ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σχέση με το νερό και προώθηση ορθολογικής χρήσης και βιώσιμης διαχείρισης

"This report has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the report are
sole responsibility of Α.ΝΕ.ΣΕΡ. Α.Ε. and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the
participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat”

Αύγουστος 2019

SUMMARY IN ENGLISH

The public opinion research is consisted by three sub-studies conducted separately for three different sectors
of water users: households, enterprises and farmers. Its main aims are the following:
• The documentation of the opinion of water users located in the regional unit of Serres (households –
businesses – farmers) in relation to sustainable use and management of water resources.
• The quantitative presentation of the various different water use practices in urban, sub-urban and rural
areas as well as in industrial and commercial sites.
• The exploration of the current trends in environmental protection and particularly the precious water
resources.
• The recording of knowledge about project related to water resources and about good practices for their
utilization.
• The correlation of user characteristics (household – farming - commercial) with the recommended ways
of water consumption.
• The mapping of environmental education knowledge.
• The acquisition of quantitative data of knowledge, awareness and active participation in actions and
events about the environment and the water.
The studies are based on structured questionnaires aimed at the target groups of the project (households –
businesses – farmers)
The questionnaires had 4 units of interest corresponding to the above mentioned aims of the study (with
indicative distribution, two points of the study purpose per unit) and included 4 questions with one «crosssectional» question and at least one of multiple choice aiming to achieve a complete coverage of the
conceptual range of the subject under investigation.
The last thematic unit of the questionnaire concerns the demographics of the respondents (sex, age, family
status, education, income etc.)
Due to the differentiation of the respondent’s groups some questions were the same in all three
questionnaires, whereas in others some adjustments for improving the phrasing were made. A number of
questions (even in the demographics section) was of different nature in all three targeted population groups.
More specifically:

1. With respect to the households study it was explored the water usage in urban, sub-urban and rural areas
of the municipalities of Serres, Sintiki, Visaltia and Amfipoli respectively (550 questionnaires compared to
the target of 500)
2. In the farmers sub-study a different approach of data collection was used namely interviews (250
interviewees compared to the target of 200).
3. In the enterprises sub-study the emphasis was given to the industrial facilities using the interview method
(50 conducted)
The identify for each individual sub-study is as follows:
Α. Households
• Type of Study:

Quantitative

phone

survey

using

semi-structured

questionnaire

facilitated by PC
•

Area of Study:

•

Sampling Method: Simple random sampling

• Size of Sample:

Municipalities of Serres, Visaltia, Sintiki and Amfipoli

550 individuals, men and women older than 17 years, electors of the 4 municipalities

of the perfecture of Serres
• Maximum error: 3.5 %
• Weightings:

The sample was post-weighted with respect to sex

Β. Farmers
• Type of Study:

Quantitative survey with personal interviews (face to face), using semi-structured

questionnaires
•

Area of Study:

Regional Unit of Serres

•

Sampling Method: Random sampling of farmers

•

Size of Sample: 250 individuals, men and women older than 18 years, farmers located within the

regional unit of Serres
•

Maximum error: 4,6 %
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Γ. Enterprises
• Type of Study:

Quantitative survey with personal interviews (face to face), using semi-structured

questionnaires
•

Area of Study:

Regional Unit of Serres

• Sampling Method: Random sampling of business representatives in the processing sector
•

Size of Sample: 50 individuals, men and women, aged 25-65 years old, representatives of the

processing companies located in the Regional Unit of Serres
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1.
•

•

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ :
Σύντομη υπενθύμιση των σκοπών της έρευνας σε αγρότες δήμων της Περιφερειακής Ενότητας
Σερρών


Η αποτύπωση της άποψης των χρηστών των υδάτινων πόρων της ΠΕ Σερρών (νοικοκυριών
- επιχειρήσεων – αγροτών) σχετικά με ζητήματα ορθής χρήσης και διαχείρισης του νερού.



Η ποσοτική απεικόνιση του διαφορετικού τρόπου χρήσης ύδατος σε αστικές, ημιαστικές και
αγροτικές περιοχές καθώς και σε βιομηχανικές/ βιοτεχνικές/ επιχειρηματικές μονάδες



Διερεύνηση των τάσεων για προάσπιση του περιβάλλοντος και ειδικότερα του πολύτιμου
πόρου του ύδατος.



Καταγραφή γνώσης έργων σχετικών με τους υδάτινους πόρους καθώς και σχετικά με καλές
πρακτικές για την αξιοποίηση τους.



Συσχέτιση χαρακτηριστικών χρήστη (οικιακόςενδεδειγμένους τρόπους κατανάλωσης ύδατος.



Αποτύπωση γνώσης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.



Ποσοτική καταγραφή γνώσης και συμμετοχής σε εκδηλώσεις και δράσεις για περιβάλλον
και το νερό



Αποτύπωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στης δράσεις δικτύωσης και ενημέρωσης του έργου
BEST-U

αγροτικός-

επιχειρηματικός)

με

Επεξήγηση θεμάτων ταυτότητας της έρευνας (μέγεθος και αναλογικότητα δείγματος,
διάρθρωση του ανά περιοχή και ανά είδος καλλιέργειας, τρόπος και χρονικό εύρος
δειγματοληψίας, επιδιωχθέν στατιστικό σφάλμα κλπ)
Τύπος έρευνας: Ποσοτική έρευνα με προσωπικές συνεντεύξεις (face to face), με τη χρήση
ημιδομημένου ερωτηματολογίου
Περιοχή έρευνας: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών
Μέγεθος δείγματος: 250 άτομα άνδρες και γυναίκες άνω των 18 ετών, με κύρια δραστηριότητα
τις αγροτικές εργασίες. Προκειμένου να εξασφαλισθεί με τον πληρέστερο τρόπο η
αναλογικότητα του δείγματος, το δείγμα διαρθρώθηκε κατά περίπου 80% από όσους
ασχολούνται με αροτραίες καλλιέργειες, κατά 10% περίπου από όσους ασχολούνται με
δενδρώδεις καλλιέργειες και κατά 10% περίπου από όσους ασχολούνται με κηπευτικές
καλλιέργειες.
Μέγιστο σφάλμα: 4,6%
Χρόνος διεξαγωγής: 20/05 – 19/07/2019
Η υλοποίηση της έρευνας πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων μέσω
προσωπικών (face 2 face) συνεντεύξεων, ενώ στο ερωτηματολόγιο υπήρχε πρόβλεψη για
καταγραφή περιοχής και καλλιέργειας από τον ερωτώμενο. Τα ερωτηματολόγια
συμπληρώθηκαν είτε στο σπίτι του εκάστοτε ερωτώμενου είτε σε άλλο χώρο , χωρίς την
παρουσία άλλου ατόμου.
Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό SPSS που παρέχει τη δυνατότητα:


Μονομεταβλητής (univariate) περιγραφικής στατιστικής μέσω περιεκτικών πινάκων με
στατιστικά μέτρα και γραφικές παραστάσεις



Διμεταβλητής (bivariate) ανάλυσης για ελέγχους υποθέσεων και τον εντοπισμό συσχετίσεων
και διαφορών



Πολυμεταβλητής (multivariate) ανάλυσης για μείωση μεταβλητών, πολυδιάστατη ανάλυση
συσχετίσεων , ανακάλυψη ομάδων, κατασκευή μοντέλων



Ειδικά εργαλεία για τον έλεγχο αξιοπιστίας και συνέπειας των απαντήσεων

•

Η επιλεχθείσα ερευνητική μέθοδος (προσωπικές συνεντεύξεις – face to face) κρίθηκε ως η πλέον
ενδεδειγμένη για τη συγκεκριμένη έρευνα , όχι μόνο για την έκταση του ερωτηματολογίου
(μέσος χρόνος συμπλήρωσης 11’) αλλά κυρίως επειδή η αναζήτηση των κατάλληλων ατόμων
προς συμμετοχή (αγρότες) μέσω άλλων μεθόδων θα ήταν είτε χρονοβόρα (τηλεφωνική έρευνα)
είτε προβληματική ως προς την ανταπόκριση (ηλεκτρονική έρευνα).

•

Παρουσίαση των βασικών δημογραφικών χαρακτηριστικών του δείγματος με αντιστοίχιση σε
είδος καλλιέργειας (αροτραίες , δενδρώδεις και κηπευτικές βλ. εισαγωγική ενότητα)
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•

Mε βάση τα ευρήματα της δειγματοληψίας, οι στόχοι της έρευνας καλύφθηκαν ικανοποιητικά
ανά θεματική ενότητα δίνοντας σημαντικές πληροφορίες τόσο για τους τρόπους χρήσης του
νερού και για τις μεθόδους εξοικονόμησης σε μία κρίσιμη κατηγορία ανθρώπων των οποίων η
εργασία εξαρτάται από το νερό όσο και για την ενημέρωση, γνώση και προδιάθεση των
ερωτηθέντων για βέλτιστη χρήση του συγκεκριμένου αγαθού καθώς επίσης και για τη
συμμετοχή σε περιβαλλοντικές προσπάθειες. Η τάση των αγροτών που συμμετείχαν στο δείγμα
αναδεικνύει ένα επίπεδο επίγνωσης του περιορισμού των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού και
σωστής χρήσης του νερού ενώ παράλληλα τα ευρήματα της έρευνας βοηθούν στην επιλογή των
ενδεδειγμένων μεθόδων για πληρέστερη ενημέρωση των αγροτών σχετικά με το θέμα (αλλά
και για την ενδεχόμενη συμμετοχή στο πρόγραμμα best-u).
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2.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ:
•

Παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας, διαρθρωμένη σε διακριτές θεματικές ενότητες
όπως αυτές ορίζονται από τους σκοπούς της έρευνας και τον τρόπο συγκρότησης του
ερωτηματολογίου (4 θεματικές ενότητες που αντιστοιχίζονται στους σκοπούς της έρευνας με ενδεικτική κατανομή, δύο σημεία του σκοπού της έρευνας ανά ενότητα - που
περιλαμβάνουν τουλάχιστον 4 ερωτήσεις με μία «διχοτομική» ερώτηση και τουλάχιστον
μία πολλαπλής επιλογής, με κύρια στόχευση την πλήρη κάλυψη του υπό εξέταση θέματος).

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Τομέας αγροτικής δραστηριότητας, βαθμός εξάρτησης από νερό και
περίοδοι χρήσης νερού
Στην εισαγωγική ενότητα τίθενται ερωτήσεις αναφορικά με το είδος της καλλιέργειας, την εξάρτηση
της από το νερό, το βαθμό σταθερότητας στην κατανάλωση του, τη χρονική περίοδο της
περισσότερης κατανάλωσης εντός του έτους και τη συχνότητα ποτίσματος. Οι ανωτέρω ερωτήσεις
επιδιώκουν να συμβάλουν στη διαμόρφωση της εικόνας για τα βασικά χαρακτηριστικά των
καλλιεργειών και των αρδευτικών τους αναγκών.
Οι αγρότες ενδέχεται να απασχολούνται σε περισσότερο από ένα είδος αγροτικής καλλιέργειας,
συνεπώς δηλώνουν πολλαπλές επιλογές στη μεθεπόμενη ερώτηση.
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ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αίσθηση περιορισμού ή αφθονίας ύδατος, αναγνώριση αιτίων περιορισμού,
κόστη
Στην πρώτη ενότητα τίθενται ερωτήσεις σχετικές με το βαθμό ικανοποίησης για την διαθέσιμη
ποσότητα νερού, τη διερεύνηση των αιτιών περιορισμού στην κατανάλωση (εφόσον υφίστανται), ο
βαθμός συμβολής του κόστους άρδευσης στο συνολικό κόστος παραγωγής, το κόστος προμήθειας
του νερού και τις παροχές νερού (δίκτυα, γεωτρήσεις, κ.λ.π.),

Από το παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι το 40,1% των αγροτών είναι ικανοποιημένο με την
ποσότητα νερού οπυ χρησιμοποιεί αντίθετα με το 26% που είναι δυσαρεστημένο. Τέλος, ένα
σημαντικό ποσοστό 33,9% δεν είναι ούτε ευχαριστημένο αλλά ούτε και δυσαρεστημένο.
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Από τον παραπάνω πίνακα ο οποίος αποτυπώνει την ικανοποίηση των αγροτών για την ποσότητα του
νερού που χρησιμοποιούν στις καλλιέργειές τους αναφορικά με το Δήμο στον οποίο
δραστηριοποιούνται και τα στρέμματα που καλλιεργούν προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό
ικανοποιημένων αγροτών εμφανίζεται στους Δήμους Αμφίπολης (62,5%), Βισαλτίας (58,3%), Νέας
Ζίχνης (57,7%) και Εμμανουήλ Παπά (54,3%). Αντίθετα, στο Δήμο Σερρών το 41,9% των αγροτών είναι
δυσαρεστημένο ενώ σε μία ουδέτερη κατάσταση βρίσκονται οι αγρότες του Δήμου Ηράκλειας (58,2%)
και Σιντικής (50%) οι οποίοι δεν είναι ούτε ευχαριστημένοι αλλά ούτε και δυσαρεστημένοι.
Αναφορικά με τα στρέμματα που καλλιεργούν προκύπτει ότι οι αγρότες που καλλιεργούν μέχρι 600
στρέμματα είναι γενικά ικανοποιημένοι με την ποσότητα του νερού που χρησιμοποιούν με τους
αγρότες που καλλιεργούν από 600 έως 1.000 στρέμματα να είναι δυσαρεστημένοι. Τέλος, όλοι οι
αγρότες που καλλιεργούν πάνω από 1.000 στρέμματα εμφανίζουν μία ουδέτερη στάση αφού δεν
είναι ούτε ευχαριστημένοι αλλά ούτε και δυσαρεστημένοι.
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Από το παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι οι λόγοι που δεν αφήνουν ικανοποιημένους τους αγρότες
είναι κατά κύριο λόγο η διαθεσιμότητα του νερού (ποσοστό 45,2%) και ακολουθούν το κακό
υδρευτικό δίκτυο (42,9%) και οι περιορισμοί από την Πολιτεία σε ποσοστό 11,9%.
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Από τον παραπάνω πίνακα ο οποίος αποτυπώνει τους λόγους δυσαρέσκειας των αγροτών αναφορικά
με το Δήμο στον οποίο δραστηριοποιούνται και τα στρέμματα που καλλιεργούν, προκύπτει ότι η μη
ύπαρξη διαθέσιμου νερού είναι ο κυριότερος λόγος για τους αγρότες των Δήμων Βισαλτίας (60%),
Εμμανουήλ Παπά (50%), Ηράκλειας (66,7%) και Σιντικής (100%). Ακόμη, όλοι οι αγρότες του Δήμου
Αμφίπολης θεωρούν ως κύριο λόγο της μη ικανοποίησής τους το κακό υδρευτικό δίκτυο όπως
συμβαίνει και για το 89,3% των αγροτών του Δήμου Σερρών.
Αναφορικά με τον αριθμό στρεμμάτων που καλλιεργούν προκύπτει ότι οι αγρότες που καλλιεργούν
κάτω από 100 στρέμματα αλλά και πάνω από 600 στρέμματα θεωρούν ως κυριότερο λόγο τη μη
ύπαρξη διαθέσιμου νερού όταν οι αγρότες που καλλιεργούν από 100 έως 600 στρέμματα θεωρούν το
κακό υδρευτικό δίκτυο.

Από το παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι η συμμετοχή του κόστους του νερού στο κόστος
παραγωγής είναι κάτω από 5% για τους περισσότερους αγρότες (ποσοστό 38,8%), με ένα ποσοστό
26% των αγροτών να δηλώνει ότι το κόστος αυτό αποτελεί το 5-15% του κόστους παραγωγής. Ακόμη,
ένα μικρότερο ποσοστό αγροτών (ποσοστό 14,9%) δηλώνει ότι το κόστος του νερού αποτελεί το 1525% του κόστους παραγωγής και ένα ποσοστό 16,1% δηλώνει ότι το κόστος είναι μεγαλύτερο από
25% του κόστους παραγωγής. Τέλος, ένα ποσοστό 4,1% δεν απάντησε ή δεν γνώριζε για να απαντήσει.
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Από τον παραπάνω πίνακα ο οποίος αποτυπώνει τη συμμετοχή του κόστους του νερού στο κόστος
παραγωγής αναφορικά με το Δήμο στον οποίο δραστηριοποιούνται οι αγρότες προκύπτει ότι με
εξαίρεση το Δήμο Ηράκλειας όπου οι περισσότεροι αγρότες δήλωσαν ότι το κόστος του νερού
αποτελεί πάνω από 25% του κόστους παραγωγής τους, σε όλους τους άλλους Δήμους (με διαφορετικά
ποσοστά στον καθένα) – για τους περισσότερους αγρότες - το κόστος του νερού αντιπροσωπεύει
λιγότερο από 5% του κόστους παραγωγής.
Αναφορικά με τον αριθμό των στρεμμάτων που καλλιεργούν οι αγρότες προκύπτει ότι μόνο οι
περισσότεροι αγρότες (48%) που καλλιεργούν κάτω από 100 στρέμματα εκτιμούν ότι το κόστος του
νερού αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 5% του κόστους παραγωγής. Οι περισσότεροι αγρότες που
καλλιεργούν από 100 έως 600 στρέμματα θεωρούν αυτό το κόστος ότι αντιπροσωπεύει το 5-15% του
κόστους παραγωγής ενώ οι περισσότεροι αγρότες που καλλιεργούν πάνω από 600 στρέμματα
θεωρούν ότι το κόστος του νερού είναι πάνω από 25% του κόστους παραγωγής.
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Από το παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι το 71,5% των αγροτών καλύπτει τις ανάγκες του σε νερό
από συλλογικό δίκτυο με ένα μικρό ποσοστό 9,9% να χρησιμοποιεί ιδιωτικές γεωτρήσεις και ένα
ποσοστό 13,6% να συνδυάζει τους δύο προαναφερθέντες πηγές. Τέλος, ένα ποσοστό 5% δεν γνωρίζει
ή δεν απάντησε.
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Από τον παραπάνω πίνακα ο οποίος αποτυπώνει τον τρόπο λήψης του νερού αναφορικά με το Δήμο
στον οποίο δραστηριοποιούνται οι αγρότες και τον αριθμό στρεμμάτων που καλλιεργούν, προκύπτει
ότι οι περισσότεροι αγρότες του Δήμου Βισαλτίας (62,5%), του Δήμου Εμμανουήλ Παπά (57,1%), του
Δήμου Ηράκλειας (94%) και του Δήμου Σερρών (86,5%) χρησιμοποιούν το νερό από το συλλογικό
δίκτυο. Οι περισσότεροι αγρότες του Δήμου Νέας Ζίχνης (38,5%) και του Δήμου Σιντικής (62,5%)
χρησιμοποιούν ιδιωτικές γεωτρήσεις για την άδρευση των καλλιεργειών τους. τέλος, το 75% των
αγροτών του Δήμου Αμφίπολης δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.
Αναφορικά με τον αριθμό των στρεμμάτων που καλλιεργούν οι αγρότες προκύπτει ότι οι
περισσότεροι αγρότες χρησιμοποιούν συλλογικό δίκτυο ανεξάρτητα από τον αριθμό των στρεμμάτων
που καλλιεργούν.
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Από το παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι το 64% των αγροτών πληρώνει για νερό λιγότερο από 1.600
€ ανά έτος με το 25,2% από αυτούς να πληρώνει από 1.601 έως 5.000 €. Ένα μικρό ποσοστό 5%
πληρώνει από 5.001 έως 10.000 € ενώ ένα ακόμη μικρότερο ποσοστό 4,5% πληρώνει πάνω από
10.000 €. Τέλος, υπάρχει και ένα ποσοστό αγροτών 1,2% που δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Ειδήμων Σύμβουλοι Ανάπτυξης Ερατούς 2 Πυλαία ΤΚ 55535 Θεσσαλονίκη

22

Από τον παραπάνω πίνακα ο οποίος αποτυπώνει το ύψος των χρημάτων που πληρώνουν οι αγρότες
για το νερό κάθε έτος αναφορικά με το Δήμο στον οποίο δραστηριοποιούνται οι αγρότες και τον
αριθμό στρεμμάτων που καλλιεργούν, προκύπτει ότι οι περισσότεροι αγρότες του Δ. Αμφίπολης
(87,5%), του Δ. Βισαλτίας (79,2%), του Δ. Εμμανουήλ Παπά (74,3%), του Δ.Ηράκλειας (59,7%), του Δ.
Νέας Ζϊχνης (50%), του Δ. Σερρών (59,5%) και του Δ. Σιντικής (75%) πληρώνουν λιγότερο από 1.600 €.
Αναφορικά με τον αριθμό των στρεμμάτων που καλλιεργούν οι αγρότες προκύπτει ότι οι
περισσότεροι αγρότες που καλλιεργούν λιγότερα από 100 στρέμματα πληρώνουν κάτω από 1.600 €,
αυτοί που καλλιεργούν από 100 έως 300 στρέμματα πληρώνουν από 1.601-5.000 €, αυτοί που
καλλιεργούν από 301-600 στρέμματα πληρώνουν από 5.001-10.000€ και τέλος αυτοί που
καλλιεργούν πάνω από 600 στρέμματα πληρώνουν πάνω από 10.000 € ανά έτος.

ΣΥΝΟΨΗ 1ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Τα συμπεράσματα που μπορούν να διατυπωθούν, σε μία προσπάθεια τελικής σύνοψης των
δεδομένων που συνθέτουν την συνολική εικόνα της 1ης ενότητας, είναι τα ακόλουθα:
•

Οι αγρότες που καλλιεργούν μεγάλο αριθμό στρεμμάτων θεωρούν ότι δεν επαρκεί το νερό
για τις καλλιέργειές τους

•

Το γεγονός ότι οι περιορισμοί στην κατανάλωση ως θεσμική ρύθμιση της Πολιτείας
καταλαμβάνει την τρίτη θέση στις απαντήσεις των αγροτών που δήλωσαν δυσαρεστημένοι,
ενδεχομένωνς να υποδηλώνει την απουσία σχετικών ρυθμίσεων ή και την αδυναμία
επιβολής εφόσον υφίστανται. Επίσης, αξιοσημείωτο είναι και το εύρημα περί της μη
διαθεσιμότητας του υδατικού πόρου αλλά και της κακής συντήρησης των δικτύων

•

Οι απαντήσεις στο ερώτημα της συμμετοχής του κόστους του νερού στο συνολικό
παραγωγικό κόστος, αποτυπώνουν ενδεχομένως τις μειωμένες τιμές διάθεσης του
αρδευτικού νερού

•

Η διαφοροποίηση της συμμετοχής του κόστους του νερού στο συνολικό κόστος παραγωγής
(όσο μεγαλύτερες καλλιεργούμενες εκτάσεις τόσο μεγαλύτερο κόστος νερού) ενδεχομένως
να οφείλεται σε κλιμακούμενα με βάση την κατανάλωση τιμολόγια.

•

Το νερό για το πότισμα των καλλιεργειών προέρχεται κατά κύριο λόγο από συλλογικά δίκτυα
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέση ερωτώμενου με το αγαθό του νερού και πρακτικές έναντι αυτού
Ατη δεύτερη ενότητα τίθενται ερωτήσεις ως προς τις προσπάθειες περιστολής της χρήσης, τους
λόγους περιστολής, τους προκρινόμενους τρόπους περιστολής και τις προτεινόμενες σχετικές λύσεις.

Από το παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι το 43,4% των αγροτών δεν έχει προσπαθήσει να περιορίσει
την κατανάλωση του νερού στην παραγωγική διαδικασία και μόνο ένα 9,52% το κάνει σταθερά με ένα
46,3% των αγροτών να το πραγματοποιεί περιστασιακά.

Ειδήμων Σύμβουλοι Ανάπτυξης Ερατούς 2 Πυλαία ΤΚ 55535 Θεσσαλονίκη

24

Από τον παραπάνω πίνακα ο οποίος αποτυπώνει τον περιορισμό στη χρήση του νερού αναφορικά με
το Δήμο στον οποίο δραστηριοποιούνται οι αγρότες και τον αριθμό των στρεμμάτων που καλλιεργούν
προκύπτει ότι οι περισσότεροι αγρότες των Δήμων Αμφίπολης (50%), Βισαλτίας (41,7%), Εμμανουήλ
Παπά (60%), Νέας Ζίχνης (50%), Σερρών (55,4%) και Σιντικής (62,5%) δεν έχουν κάνει κανέναν
περιορισμό στη χρήση του νερού. Οι περισσότεροι αγρότες του Δήμου Ηράκλειας (79,1%) το κάνει
περιστασιακά.
Αναφορικά με τον αριθμό των στρεμμάτων που καλλιεργούν προκύπτει ότι οι περισσότεροι αγρότες
που καλλιεργούν λιγότερα από 100 στρέμματα αλλά και από 300 έως 1.000 στρέμματα δεν κάνουν
περιορισμό στη χρήση του νερού ενώ οι περισσότεροι αγρότες που καλλιεργούν από 100 έως 600 και
πάνω από 1.000 στρέμματα το κάνουν περιστασιακά.
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Από το παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι ο κυριότερος λόγος (ποσοστό 71,1%) που οι αγρότες
έκαναν περιστολή στη χρήση του νερού ήταν για γενικότερους οικονομικούς λόγους ενώ ένα επιπλέον
28,9% το έκανε για λόγους αύξησης της τιμής του νερού. Σε πολύ μικρότερα ποσοστά οι λόγοι ήταν
περιβαλλοντικοί όπως η ενημέρωση για τους κινδύνους που εγκυμονεί για το περιβάλλον η
υπεβολική του χρήση σε ποσοστό 14,1% και ότι το νερό ως πολύτιμος φυσικός πόρος πρέπει να
προστατεύεται σε ποσοστό 11,9%. Τέλος, ένα ποσοστό 8,9% απέδωσε τη μείωση στη χρήση του νερού
στην αλλαγή των μηχανών ποτίσματος.

Ειδήμων Σύμβουλοι Ανάπτυξης Ερατούς 2 Πυλαία ΤΚ 55535 Θεσσαλονίκη

26

Από τον παραπάνω πίνακα ο οποίος αποτυπώνει τους λόγους περιστολής της χρήσης του νερού
αναφορικά με το Δήμο στον οποίο δραστηριοποιούνται οι αγρότες και τον αριθμό στρεμμάτων που
καλλιεργούν, προκύπτει ότι οι περισσότεροι αγρότες όλων των Δήμων σε διαφορετικά ωστόσο
ποσοστά δήλωσε τους οικονομικούς λόγους ενώ τον ίδιο λόγο δήλωσαν και οι περισσότεροι αγρότες
ανεξάρτητα του αριθμού των στρεμμάτων που καλλιεργούν.
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Από το παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι από τους αγρότες που κάνουν περιστολή στη χρήση του
νερού το 28,9% καταφεύγει στη μείωση του κόστους παραγωγής ποτίζοντας τις ώρες που απαιτούν
λιγότερο νερό, ενώ ένα ποσοστό 26,9% επειδή ενημερώθηκε καλύτερα από ειδικούς για τη χρήση του
νερού. Τέλος, ένα ποσοστό 14,5% χρησιμοποίησε τεχνολογία που βοηθάει στην εξοικονόμηση νερού
ενώ ένα πολύ σημαντικό ποσοστό 29,8% είτε δεν γνωρίζει είτε δεν απαντά.
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Από τον παραπάνω πίνακα ο οποίος αποτυπώνει τους τρόπους με τους οποίους έγινε ο περιορισμός
στη χρήση του νερού αναφορικά με το Δήμο στον οποίο δραστηριοποιούνται οι αγρότες και τον
αριθμό των στρεμμάτων που καλλιεργούν προκύπτει ότι οι περισσότεροι αγρότες των Δήμων
Αμφίπολης (37,5%), Βισαλτίας (54,2%), Σερρών (33,8%) και Σιντικής (50%) κάνουν τη μείωση στη
χρήση του νερού με τη μείωση του κόστους παραγωγής (ώρες που απαιτούν λιγότερο νερό) ενώ οι
περισσότεροι αγρότες του Δήμου Ηράκλειας (52,2%) επειδή ενημερώθηκαν καλύτερα από ειδικούς
για τη χρήση του νερού.
Αναφορικά με τον αριθμό των στρεμμάτων που καλλιεργούν προκύπτει ότι οι περισσότεροι αγρότες
που καλλιεργούν από 100-300 στρέμματα (ποσοστό 30,1%) περιορίζουν τη χρήση του νερού με
μείωση του κόστους παραγωγής ενώ οι περισσότεροι αγρότες που καλλιεργούν πάνω από 300
στρέμματα επειδή ενημερώθηκαν καλύτερα από τους ειδικούς για τη χρήση του νερού. Τέλος, το
μεγαλύτερο ποσοστό των αγροτών που κάνουν περιορισμό στη χρήση του νερού και καλλιεργούν
κάτω από 100 στρέμματα δεν απάντησαν (ποσοστό 33,6%).

Από το παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι οι αγρότες που κάνουν περιστολή στη χρήση του νερού
βλέπουν ως λύση για την εξοικονόμηση νερού την τακτική συντήρηση του υδρευτικού δικτύου σε
ποσοστό 45,5%, την άμεση αντιμετώπιση των διαρροών (41,7%), την λήψη επιχορήγησης για να
επενδύσει μόνος του για την εξοικονόμηση νερού (39,7%), την ενημέρωση από ειδικό για τους
τρόπους περιορισμού του νερού (33,5%) και την άμεση κινητοποίηση για ενημέρωση των αρμοδίων
όταν αντιληφθεί κάποια απώλεια νερού σε υφιστάμενο κοινόχρηστο δίκτυο ή αγωγούς σε ποσοστό
24%.
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Από τον παραπάνω πίνακα ο οποίος αποτυπώνει τις λύσεις που προτείνουν όσοι δήλωσαν ότι έχουν
προσπαθήσει να κάνουν εξοικονόμηση νερού αναφορικά με το Δήμο στον οποίο δραστηριοποιούνται
και τον αριθμό των στρεμμάτων που καλλιεργούν προκύπτει ότι οι περισσότεροι αγρότες των Δήμων
Αμφίπολης (87,5%), Νέας Ζίχνης (53,8%), Σερρών (44,6%) και Σιντικής (62,5%) βλέπουν ως λύση την
επιχορήγησή τους προκειμένου να προχωρήσουν σε επενδύσεις για την εξοικονόμηση νερού. Οι
περισσότεροι αγρότες των Δήμων Βισαλτίας (66,7%) και Νέας Ζίχνης (53,8%) βλέπουν ως λύση την
αντιμετώπιση των διαρροών ενώ του Δήμου Εμμανουήλ Παπά (54,3%) την τακτική συντήρηση του
υδρευτικού δικτύου. Τέλος, οι περισσότεροι αγρότες του Δήμου Ηράκλειας (56,7%) θεωρούν ότι η
καλύτερη ενημέρωση από ειδικούς επί του θέματος για τους τρόπους περιορισμού της χρήσης του
νερού αποτελεί τον καλύτερο τρόπο εξοικονόμησης νερού.
Αναφορικά με τον αριθμό των στρεμμάτων που καλλιεργούν προκύπτει ότι οι περισσότεροι αγρότες
που καλλιεργούν λιγότερα από 300 στρέμματα βλέπουν ως λήση την τακτική συντήρηση του
υδρευτικού δικτύου με τους περισσότερους αγρότες από αυτούς που καλλιεργούν από 300 έως 600
στρέμματα να βλέπουν ως λύση την αντιμετώπιση των διαρροών, από αυτούς που καλλιεργούν από
600 έως 1.000 στρέμματα να βλέπουν ως λύσεις την αντιμετώπιση των διαρροών αλλά και την
ενημέρωση από ειδικούς για τους τρόπους χρήσης του νερού και τέλος αυτούς που καλλιεργούν πάνω
από 1.000 στρέμματα να βλέπουν ως λύσεις την αντιμετώπιση των διαρροών αλλά και την
επιχορήγησή τους για την υλοποίηση ανάλογων επενδύσεων για την εξοικονόμηση του νερού.
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ΣΥΝΟΨΗ 2ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Τα συμπεράσματα που μπορούν να διατυπωθούν, σε μία προσπάθεια τελικής σύνοψης των
δεδομένων που συνθέτουν την συνολική εικόνα της 2ης ενότητας, είναι τα ακόλουθα:
•

Δεν γίνεται συστηματική προσπάθεια από τους αγρότες για τη μείωση της κατανάλωσης του
νερού

•

Η ατομική στάση των αγροτών του δείγματος αναφορικά με την περιστολή του νερού
εμφανίζεται μειοψηφικά έναντι των οικονομικών λόγων

•

Οι αγρότες του δείγματος δεν διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση σε τεχνολογίες εξοικονόμησης
νερού ενώ σημαντικό είναι και το γεγονός ότι περίπου το 1/3 του δείγματος επιλέγει την
απάντηση δεν γνωρίζω/δεν απαντώ.

•

Η έλλειψη ιδίων κεφαλαίων για την υλοποίηση επενδύσεων σε τεχνολογίες και εξοπλισμό
εξοικονόμησης νερού φαίνεται να αποτελεί εμπόδιο στην εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών
εξοικονόμησης νερού, ενώ σημαντικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζει, από τις απαντήσεις
που δόθηκαν, και η διάσταση της ατομικής ευθύνης.
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ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βαθμός και

πηγές ενημέρωσης, γνώση έργων για νερό και αποτίμηση

επιπτώσεων τους
Στο πλαίσιο της τρίτης ενότητας τίθενται ερωτήματα σχετικά με την εικόνα των ερωτώμενων
αναφορικά με την επάρκεια των υδατικών πόρων, την ορθή ενημέρωση τους για την προστασία του
περιβάλλοντος και του νερού ειδικότερα, τους τρόπους ενημέρωσης και τη διάθεση τους να
ενημερώνονται, το βαθμό ενημέρωσης τους για τις αρδευτικές υποδομές και την ανταπόκριση των
υποδομών ως προς τα βασικά προβλήματα της άρδευσης.

Από το παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι το 44,6% των ερωτηθέντων αγροτών θεωρεί ότι οι υδάτινοι
πόροι της περιοχής τους έχουν περιοριστεί τα τελευταία χρόνια με την αντίθετη άποψη να εκφράζει
το 17,8%. Ένα σημαντικό ποσοστό 36% δεν θεωρεί ότι έχει υπάρχει διαφορά.

Ειδήμων Σύμβουλοι Ανάπτυξης Ερατούς 2 Πυλαία ΤΚ 55535 Θεσσαλονίκη

32

Από τον παραπάνω πίνακα ο οποίος αποτυπώνει τη θεώρηση των αγροτών για τον περιορισμό των
υδάτινων πόρων της περιοχής τους τα τελευταία χρόνια αναφορικά με το Δήμο στον οποίο
δραστηριοποιούνται και τον αριθμό των στρεμμάτων που καλλιεργούν προκύπτει ότι οι μισοί αγρότες
των Δήμων Αμφίπολης, Βισαλτίας και Σιντικής θεωρούν ότι έχουν περιοριστεί οι υδάτινοι πόροι με το
ποσοστό στο Δήμο Σερρών να φτάνει το 71,6%. Αντίθετα, το 37,1% των αγροτών του Δήμου
Εμμανουήλ Παπά θεωρεί ότι δεν έχουν περιοριστεί οι υδάτινοι πόροι της περιοχής τους ενώ το 37,1%
του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, το 65,7% του Δήμου Ηράκλειας και το 46,2% του Δήμου Νέας Ζίχνης
θεωρούν ότι δεν έχει επέλθει αλλαγή στα υδάτινα αποθέματα της περιοχής τους.
Αναφορικά με τον αριθμό των στρεμμάτων που καλλιεργούν προκύπτει ότι το 46,1% των αγροτών
που καλλιεργούν κάτων από 100 στρέμμματα καθώς και το 45,2% αυτών που καλλιεργούν από 100
έως 300 στρέμματα και το 40% αυτών που καλλιεργούν από 600 έως 1.000 στρέμματα θεωρούν ότι
έχει επέλθει περιορισμός στα υδάτινα αποθέματα. Αντίθετα, το 45,5% αυτών που καλλιεργούν από
300 έως 600 στρέμματα, το 40% αυτών που καλλιεργούν 600 έως 1.000 στρέμματα και το 100% αυτών
που καλλιεργούν πάνω από 1.000 στρέμματα θεωρούν ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στους
υδάτινους πόρους.
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Από το παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι το 31,8% των αγροτών θεωρεί ότι είναι σωστά
ενημερωμένος για θέματα προστασίας περιβάλλοντος με το 26% να έχει αντίθετη άποψη. Τέλος, το
42,2% θεωρεί ότι δεν είναι σωστά αλλά ούτε και λάθος ενημερωμένος για θέματα προστασίας του
περιβάλλοντος.
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Από τον παραπάνω πίνακα ο οποίος αποτυπώνει τη θεώρηση των αγροτών για το πόσο σωστά
ενημερωμένοι είναι για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος αναφορικά με το Δήμο στον οποίο
δραστηριοποιούνται και τον αριθμό των στρεμμάτων που καλλιεργούν προκύπτει ότι οι περισσότεροι
αγρότες των Δήμων Βισαλτίας (62,5%), Νέας Ζίχνης (50%) και Σερρών (40,5%) θεωρούν ότι είναι
σωστά ενημερωμένοι. Αντίθετα, το 62,5% των αγροτών του Δήμου Αμφίπολης και το 40,5% των
αγροτών του Δήμου Σερρών έχουν διαφορετική άποψη. Τέλος, οι περισσότεροι αγρότες των Δήμων
Εμμανουήλ Παπά (48,6%), Ηράκλειας (73,1%) και Σιντικής (50%) θεωρούν ότι δεν είναι ούτε σωστά
αλλά και ούτε λάθος ενημερωμένοι.
Αναφορικά με τον αριθμό των στρεμμάτων που καλλιεργούν οι περισσότεροι αγρότες θεωρούν ότι
δεν είναι ούτε σωστά αλλά και ούτε λάθος ενημερωμένοι για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος
με τη μόνη εξαίρεση τους αγρότες που καλλιεργούν από 600 έως 1.000 στρέμματα το 40% των οποίων
θεωρεί ότι είναι σωστά ενημερωμένοι με ένα 40% ακόμη να θεωρεί ότι δεν είναι σωστά ενημερωμένο.

Από το παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι το 77,3% των αγροτών θεωρεί ότι είναι σωστά
ενημερωμένος για θέματα προστασίας του νερού με το 1,3% μόλις να έχει αντίθετη άποψη. Τέλος, το
21,3% θεωρεί ότι δεν είναι σωστά αλλά ούτε και λάθος ενημερωμένος για θέματα προστασίας του
νερού.
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Από τον παραπάνω πίνακα ο οποίος αποτυπώνει τη θεώρηση των αγροτών για το πόσο σωστά
ενημερωμένοι είναι για θέματα προστασίας του νερού αναφορικά με το Δήμο στον οποίο
δραστηριοποιούνται και τον αριθμό των στρεμμάτων που καλλιεργούν προκύπτει ότι οι περισσότεροι
αγρότες όλων των Δήμων είναι σωστά ενημερωμένοι για θέματα προστασίας του νερού με εξαίρεση
τους αγρότες του Δήμου Αμφίπολης που δε θεωρούν ότι είναι σωστά ενημερωμένοι γενικά.
Αναφορικά με τον αριθμό των στρεμμάτων που καλλιεργούν οι περισσότεροι αγρότες θεωρούν ότι
είναι σωστά ενημερωμένοι για θέματα προστασίας του νερού με τη μόνη εξαίρεση τους αγρότες που
καλλιεργούν πάνω από 1.000 στρέμματα οι οποίοι δε θεωρούν ότι είναι σωστά αλλά ούτε και λάθος
ενημερωμένοι.
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Από το παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι από τους αγρότες οι οποίοι θεωρούν ότι είναι σωστά
ενημερωμένοι, το 24,3% ενημερώθηκε μέσω των ΜΜΕ με ένα ακόμη ποσοστό 24,3% να δηλώνει την
παρακολούθηση σχετικών με τα θέματα εκδηλώσεων. Ακόμη, ένα ποσοστό 19,1% ενημερώθηκε μέσω
φίλων και γνωστών ενώ ένα ποσοστό 16,2% μέσω του διαδικτύου. Τέλος, ένα μικρό ποσοστό 8,7%
ενημερώθηκε από την προσωπική του ενασχόληση με το θέματα ενώ τέλος ένα ποσοστό 7,5%
ενημερώθηκε από ειδικούς.
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Από τον παραπάνω πίνακα ο οποίος αποτυπώνει τον τρόπο ενημέρωσης των αγροτών αναφορικά με
το Δήμο στον οποίο δραστηριοποιούνται και τον αριθμό των στρεμμάτων που καλλιεργούν προκύπτει
ότι οι περισσότεροι αγρότες των Δήμων Αμφίπολης (33,1%), Εμμανουήλ Παπά (24,1%) και Νέας Ζίχνης
(38,1%) ενημερώθηκαν μέσω των ΜΜΕ. Μέσω της παρακολούθησης σχετικών εκδηλώσεων
ενημερώθηκε το 24,1% του Δήμου Εμμανουήλ Παπά και το 39,2% του Δήμου Ηράκλειας. Ακόμη, μέσω
φίλων και γνωστών ενημερώθηκε το 40% των αγροτών του Δήμου Σιντικής ενώ μέσω του διαδικτύου
το 33,3% του Δήμου Αμφίπολης, το 27,3% του Δήμου Βισαλτίας και το 23,8% του Δήμου Σερρών.
Τέλος, ένα σημαντικό ποσοστό 33,3% του Δήμου Αμφίπολης ενημερώθηκε από την προσωπική τους
ενασχόληση.
Αναφορικά με τον αριθμό των στρεμμάτων που καλλιεργούν οι περισσότεροι αγρότες ενημερώθηκαν
μέσω των ΜΜΕ με εξαίρεση του αγρότες που καλλιεργούν από 100 έως 300 στρέμματα (ποσοστό
29,1%) οι οποίοι δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν μέσω σχετικών εκδηλώσεων. Τέλος, ένα ποσοστό 23,1%
των αγροτών που καλλιεργούν κάτω από 100 στρέμματα δήλωσε ότι ενημερώθηκε μέσω εκδηλώσεων
καθώς επίσης και ένα ποσοστό 33,3% των αγροτών που καλλιεργούν από 600 έως 1.000 στρέμματα
οι οποίοι δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν μέσω του διαδικτύου και ένα ποσοστό 33,3% μέσω της
προσωπικής τους ενασχόλησης.
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Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι το 47,5% των αγροτών θα ήθελε να ενημερωθεί μέσω της
παρακολούθησης σχετικών με το θέμα εκδηλώσεων, ακολουθούμενοι από ένα ποσοστό 24,4% των
αγροτών που επιθυμούν την ενημέρωση μέσω των ΜΜΕ, ένα ποσοστό 11,6% μέσω του διαδικτύου
και σε μικρότερα ποσοστά μέσω της προσωπικής τους ενασχόλησης (8,7%), μέσω φίλων (4,1%) και
από ειδικούς (1,7%).
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Από τον παραπάνω πίνακα ο οποίος αποτυπώνει τον τρόπο που επιθυμούν να ενημερωθούν οι
αγρότες αναφορικά με το Δήμο στον οποίο δραστηριοποιούνται και τον αριθμό των στρεμμάτων που
καλλιεργούν προκύπτει ότι οι περισσότεροι αγρότες όλων των Δήμων (με εξαίρεση το Δήμο Σιντικής
οι οποίοι επιθυμούν μέσω των ΜΜΕ) επιθυμούν να ενημερωθούν μέσω της παρακολούθησης
σχετικών με το θέμα εκδηλώσεων. Ακόμη, ένα σημαντικό ποσοστό αγροτών του Δήμου Αμφίπολης
επιθυμεί να ενημερωθεί μέσω του διαδικτύου (25%) και από τους ειδικούς (25%).
Αναφορικά με τον αριθμό των στρεμμάτων που καλλιεργούν οι περισσότεροι αγρότες από αυτούς
που καλλιεργούν κάτω από 100 και από 100 έως 300 στρέμματα (48,7% και 49,3% αντίστοιχα)
επιθυμούν να ενημερωθούν μέσω της παρακολούθησης σχετικών εκδηλώσεων ενώ οι περισσότεροι
αγρότες από αυτούς που καλλιεργούν πάνω από 300 στρέμματα επιθυμούν να ενημερωθούν μέσω
των ΜΜΕ.
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Από το παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι η πλειονότητα των αγροτών σε ποσοστό 74,4% δεν
γνωρίζει για τα έργα σχετικά με τους υδάτινους πόρους της περιοχής τους με ένα μικρό ποσοστό να
γνωρίζει για το φράγμα της Κερκίνης (12,4%), τον ποταμό Στρυμώνα (8,3%), τα ΤΟΕΒ (1,7%) και από
0,8% για τα αρδευτικά κανάλια, τις γεωτρήσεις, την κατασκευή καινούργιου δικτύου και τη χρέωση
με την κατανάλωση που πρόκειται να γίνει.
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Από τον παραπάνω πίνακα ο οποίος αποτυπώνει τη γνώση των αγροτών για τα έργα της περιοχής
τους σχετικά με τους υδάτινους πόρους αναφορικά με το Δήμο στον οποίο δραστηριοποιούνται και
τον αριθμό των στρεμμάτων που καλλιεργούν προκύπτει ότι οι περισσότεροι αγρότες όλων των
Δήμων (με εξαίρεση το Δήμο Ηράκλειας το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων γνωρίζει για το φράγμα
της Κερκίνης) δεν γνωρίζουν για τα έργα της περιοχής τους.
Αναφορικά με τον αριθμό των στρεμμάτων που καλλιεργούν οι περισσότεροι αγρότες (με εξαίρεση
όλους τους αγρότες που καλλιεργούν πάνω 1.000 στρέμαμτα οι οποίοι γνωρίζουν για το φράγμα της
Κερκίνης) δεν γνωρίζουν για τα έργα της περιοχής τους σχετικά με τους υδάτινους πόρους.
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Από το παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι το 25,8% αυτών που γνωρίζουν κάποιο έργο θεωρούν ότι
δεν ανταποκρίνονται στα βασικά προβλήματα διαχείρισης του νερού (έλλειψη, ρύπανση, κόστος,
κ.λ.π.) με την αντίθετη άποψη να εκφράζει το 16,1%. Τέλος, το μεγαλύτερο ποσοστό 58,1% θεωρεί ότι
ούτε ανταποκρίνονται αλλά ούτε ότι δεν ανταποκρίνονται.
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Από τον παραπάνω πίνακα ο οποίος αποτυπώνει τη θεώρηση των αγροτών για την ανταπόκριση των
υδάτινων έργων στα προβλήματα της διαχείρησης του νερού (έλλειψη, ρύπανση, κόστος, κ.λ.π.)
αναφορικά με το Δήμο στον οποίο δραστηριοποιούνται και τον αριθμό των στρεμμάτων που
καλλιεργούν προκύπτει ότι όλοι οι αγρότες του Δήμου Βισαλτίας και το 55,6% των αγροτών του Δήμου
Σερρών θεωρούν ότι ανταποκρίνονται με την αντίθετη άποψη να εκφράζουν όλοι οι αγρότες του
Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Τέλος, όλοι οι αγρότες του Δήμου Αμφίπολης και το 65,3% των αγροτών του
Δήμου Ηράκλειας θεωρούν ότι ούτε ανταποκρίνονται αλλά και ούτε δεν ανταποκρίνονται. Τέλος,
κανένας αγρότης των Δήμων Νέας Ζίχνης και Σιντικής δεν δηλώνει ότι γνωρίζει κάποιο έργο.
Αναφορικά με τον αριθμό των στρεμμάτων που καλλιεργούν οι περισσότεροι αγρότες, ανεξάρτητα
από τον αριθμό των στρεμμάτων που καλλιεργούν, θερωούν ότι ούτε ανταποκρίνονται αλλά και ούτε
δεν ανταποκρίνονται τα έργα στα προβλήματα διαχείρισης του νερού. Μάλιστα, όλοι οι αγρότες από
αυτούς που καλλιεργούν από 300 έως 600 στρέμματα αλλά και πάνω από 1.000 στρέμματα έχουν τη
συγκεκριμένη άποψη.
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ΣΥΝΟΨΗ 3ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Τα συμπεράσματα που μπορούν να διατυπωθούν, σε μία προσπάθεια τελικής σύνοψης των
δεδομένων που συνθέτουν την συνολική εικόνα της 3ης ενότητας, είναι τα ακόλουθα:
•

Ένα πολύ μικρό ποσοστό του δείγματος των αγροτών θεωρεί ότι η διαθεσιμότητα του πόρου
δεν έχει μεταβληθεί σε σχέση με παλαιότερες εποχές

•

Οι περισσότεροι αγρότες του δείγματος έχουν ελλιπή ενημέρωση για θέματα που αφορούν
την προστασία του περιβάλλοντος

•

Ενώ δεν είναι ενημερωμένοι για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος εντούτοις
εμφανίζονται ενημερωμένοι για θέματα προστασίας του νερού

•

Η πλειοψηφία του δείγματος των αγροτών επιλέγει τις δημόσιες εκδηλώσεις για τις οποίες
αποδέχονται τον πολύ σημαντικό ρόλο στην ενημέρωσή τους

•

Η πλειοψηφία των αγροτών του δείγματος δεν γνωρίζουν για τα, σχετικά με τη
δραστηριότητά τους, έργα υδάτινων πόρων της περιοχής τους, γεγονός που μπορεί να
οφείλεται είτε στην έλλειψη ενδιαφέροντος είτε στην έλλειψη ενημέρωσης

•

Η πλειοψηφία των απαντήσεων των αγροτών του δείγματος για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων διαχείρισης νερού από τα υδάτινα έργα, επιβεβαιώνει το κύριο εύρημα της
ερώτησης για τη γνώση υδάτινων έργων στην περιοχή τους, ενώ σημαντικό είναι το γεγονός
ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που έχουν γνώμη, αυτή είναι αρνητική
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ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνώση καλών πρακτικών, εκτίμηση θεσμικής εμπλοκής φορέων στη διαχείριση
νερού, γνώση προγράμματος best –u
Στην τέταρτη ενότητα τίθενται ερωτήσεις αναφορικά με πρακτικές σχετικές με τη διαχείριση του
αρδευτικού νερού, τη γνώση τους για το θεσμό της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τους φορείς που
επιθυμούν οι ίδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις αναφορικά με το νερό και το βαθμό διάθεσης τους να
συμμετέχουν σε δράσεις δικτύωσης και ενημέρωσης του έργου BESTU.

Από το παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι οι περισσότεροι αγρότες, αναφορικά με τις καλές
πρακτικές σχετικά με τους υδάτινους πόρους, γνωρίζουν σε ποσοστό 36% τις επιστημονικές
συμβουλές για τη βέλτιστη χρήση, την τοποθέτηση αισθητήρων για τον εντοπισμό διαρροών στο
δίκυο ύδρευσης σε ποσοστό 25,2%, την αυτοματοποίηση της διαδικασίας παροχής νερού όταν
σταματά η κατανάλωσή του σε ποσοστό 24,8% και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και τις εφαρμογές
των κινητών που ενημερώνουν για βέλτιστες χρήσεις σε ποσοστό 16,9%. Τέλος, ένα ποσοστό 5,8% δεν
γνωρίζει ή δεν απαντά.
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Από τον παραπάνω πίνακα ο οποίος αποτυπώνει τη γνώση των αγροτών για καλές πρακτικές σχετικά
με τους υδάτινους πόρους αναφορικά με το Δήμο στον οποίο δραστηριοποιούνται και τον αριθμό των
στρεμμάτων που καλλιεργούν προκύπτει ότι όλοι οι περισσότεροι αγρότες του Δήμου Αμφίπολης
(60%), του Δήμου Ηράκλειας (62,7%) και του Δήμου Σερρών (28,7%) γνωρίζουν τις επιστημονικές
συμβουλές για βέλτιστη χρήση. Ακόμη, οι περισσότεροι αγρότες των Δήμων Βισαλτίας (41,7%) και
Νέας Ζίχνης (84,8%) γνωρίζουν για την τοποθέτηση αισθητήρων για τον εντοπισμό διαρροών στο
δίκτυυ ύδρευσης. Τέλος, οι περισσότεροι αγρότες των Δήμων Βισαλτίας (41,7%), Εμμανουήλ Παπά
(84,3%) και Σιντικής (60%) γνωρίζουν για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας παροχής νερού όταν
σταματά η κατανάλωσή του.
Αναφορικά με τον αριθμό των στρεμμάτων που καλλιεργούν οι περισσότεροι αγρότες, ανεξάρτητα
από τον αριθμό των στρεμμάτων που καλλιεργούν, γνωρίζουν για τις επιστημονικές συμβουλές για
τη βέλτιση χρήση.
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Από το παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι οι περισσότεροι αγρότες σε ποσοστό 52,1% δεν γνωρίζουν
το θεσμό της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με το 46,3% να έχει την αντίθετη γνώση. Τέλος, ένα
ποσοστό 1,7% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.
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Από τον παραπάνω πίνακα ο οποίος αποτυπώνει τη γνώση των αγροτών για το θεσμό της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αναφορικά με το Δήμο στον οποίο δραστηριοποιούνται και τον αριθμό
των στρεμμάτων που καλλιεργούν προκύπτει ότι οι περισσότεροι αγρότες του Δήμου Βισαλτίας
(54,2%) και του Δήμου Εμμανουήλ Παπά (65,7%) γνωρίζουν για το συγκεκριμένο θεσμό. Αντίθετα, οι
περισσότεροι αγρότες των Δήμων Αμφίπολης (62,5%), Ηράκλειας (50,7%), Νέας Ζίχνης (61,5%),
Σερρών (59,5%) και Σιντικής 62,5%) δεν γνωρίζουν για το συγκεκριμένο θεσμό.
Αναφορικά με τον αριθμό των στρεμμάτων που καλλιεργούν οι περισσότεροι αγρότες από αυτούς
που καλλιεργούν από 300-600 στρέμματα (54,5%) και 600-1.000 στρέμματα (80%) γνωρίζουν για το
θεσμό ενώ οι περισσότεροι από αυτούς που καλλιεργούν λιγότερα από 100 στρέμματα (53,9%), από
100-300 στρέμματα (52,1%) και πάνω από 1.000 στρέμματα (100%) δεν γνωρίζουν για το θεσμό της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Από το παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι οι περισσότεροι αγρότες (49,2%) επιθυμούν να
συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για εξοικονόμηση νερού όλοι οι εμπλεκόμενοι
φορείς (τοπική – περιφερειακή – κεντρική διοίκηση, αγροτικοί συνεταιρισμοί, πανεπιστήμια,
επιμελητήρια και ΜΚΟ). Λιγότερα είναι τα ποσοστά των αγροτών που επιθυμούν μεμονωμένα
κάποιον φορέα να συμμετέχει στη λήψη αυτών των αποφάσεων με την τοπική αυτοδιοίκηση να
συγκεντρώνει το 24,8% της επιθυμίας των αγροτών, τη κεντρική διοίκηση το 16,1%, τη περιφερειακή
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διοίκηση το 10,3%, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς το 10,3%, τα πανεπιστήμια το 9,1%, τα
επιμελητήρια το 4,1% και τις ΜΚΟ το 0,85%. Τέλος, υπάρχει ένα ελάχιστο ποσοστό 0,4% που δεν
επιθυμεί να συμμετάσχει κανένας από τους παραπάνω.

Από τον παραπάνω πίνακα ο οποίος αποτυπώνει την επιθυμία των αγροτών για τη συμμετοχή στη
λήψη αποφάσεων για την εξοικονόμηση του νερού αναφορικά με το Δήμο στον οποίο
δραστηριοποιούνται και τον αριθμό των στρεμμάτων που καλλιεργούν προκύπτει ότι οι περισσότεροι
αγρότες όλων των Δήμων επιθυμούν να συμμετάσχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.
Αναφορικά με τον αριθμό των στρεμμάτων που καλλιεργούν οι περισσότεροι αγρότες, ανεξάρτητα με
τον αριθμό των στρεμμάτων που καλλιεργούν, επιθυμούν να συμμετάσχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι
φορείς.
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Από το παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι το 46,3% των αγροτών θα ήθελε να συμμετάσχει σε
δράσεις ενημέρωσης του έργου best-u για την προστασία των υδάτινων πόρων με το 45,9% να
εκφράζει την αντίθετη άποψη και ένα ποσοστό 7,9% να μην γνωρίζει ή να μην απαντά.

Από τον παραπάνω πίνακα ο οποίος αποτυπώνει την επιθυμία των αγροτών για τη συμμετοχή σε
δράσεις ενημέρωσης του έργου best-u για την προστασία των υδάτινων πόρων αναφορικά με το Δήμο
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στον οποίο δραστηριοποιούνται και τον αριθμό των στρεμμάτων που καλλιεργούν προκύπτει ότι οι
περισσότεροι αγρότες των Δήμων Βισαλτίας (58,3%), Εμμανουήλ Παπά (48,6%), Ηράκλειας (53,7%)
και Νέας Ζίχνης (53,8%) επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αντίθεση με τους περισσότερους αγρότες
των Δήμων Αμφίπολης (75%), Σερρών (52,7%) και Σιντικής (62,5%) που δεν επιθυμούν.
Αναφορικά με τον αριθμό των στρεμμάτων που καλλιεργούν οι περισσότεροι αγρότες, ανεξάρτητα με
τον αριθμό των στρεμμάτων που καλλιεργούν, επιθυμούν να συμμετάσχουν σε δράσεις ενημέρωσης
του έργου best-u για την προστασία των υδάτινων πόρων.
•

Ανάδειξη των στατιστικώς ενδιαφερόντων στοιχείων ανά ερώτηση ανάλογα με τα
δημογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, εκπαιδευτικό επίπεδο,
εισοδηματική κλίμακα, κ.λ.π.), την περιοχή κατοικίας και το είδος καλλιέργειας.
Στις ερωτήσεις, γίνονται αναλύσεις ανά περιοχή αγροτικής δραστηριότητας και έκτασης
γεωργικής εκμετάλλευσης.

•

Ανάδειξη των στατιστικώς ενδιαφερόντων στοιχείων ανά θεματική ενότητα ανάλογα με τα
δημογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, εκπαιδευτικό επίπεδο,
εισοδηματική κλίμακα, κ.λ.π.) και συγκριτικές παραθέσεις ανάλογα με την περιοχή κατοικίας
των ερωτηθέντων ατόμων και το είδος καλλιέργειας.
Στις ερωτήσεις, γίνονται αναλύσεις ανά περιοχή αγροτικής δραστηριότητας και έκτασης
γεωργικής εκμετάλλευσης.

•

Επισήμανση συσχετίσεων των

ευρημάτων μεταξύ διαφορετικών ερωτήσεων της ίδιας

θεματικής ενότητας (ή και άλλων

θεματικών ενοτήτων), όπως για παράδειγμα τα

χαρακτηριστικά του χρήστη και η αξιοποίηση ενδεδειγμένων τρόπων άρδευσης ή η
προδιάθεση χρήσης καινοτομιών για προστασία του περιβάλλοντος και του εδάφους .
Παρακάτω παρατίθενται οι προαναφερόμενες συσχετίσεις.
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Από τον παραπάνω πίνακα ο οποιός αποτυπώνει την προσπάθεια για τον περιορισμό στη χρήση του
νερού αναφορικά με το φύλο και την ηλικία προκύπτει ότι από τους άνδρες το 51,3% έκανε
περιορισμό στη χρήση του νερού μόνο περιστασιακά ενώ από τις γυναίκες το 60% δεν έχει
προσπαθήσει να κάνει περιορισμό στη χρήση του.
Αναφορικά με την ηλικία, περιστασιακό περιορισμό στη χρήση του νερού έχει προσπαθήσει να κάνει
το 78,6% της ηλικιακής ομάδας 18-24 ετών και το 76,6% της ηλικιακής ομάδας 25-34 ετών. Αντίθετα,
δεν έχει προσπαθήσει να κάνει κανένα περιορισμό στη χρήση του νερού το 44% της ηλικιακής ομάδας
35-44 ετών, το 45,8% της ηλικιακής ομάδας 45-54 ετών, το 60% της ηλικιακής ομάδας 55-64 ετών και
το 84,6% της ηλικιακής ομάδας άνω των 65 ετών.
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Από τον παραπάνω πίνακα ο οποιός αποτυπώνει την προσπάθεια για τον περιορισμό στη χρήση του
νερού αναφορικά με το Δήμο στον οποίο δραστηριοποιούνται οι αγρότες και το είδος της
καλλιέργειας που καλλιεργούν προκύπτει ότι οι περισσότεροι αγρότες όλων των Δήμων σε ποσοστά
από 41,7% έως 62,5% δεν έχουν προσπαθήσει να κάνουν περιορισμό στη χρήση του νερού ενώ του
Δήμου Ηράκλειας το 79,1% έκανε περιστασιακά περιορισμό στη χρήση του.
Αναφορικά με το είδος καλλιέργειας, οι περισσότεροι αγρότες που καλλιεργούν αροτριαίες
καλλιέργειες (48,8%) έκαναν περιστασιακά περιορισμό στη χρήση του νερού όπως και το 54,2% των
αγροτών που καλλιεργούν κηπευτικά. Αντίθετα, οι περισσότεροι αγρότες που καλλιεργούν δενδρώδη
(54,1%) δεν έκαναν κανένα περιορισμό στη χρήση του νερού.
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Από τον παραπάνω πίνακα ο οποιός αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο έγινε ο περιορισμός στη
χρήση του νερού αναφορικά με το φύλο και την ηλικία προκύπτει ότι από τους άνδρες το 33,2% έκανε
μείωση του κόστους παραγωγής (ώρες που απαιτούν λιγότερο νερό) ενώ από τις γυναίκες το 36,4%
ενημερώθηκε καλύτερα από ειδικούς για τη χρήση του νερού.
Αναφορικά με την ηλικία, ενημέρωση από ειδικούς δέχθηκε το 42,9% της ηλικιακής ομάδας 18-24
ετών και το 51,1% της ηλικιακής ομάδας 25-34 ετών. Το 39,6% έκανε μείωση του κόστους παραγωγής
(ώρες που απαιτούν λιγότερο νερό) ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των ηλικιακών ομάδων 35-44 ετών
(33,3%), 55-64 ετών (51,4%) και και το 38,5% της ηλικιακής ομάδας άνω των 65 ετών δεν γνωρίζει ή
δεν απαντά.
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Από τον παραπάνω πίνακα ο οποιός αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο έγινε ο περιορισμός στη
χρήση του νερού αναφορικά με το Δήμο στον οποίο δραστηριοποιούνται οι αγρότες και το είδος της
καλλιέργειας που καλλιεργούν προκύπτει ότι οι περισσότεροι αγρότες των Δήμων Σερρών (33,8%),
Βισαλτίας (54,2%), Σιντικής (50%) και Αμφίπολης (37,5%) έκανε μείωση του κόστους παραγωγής (ώρες
που απαιτούν λιγότερο νερό). Στο Δήμο Ηράκλειας το μεγαλύτερο ποσοστό 52,2% των αγροτών έκανε
καλύτερη ενημέρωση από ειδικούς για τη χρήση του νερού ενώ τέλος σημαντικά ποσοστά στους
Δήμους Σιντικής, Αμφίπολης, Εμμανουήλ Παπά και Νέας Ζίχνης δεν γνωρίζουν ή δεν απαντούν.
Αναφορικά με το είδος καλλιέργειας, οι περισσότεροι αγρότες που καλλιεργούν αροτριαίες
καλλιέργειες (29,1%) και κηπευτικές καλλιέργειες (45,8%) έκαναν μείωση του κόστους παραγωγής
(ώρες που απαιτούν λιγότερο νερό) ενώ οι περισσότεροι αγρότες που καλλιεργούν δενδρώδεις
καλλιέργειες δεν γνωρίζουν ή δεν απαντούν (37,8%).
•

Επισήμανση της επιρροής ορισμένων δημογραφικών στοιχείων στις προαναφερθείσες
συσχετίσεις, όπως για παράδειγμα των πηγών ενημέρωσης τους για θέματα δράσεων
μείωσης άσκοπης κατανάλωσης του πολύτιμου πόρου του ύδατος ή πρωτοβουλιών
δικτύωσης του έργου BEST-U.

Παρακάτω παρατίθενται οι προαναφερόμενες συσχετίσεις.
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Από τον παραπάνω πίνακα ο οποιός αποτυπώνει τη σωστή ενημέρωση που έχουν οι αγρότες για
θέματα προστασίας του περιβάλλοντος αναφορικά με το φύλο και την ηλικία προκύπτει ότι το 45,5%
των γυναικών και το 41,2% των ανδρών δεν θεωρεί ότι είναι σωστά αλλά ούτε και λάθος
ενημερωμένο.
Αναφορικά με την ηλικία, το 44% της ηλικιακής ομάδας 35-44 ετών και το 43,8% της ηλικιακής ομάδας
45-54 ετών θεωρεί ότι είναι σωστά ενημερμένο για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Το 42,9%
της ηλικιακής ομάδας 55-64 ετών και το 46,2% της ηλικιακής ομάδας ένω των 65 ετών θεωρεί ότι δεν
είναι σωστά ενημερωμένο. Τέλος, το μεγαλύτερο ποσοστό των ηλικιακών ομάδων 17-24 ετών
(57,1%), της ηλικιακής ομάδας 25-34 ετών (57,4%) και 65+ ετών (46,2%) θεωρεί ότι δεν είναι ούτε
σωστά αλλά ούτε και λάθος ενημερωμένο.
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Από τον παραπάνω πίνακα ο οποιός αποτυπώνει τη σωστή ενημέρωση που έχουν οι αγρότες για
θέματα προστασίας του περιβάλλοντος αναφορικά με το Δήμο στον οποίο δραστηριοποιούνται οι
αγρότες, το είδος της καλλιέργειας που καλλιεργούν και τη συμμετοχή τους σε δράσεις του best-u,
προκύπτει ότι οι περισσότεροι αγρότες των Δήμων Σερρών (40,5%), Βισαλτίας (62,5%) και Νέας Ζίχνης
(50%) θεωρούν ότι είναι σωστά ενημερωμένοι ενώ αντιθέτως οι περισσότεροι αγρότες των Δήμων
Σερρών (40,5%) και Αμφίπολης (62,5%) θεωρούν ότι δεν είναι σωστά ενημερωμένοι. Τέλος, το 50%
των αγροτών του Δήμου Σιντικής, το 48,6% του Δήμου Εμμανουήλ Παπά και το 73,1% του Δήμου
Ηράκλειας θεωρεί ότι δεν είναι ούτε σωστά αλλά ούτε και λάθος ενημερωμένο.
Αναφορικά με το είδος καλλιέργειας, οι περισσότεροι αγρότες που καλλιεργούν κηπευτικές
καλλιέργειες (58,3%) θεωρούν ότι είναι σωστά ενημερωμένοι ενώ οι περισσότεροι αγρότες που
καλλιεργούν αροτριαίες καλλιέργειες (40,9%) και δενδώδεις καλλιέργειες (37,8%) θεωρούν ότι δεν
είναι ούτε σωστά αλλά ούτε και λάθος ενημερωμένοι.
Αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε δράσεις του best-u, οι περισσότεροι αγρότες που απάντησαν
θετικά στη συμμετοχή τους θεωρούν ότι είναι σωστά ενημερωμένοι (44,6%) ενώ αντιθέτως απάντησε
αρνητικά το 40,5% των αγροτών που απάντησαν αρνητικά στη συμμετοχή τους σε δράσεις του bestu. Τέλος, από αυτούς που δεν απάντησαν για τη συμμετοχή τους σε δράσεις του best-u, το 68,4%
θεωρεί ότι δεν είναι ούτε σωστά αλλά ούτε και λάθος ενημερωμένο.
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Από τον παραπάνω πίνακα ο οποιός αποτυπώνει τη σωστή ενημέρωση που έχουν οι αγρότες για
θέματα προστασίας του νερού με το φύλο και την ηλικία προκύπτει ότι το 87,5% των γυναικών και το
76,1% των ανδρών θεωρεί ότι είναι σωστά ενημερωμένο.
Αναφορικά με την ηλικία, το μεγαλύτερο ποσοστό όλων των ηλικιακών ομάδων θεωρεί ότι είναι
σωστά ενημερωμένο.
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Από τον παραπάνω πίνακα ο οποιός αποτυπώνει τη σωστή ενημέρωση που έχουν οι αγρότες για
θέματα προστασίας του νερού αναφορικά με το Δήμο στον οποίο δραστηριοποιούνται οι αγρότες, το
είδος της καλλιέργειας που καλλιεργούν και τη συμμετοχή τους σε δράσεις του best-u, προκύπτει ότι
οι περισσότεροι αγρότες όλων των Δήμων θεωρούν ότι είναι σωστά ενημερωμένοι με τα ποσοστά
τους να κυμαίνονται από 60%-100%.
Αναφορικά με το είδος καλλιέργειας, οι περισσότεροι αγρότες όλων των κατηγοριών καλλιεργειών
θεωρούν ότι είναι σωστά ενημερωμένοι με τα ποσοστά τους να κυμαίνονται από 73,8%-100%.
Αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε δράσεις του best-u, οι περισσότεροι αγρότες από αυτούς που
απάντησαν είτε θετικά, είτε αρνητικά, είτε δεν απάντησαν για τη συμμετοχή τους στις δράσεις του
best-u, θεωρούν ότι είναι σωστά ενημερωμένοι με τα ποσοστά να κυμαίνονται από 70,8% έως 100%.
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Από τον παραπάνω πίνακα ο οποιός αποτυπώνει τον τρόπο ενημέρωσης των αγροτών για την
προστασία του νερού αναφορικά με το φύλο και την ηλικία προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό
των των γυναικών (24,2%) ενημερώθηκε με την παρακολούθηση σχετικών με το θέμα εκδηλώσεων
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών (25,7%) μέσω των ΜΜΕ.
Αναφορικά με την ηλικία, το 24,2% της ηλικιακής ομάδας 35-44 ετών και το 31,6% της ηλικιακής
ομάδας 45-54 ετών ενημερώθηκε μέσω των ΜΜΕ, με το 75% της ηλικιακής ομάδας 18-24 ετών και το
48,6% της ηλικιακής ομάδας 25-34 ετών να ενημερώνεται μέσω της παρακολούθησης σχετικών
εκδηλώσεων. Τέλος, το μεγαλύτερο ποσοστό των ηλικιακών ομάδων 55-64 ετών (47,4%) και 65+ ετών
(57,1%) ενημερώθηκε μέσω φίλων και γνωστών.
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Από τον παραπάνω πίνακα ο οποιός αποτυπώνει τον τρόπο ενημέρωσης των αγροτών για την
προστασία του νερού αναφορικά με το Δήμο στον οποίο δραστηριοποιούνται οι αγρότες, το είδος της
καλλιέργειας που καλλιεργούν και τη συμμετοχή τους σε δράσεις του best-u, προκύπτει ότι οι
περισσότεροι αγρότες των Δήμων Αμφίπολης (33,3%), Εμμανουήλ Παπά (24,1%) και Νέας Ζίχνης
(38,1%) ενημερώθηκαν μέσω των ΜΜΕ. Με την παρακολούθηση σχετικών με θέμα εκδηλώσεων
ενημερώθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό των αγροτών των Δήμων Εμμανουήλ Παπά (24,1%) και
Ηράκλειας (39,2%) ενώ μέσω φίλων μόνοτο 40% των αγροτών του Δήμου Σιντικής. Τέλος, μέσω του
διαδικτύου ενημερώθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό των Δήμων Σερρών (23,8%), Βισαλτίας (27,3%) και
Αμφίπολης (33,3%) με ένα επιπλέον ποσοστό 33,3% του Δήμου Αμφίπολης να ενημερώνεται μέσω
της προσωπικής ενασχόλησής του.
Αναφορικά με το είδος καλλιέργειας, οι περισσότεροι αγρότες που καλλιεργούν κηπευτικές
καλλιέργειες (38,1%) ενημερώθηκαν μέσω του διαδικτύου με το 33,3% αυτών που καλλιεργούν
δενδρώδεις να ενημερώνεται από τα ΜΜΕ και το 28,3% αυτών που καλλιεργούν αροτριαίες να
ενημερώνεται μέσω της παρακολούθησης σχετικών εκδηλώσεων.
Αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε δράσεις του best-u, οι περισσότεροι από τους αγρότες που
απάντησαν θετικά στη συμμετοχή τους (26,6%) ενημερώθηκαν μέσω της παρακολούθησης σχετικών
εκδηλώσεων ενώ οι περισσότεροι από τους αγρότες που απάντησαν αρνητικά στη συμμετοχή τους
στο best-u ενημερώθηκαν μέσω των ΜΜΕ (26%) και μέσω της παρακολούθησης σχετικών
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εκδηλώσεων (26%). Τέλος, οι περισσότεροι από τους αγρότες που δεν απάντησαν για τη συμμετοχή
τους στο best-u, ενημερώθηκαν μέσω φίλων και γνωστών σε ποσοστό 88,8%.

Από τον παραπάνω πίνακα ο οποιός αποτυπώνει τον τρόπο που θα ήθελαν να ενημερώνονται οι
αγρότες αναφορικά με το φύλο και την ηλικία προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των των
γυναικών (38,2%) και των ανδρών (50,3%) επιθυμεί να ενημερώνεται μέσω της παρακολούθησης
σχετικών εκδηλώσεων.
Αναφορικά με την ηλικία, το μεγαλύτερο ποσοστό όλων των ηλικιακών ομάδων έως τα 64 έτη
επιθυμεί να ενημερώνεται μέσω της παρακολούθησης σχετικών εκδηλώσεων με μόνο την ηλικιακή
ομάδα 65+ ετών να επιθυμεί η ενημέρωσή του να γίνεται μέσω των ΜΜΕ.
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Από τον παραπάνω πίνακα ο οποιός αποτυπώνει τον τρόπο που θα ήθελαν να ενημερώνονται οι
αγρότες αναφορικά με το Δήμο στον οποίο δραστηριοποιούνται οι αγρότες, το είδος της καλλιέργειας
που καλλιεργούν και τη συμμετοχή τους σε δράσεις του best-u, προκύπτει ότι οι περισσότεροι
αγρότες όλων των Δήμων (με εξαίρεση το Δήμο Σιντικής όπου οι περισσότεροι αγρότες επιθυμούν την
ενημέρωση μέσω των ΜΜΕ) επιθυμούν να ενημερώνονται μέσω της παρακολούθησης σχετικών
εκδηλώσεων. Αξιοσημείωτο αναφορά ότι ένα σημαντικό ποσοστό στο Δήμο Αμφίπολης (25%)
επιθυμεί να ενημερώνεται μέσω του διαδικτύου καθώς και ένα ανάλογο ποσοστό 25% από ειδικούς.
Αναφορικά με το είδος καλλιέργειας, οι περισσότεροι αγρότες όλων των κατηγοριών καλλιεργειών
επιθυμούν να ενημερώνονται μέσω της παρακολούθησης σχετικών εκδηλώσεων με ένα σημαντικό
ποσοστό αυτών που καλλιεργούν δενδρώσεις καλλιέργειες (28,7%) να επιθυμεί και την ενημέρωση
μέσω των ΜΜΕ.
Αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε δράσεις του best-u, οι περισσότεροι από τους αγρότες που
απάντησαν θετικά, αρνητικά ή δεν απάντησαν στη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, επιθυμούν να
ενημερώνονται μέσω της παρακολούθησης σχετικών εκδηλώσεων.
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ΣΥΝΟΨΗ 4ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Τα συμπεράσματα που μπορούν να διατυπωθούν, σε μία προσπάθεια τελικής σύνοψης των
δεδομένων που συνθέτουν την συνολική εικόνα της 4ης ενότητας, είναι τα ακόλουθα:
•

Η πλειοψηφία των αγροτών του δείγματος φαίνεται να αναγνωρίζει τη σημαντικότητα των
λύσεων που προσφέρουν οι τεχνολογίες πληροφορικής κα επικοινωνιών

•

Το μεγαλύτερο ποσοστό των αγροτών του δείγματος πιστεύει ότι οι αποφάσεις για τη
διαχείριση του νερού και την εξοικονόμησή του πρέπει να έχουν συλλογικό χαρακτήρα με τη
συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων

•

Οι αγρότες του δείγματος είναι οριακά θετικοί αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε δράσεις
δικτύωσης και ενημέρωσης για την προστασία των υδάτινων πόρων στο πλαίσιο υλοποίησης
του έργου best-u

•

Οι αγρότες του δείγματος που δεν προσπαθούν για τον περιορισμό της χρήσης του νερού
είναι κυρίως αγρότες μέσης και μεγάλης ηλικίας καθώς και ότι οι γυναίκες δεν έχουν
προσπαθήσει για την περιστολή της χρήσης του νερού.

•

Η πλειοψηφία των αγροτών του δείγματος επιθυμούν να ενημερώνονται για θέματα που
αφορούν την προστασία του νερού μέσω της παρακολούθησης σχετικών με το θέμα
εκδηλώσεων ενδεχομένως λόγω της ευκολίας και της αμεσότητας στη μετάδοση των
πληροφοριών
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3. ΣΥΝΟΨΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Συνθετική εκτίμηση της άποψης των αγροτών/χρηστών των υδάτινων πόρων για την ορθή
χρήση και διαχείριση του νερού και της τάσης τους για υιοθέτηση «πράσινων
συμπεριφορών».
• Καταγραφή του βασικού μοτίβου δυνατών και αδύναμων στοιχείων στη στάση των αγροτών
σχετικά με τους ενδεδειγμένους τρόπους κατανάλωσης ύδατος, ανάλογα και με το είδος της
καλλιέργειας (αροτραία , δενδρώδη ή κηπευτική)
• Προτάσεις για την άρση των αδυναμιών στην ενημέρωση αυτής της επαγγελματικής
κατηγορίας και ενίσχυσης των ισχυρών σημείων, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας
• Συμπερασματική προσέγγιση για την περαιτέρω πρόοδο του έργου.
Το ποσοστό των αγροτών που συμμετείχαν στην έρευνα και οι οποίοι έδειξαν στοιχεία
περιβαλλοντικής ευαισθησίας και γνώσης του μη απεριόριστου του διαθέσιμου νερού είναι
ενθαρρυντικό. Όμως, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, ιδιαίτερα στον τομέα της συστηματικής
προσπάθειας περιστολής της (μη αναγκαίας) χρήσης του νερού.
Η αξιοποίηση της ανησυχίας για περιορισμό των διαθέσιμων ποσοτήτων ύδατος σε σχέση με το
παρελθόν, της μεγάλης εξάρτησης από αυτό (λόγω της φύσης της δραστηριότητας) καθώς επίσης και
της διαφαινόμενης γνώσης τρόπων και τεχνολογιών για την ορθή αρδευτική χρήση του αγαθού
αποτελούν ισχυρά σημεία πάνω στα οποία μπορούν να στηριχθούν μελλοντικές δράσεις για την
επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.
Ως βασικά αρνητικά σημεία θα μπορούσε να θεωρηθούν η πρόταξη οικονομικών λόγων και η
αναζήτηση παρόμοιων κινήτρων (επιδοτήσεις) για τον περιορισμό της μη αναγκαίας χρήσης καθώς
επίσης και η χαμηλή αναγνώριση της προσφοράς εκτελεσθέντων έργων στην κατεύθυνση
εξοικονόμησης νερού.
Η ενημέρωση των αγροτών προϋποθέτει, σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, προσωπική επαφή:
εκδηλώσεις και συμβουλές ειδικών αποτελούν βασικές πηγές για τους ερωτηθέντες.
Φυσικά, η χρησιμοποίηση των ΜΜΕ και, ως ένα βαθμό, του Internet φαίνεται ότι μπορούν να
συμβάλλουν σημαντικά στη σωστή ενημέρωση των αγροτών για το θέμα.
Συστατικό στοιχείο αυτών των προσπαθειών πρέπει να είναι η συγκεκριμένη αναφορά στο
πρόγραμμα best-u, αν και η γνώση του προγράμματος είναι πολύ υψηλότερη (σχεδόν τετραπλάσια)
από αυτή των υπόλοιπων πολιτών.
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