνωρίζετε ότι για τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων προστασίας και
αξιοποίησης των υδατικών πόρων συμπεριλαμβανομένων των έργων ύδρευσης προαπαιτείται η
έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών;
Ναι
Όχι
10. Επιθυμείτε να κάνετε κάποια προσθήκη, διόρθωση ή σχόλιο στα αναρτημένα κείμενα της 1ης
Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών;
Ναι
Όχι
Αν ναι, αναφέρετε το είδος της διόρθωσης:
Προσθήκη

Απαλοιφή
Τίτλος Αναρτημένου κειμένου-Σελίδα

Προσθήκη/διόρθωση

Απαλοιφή

11. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι το παρόν Προσχέδιο Διαχείρισης ΛΑΠ εντοπίζει και προσεγγίζει κύρια
ζητήματα/θέματα διαχείρισης των υδάτων στην περιοχή σας;
Απόλυτα
Ικανοποιητικά
Μέτρια
Μη Ικανοποιητικά

3

12. Παρακαλώ κατατάξτε με βαθμό προτεραιότητας (όπου 1 = ύψιστη προτεραιότητα, 2 = χαμηλότερη
προτεραιότητα, κλπ.) τα παρακάτω σημαντικά ζητήματα διαχείρισης νερού στην περιοχή σας
Προτεραιότητα

Σημαντικά ζητήματα διαχείρισης νερού
Ρύπανση νερού από λιπάσματα / φυτοφάρμακα / εντομοκτόνα
Ρύπανση νερού από αστικά απόβλητα
Ρύπανση προερχόμενη από τη βιομηχανία (συμπεριλαμβανομένων και
ελαιοτριβείων)
Ρύπανση προερχόμενη από την κτηνοτροφία
Επάρκεια αρδευτικού νερού
Επάρκεια πόσιμου νερού
Ποιότητα πόσιμου νερού
Απουσία ελέγχου υδροληψίας
Μη αδειοδοτημένες γεωτρήσεις
Κόστος και τιμή νερού
Συγκρούσεις για τη χρήση νερού μεταξύ διαφόρων χρηστών
Υπεράντληση υπόγειων νερών
Προστασία και διατήρηση προστατευόμενων υδατικών συστημάτων
Έργα αλλοίωσης των φυσικών χαρακτηριστικών (π.χ. φράγματα, διευθετήσεις
ποταμών, μικρά υδροηλεκτρικά κ.λπ.)
Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε) ….
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13. Υπάρχουν ζητήματα/θέματα διαχείρισης που κατά τη γνώμη σας είναι σημαντικά και δεν έχουν
συμπεριληφθεί στο παρόν Προσχέδιο Διαχείρισης ΛΑΠ; (Παρακαλώ αναφέρετε)

14. Γνωρίζετε περιπτώσεις όπου οι ανάγκες σε νερό δεν ικανοποιούνται από ποσοτικής απόψεως, π.χ.
οικισμοί με ελλείψεις σε νερό σε περιόδους τουριστικής αιχμής; (Παρακαλώ αναφέρετε)
Ναι
Όχι

15. Γνωρίζετε περιπτώσεις όπου οι ανάγκες σε νερό δεν ικανοποιούνται από ποιοτικής απόψεως, π.χ.
γεωργικές εκτάσεις που εγκαταλείπονται λόγω της υφαλμύρινσης του υπόγειου υδροφορέα;
(Παρακαλώ αναφέρετε)
Ναι
Όχι
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16. Ποια θεωρείτε τη σημαντικότερη αιτία υποβάθμισης (πίεση) της κατάστασης (ποιοτική και ποσοτική)
των υδατικών συστημάτων της περιοχής; Αναφέρατε συγκεκριμένα παραδείγματα υποβάθμισης.
Κατηγορία πίεσης

Παράδειγμα υποβάθμισης

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)
Εκβολή Δικτύων
αποδέκτη

Αποχέτευσης

σε

φυσικό

Μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες
Βιομηχανικές μονάδες
Κτηνοτροφικές μονάδες
Υδατοκαλλιέργειες
Διαρροές από ΧΑΔΑ / ΧΥΤΑ
Απορροές από εξορυκτικές δραστηριότητες
Γεωργικές δραστηριότητες
Αστικά λύματα που δεν καταλήγουν σε ΕΕΛ
Ποιμενική κτηνοτροφία
Λοιπές πηγές (π.χ. Εγκαταλελειμμένοι χώροι)
Απολήψεις ύδατος από υπόγεια ΥΣ
Απολήψεις ύδατος από επιφανειακά ΥΣ
Απολήψεις ύδατος από έργα ταμίευσης
Έργα ρύθμισης της ροής – Υδρομορφολογικές
αλλοιώσεις
Υφαλμύρινση
Τεχνητός εμπλουτισμός
Μονάδες αφαλάτωσης
Λιμάνια / μαρίνες
Αλιεία
Αμμοχαλικοληψίες
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17. Πώς εκτιμάτε τα υφιστάμενα μέτρα προστασίας των υδάτων στην περιοχή σας; Σημειώστε

√ στο

αντίστοιχο πλαίσιο
Πολύ Αποτελεσματικά
Λίγο Αποτελεσματικά
Καθόλου αποτελεσματικά
Δεν ξέρω / δεν απαντώ
18. Σας είναι κατανοητό το Πρόγραμμα Μέτρων που περιλαμβάνεται στο Προσχέδιο Διαχείρισης
Λεκανών Απορροής Ποταμών; Σημειώστε √ στο αντίστοιχο πλαίσιο
Ναι
Όχι
Δεν ξέρω / δεν απαντώ
19. Πιστεύετε πως τα προτεινόμενα μέτρα προστασίας των υδάτων που περιλαμβάνονται στο Προσχέδιο
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών καλύπτουν στο σύνολό τους τις ανάγκες της περιοχής σας;
Σημειώστε √ στο αντίστοιχο πλαίσιο
Απόλυτα
Ικανοποιητικά
Μέτρια
Καθόλου
Δεν ξέρω / δεν απαντώ
19 (α) Αν απαντήσατε "μέτρια ή καθόλου" στην ερώτηση 19 παρακαλώ αιτιολογήστε εν συντομία
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20. Πέρα από τα υφιστάμενα έργα, υπάρχουν στην περιοχή σας σημαντικά προγραμματιζόμενα, υπό
κατασκευή έργα ή υπό διερεύνηση έργα, που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδατικών πόρων και
την προστασία τους; (Αν ναι συμπληρώστε τον επόμενο πίνακα)
Έργο

Φάση

Σκοπιμότητα

21. Σε ποια/ ποιες κατηγορίες θα κατατάσσατε τον εαυτό σας όσον αφορά τη χρήση του νερού; (Βάλτε x
όπου ταιριάζει)
Κατηγορία χρήσης

Κύρια κατηγορία

Δευτερεύουσα κατηγορία

Οικιακή χρήση
Γεωργική χρήση
Κτηνοτροφική χρήση
Βιομηχανική χρήση
Τουριστική χρήση
Άλλη χρήση (παρακαλώ
συμπληρώστε)

22. Από ποιες πηγές προμηθεύεστε το νερό που χρησιμοποιείτε; Παρακαλώ προσδιορίστε ανά πηγή τις
κατηγορίες χρήσης (π.χ. άρδευση & πότισμα ζώων, άρδευση & καθαριότητα του στάβλου, πόσιμο &
πότισμα κήπου)
Πηγή

Κατηγορία Χρήσης

Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης
ΤΟΕΒ
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Ιδιωτική γεώτρηση
Απόληψη από επιφανειακό υδάτινο σώμα
Άλλο ...

23. Πιστεύετε ότι πληρώνετε ένα εύλογο τίμημα για το νερό που καταναλώνετε για την άσκηση της
επαγγελματικής σας δραστηριότητας;
Ναι
Όχι
Δεν πληρώνω καθόλου
24. Θεωρείτε ότι αποδίδετε στο νερό το σεβασμό που του αναλογεί ως ένας πολύτιμος φυσικός πόρος
δύσκολα ανανεώσιμος; Ποια φράση σας εκφράζει καλύτερα; (Βάλτε √ όπου ταιριάζει)
Ελέγχω τη χρήση του στο σπίτι και στη δουλειά μου και εφαρμόζω πρακτικές
οικονομίας.
Θέλω να προστατέψω το νερό ως καταναλωτής του, αλλά δεν έχω ενημέρωση για το τι
ακριβώς μπορώ να κάνω.
Δεν έχουμε έλλειψη νερού στην περιοχή μου, και κατά συνέπεια κάνουμε εντατική
χρήση του για να μεγιστοποιήσουμε την παραγωγή μας και να διατηρήσουμε υψηλό το
επίπεδο διαβίωσης.
25. Γνωρίζετε τις έννοιες του Περιβαλλοντικού Κόστους και του Κόστους Φυσικού Πόρου;
Ναι
Όχι
26. Γνωρίζετε πως η αποτίμηση του Περιβαλλοντικού Κόστους και του Κόστους Φυσικού Πόρου
συνδέεται με την κατάσταση των ΥΣ και τα μέτρα που προτείνονται για την αποκατάσταση /
βελτίωση των ΥΣ με κατάσταση κατώτερη της καλής;
Ναι
Όχι
27. Θεωρείτε πως η συγκεκριμένη προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει σε ένα δίκαιο περιβαλλοντικό τέλος
το οποίο σκοπό θα έχει την προστασία αλλά και την αποκατάσταση / βελτίωση των ΥΣ σε κατάσταση
κατώτερη της καλής;
Ναι
Όχι
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Προς
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα
E-mail: info.egy@prv.ypeka.gr/

Αποστολέας
Για φυσικά πρόσωπα – παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω βάζοντας x όπου ταιριάζει
Ηλικία:

<25

25-45

Φύλο:

Άνδρας

Γυναίκα

45 - 65

Επάγγελμα
Περιοχή διαμονής ή καταγωγής
Επίπεδο μόρφωσης:

Μεταπτυχιακό Πανεπιστημίου ή ανώτερο
Πτυχίο Πανεπιστημίου
Λύκειο
Γυμνάσιο
Δημοτικό

Για φορέα - παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω
Ονοματεπώνυμο:
Όνομα Φορέα / Οργανισμού
Διεύθυνση:
Αρ. Τηλεφώνου:
Αρ. Φαξ:
E-mail:
Επιθυμείτε να ενημερώνεστε για Ναι
τις δράσεις μας;
Όχι
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