ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 1ης ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Παρακαλούμε διαθέστε λίγα λεπτά για να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν επί
των περιεχομένων της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής
Ποταμού του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής.
1.

Γνωρίζετε την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ);
Ναι
Όχι




2.

Χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα της 1η Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης
(http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=922&language=en-US);
Ναι

Όχι


2α.

Εάν ναι, πόσο συχνά;
Μία φορά
Καθημερινά
Λίγες ημέρες την εβδομάδα
Λίγες ημέρες το μήνα






2β.

Έχετε κάποιο σχόλιο για τα περιεχόμενά της; (Παρακαλώ σχολιάστε)

3.

Γνωρίζετε την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων και του
Προγράμματος Μέτρων που έχει εκπονήσει η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ
και που θέλει να εφαρμόσει στο Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής μέχρι το 2021;
Ναι
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4.

5.

Όχι

Γνωρίζετε τους στόχους της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ όσον αφορά την κατάσταση των
υδατικών συστημάτων και των προστατευόμενων περιοχών;
Ναι

Όχι

Παρακαλώ κατατάξτε με βαθμό προτεραιότητας (όπου 1 = ύψιστη προτεραιότητα, 2
= χαμηλότερη προτεραιότητα, κλπ) τα παρακάτω σημαντικά ζητήματα διαχείρισης
νερού στο Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής.

Προτεραιότητα

Σημαντικά ζητήματα διαχείρισης νερού
Ρύπανση νερού από λιπάσματα / φυτοφάρμακα / εντομοκτόνα
Ρύπανση νερού από αστικά απόβλητα
Ρύπανση προερχόμενη από τη βιομηχανία
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
Διαφύλαξη προστατευόμενων περιοχών και υγροτοπικών συστημάτων
Έργα αλλοίωσης των φυσικών χαρακτηριστικών (π.χ. φράγματα,
διευθετήσεις ποταμών, μικρά υδροηλεκτρικά κ.λπ.)
Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε) ….
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6.

Συμφωνείτε με την επισκόπηση των πιέσεων και την εκτίμηση των επιπτώσεών τους
στα υδατικά συστήματα του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής; Τι θα αλλάζατε
(Παρακαλώ σχολιάστε)
Ναι

Όχι


7.

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 σύμφωνα με τα ενδεικτικά παραδείγματα)
Έργο

Φάση

Σκοπιμότητα

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης πόλης Ενταγμένο στο ΕΠΠΕΡΑΑ
…

Βελτίωση
της
ποιότητας πόσιμου
ύδατος

Κατασκευή λιμνοδεξαμενής …

Άρδευση 2000 στρ.

Οριστική μελέτη

Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Υπό κατασκευή
οικισμών …
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Επεξεργασία
αστικών αποβλήτων
οικισμών…..

8.

Πιστεύετε ότι οι ταξινομήσεις των υδατικών συστημάτων, ανταποκρίνονται στην
κατάσταση τα υδατικών συστημάτων του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής; Τι θα
αλλάζατε; (Παρακαλώ σχολιάστε)
Ναι

Όχι


9.

Πιστεύετε ότι έχουμε εντοπίσει τα σημαντικά μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν για
την αντιμετώπιση των πιέσεων που ασκούνται στα υδατικά συστήματα και την
βελτίωση της κατάστασή τους; (Παρακαλώ σχολιάστε)
Ναι

Όχι
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10.

Πιστεύετε ότι τα προτεινόμενα μέτρα θα συμβάλλουν στην επίτευξη της καλής
κατάστασης των υδάτων;
Ναι

Όχι


10α. Εάν όχι, παρακαλώ αναφέρετε μέτρα που δεν έχουν εντοπιστεί για τα υδατικά
συστήματα του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (Παρακαλώ σχολιάστε).

11.

Σε ποια/ ποιες κατηγορίες θα κατατάσσατε τον εαυτό σας όσον αφορά τη χρήση του
νερού; (Βάλτε √ όπου ταιριάζει)

Κατηγορία χρήσης

Κύρια κατηγορία

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

12.

Πιστεύετε ότι τα οικονομικά (πχ κόστος προτεινόμενων μέτρων, εφαρμογή
περιβαλλοντικής φορολογίας, ούτως ώστε η ρύπανση και η υπερβολική κατανάλωση
νερού να φορολογούνται ανάλογα με την επιβάρυνση που προκαλούν) θα πρέπει να
λαμβάνονται υπ’ όψη κατά την διαμόρφωση του Σχεδίου Διαχείρισης; (Παρακαλώ
σχολιάστε)
Ναι

Όχι


13.

Έχετε κάποιο άλλο σχόλιο επί της 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης το οποίο
δεν έχετε ήδη αναφέρει; (Παρακαλώ σχολιάστε)
Ναι

Όχι
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Προς
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Υπόψη κας Μ. Παπανίκα
Τηλ.: 2106931265
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
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>65

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