ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ,
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΟΔΗΓΟΤ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΕΔΙΟΤ
ΚΕΥΑΛΑΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
«Best Water Use»

Αποτελέςματα & Συμπεράςματα
Ερευνών Γνώμησ ςτο Γενικό Κοινό, ςε Επιχειρήςεισ και ςε
Αγρότεσ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ
1. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ – ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΕΡΕΤΝΑ ΓΕΝΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ

3

2. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ – ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΕΡΕΤΝΑ ΓΝΩΜΗ Ε ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ

10

2.1. ΦΡΗΗ ΝΕΡΟΤ ΣΗ ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ
2.2. ΦΡΗΗ ΝΕΡΟΤ ΣΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ

10
14

3. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ – ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΕΡΕΤΝΑ ΓΝΩΜΗ Ε ΑΓΡΟΣΕ

17

2

1. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ – ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΕΡΕΤΝΑ ΓΕΝΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ
Ειςαγωγικό αναφορϊ- Σαυτότητα Έρευνασ
Η ϋρευνα κοινόσ γνώμησ πραγματοποιόθηκε ςε δεύγμα 1722 νοικοκυριών τησ Περιφερειακόσ Ενότητασ
Θεςςαλονύκησ. Η χρόςη ύδατοσ ςτην ΠΕ Θεςςαλονύκησ διαφοροποιεύται ςτισ αςτικϋσ και περιαςτικϋσ
περιοχϋσ, κατϊ ςυνϋπεια, ο πληθυςμόσ τησ ϋρευνασ εντοπύζεται ςε 2 αςτικούσ και 3 περιαςτικούσ
Δόμουσ (Θϋρμησ, Θερμαώκού, Θεςςαλονύκησ, Καλαμαριϊσ και Πυλαύασ-Φορτιϊτη). Η μϋθοδοσ που
εφαρμόςθηκε για τη διεξαγωγό τησ ϋρευνασ ςτα νοικοκυριϊ εύναι η τηλεφωνικό επικοινωνύα. Για τισ
τηλεφωνικϋσ ςυνεντεύξεισ, η δειγματοληψύα των νοικοκυριών εντόσ των επιλεγμϋνων Δόμων
πραγματοποιόθηκε με το ςχηματιςμό τυχαύων τηλεφωνικών αριθμών από το ςύςτημα CATI
(Computer Assisted Telephone Interviewing) με βϊςη τα τηλεφωνικϊ κϋντρα του Οργανιςμού
Τηλεπικοινωνιών Ελλϊδοσ (ΟΤΕ) και την κατανομό τουσ ανϊ γεωγραφικό περιοχό (Νομό), όπωσ αυτϊ
δύνονται ςτουσ δημοςιευμϋνουσ τηλεφωνικούσ καταλόγουσ.
Ωσ βϊςη δειγματοληψύασ ελόφθηςαν τα νοικοκυριϊ των ωσ ϊνω δόμων τησ Περιφερειακόσ
Ενότητασ Θεςςαλονύκησ και η μϋθοδοσ δειγματοληψύασ που ακολουθόθηκε εύναι η τυχαύα
ςτρωματοποιημϋνη δειγματοληψύα με βϊςη τον πληθυςμό ανϊ επιλεγμϋνη γεωγραφικό
περιοχό, όπωσ ϋχουν καταγραφεύ από την ΕΛΣΑΣ (2011).
Σύμφωνα με τη γενικό οδηγύα του ςχεδύου τησ Eurostat για την ϋρευνα Τεχνολογιών και
Πληροφόρηςησ ςτα νοικοκυριϊ, ο ερευνώμενοσ πληθυςμόσ εύναι τα ϊτομα ηλικύασ 16 ωσ 74 ετών που
διαμϋνουν ςε ιδιωτικϊ νοικοκυριϊ ςτην Ελλϊδα. Οπότε, για τα νοικοκυριϊ η δειγματοληπτικό μονϊδα
ϋρευνασ εύναι το ιδιωτικό νοικοκυριό και ϋνα τυχαύα επιλεγμϋνο ϊτομο από τα μϋλη του, ηλικύασ 16 ωσ
74 ετών. Το ευρύ αντικεύμενο τησ ϋρευνασ αυτόσ, επϋβαλε την καθολικό επιλογό ερωτώμενων ηλικύασ
ϊνω των 16 ετών, κϊθε φύλου, ηλικύασ, μορφωτικού επιπϋδου, απαςχόληςησ και ειδικότερων
χαρακτηριςτικών. Για την επιλογό των ερωτώμενων χρηςιμοποιόθηκαν όρια (quotas) ωσ προσ τον
αριθμό των εκπροςώπων ςυγκεκριμϋνων υποομϊδων του πληθυςμού με βϊςη τη Γεωγραφική Περιοχό
(Δόμοσ) διαμονόσ, ενώ τα αποτελϋςματα ςταθμύςτηκαν εκ των υςτϋρων με βϊςη την κατανομό φύλου
και ηλικύασ ςτο μόνιμο πληθυςμό των Δόμων του δεύγματοσ, ςύμφωνα με την απογραφό τησ ΕΛΣΤΑΤ
2011. Το παραπϊνω μϋγεθοσ δεύγματοσ εξαςφαλύζει υψηλό ακρύβεια των αποτελεςμϊτων τησ ϋρευνασ
καθώσ επιτρϋπει τον περιοριςμό του μϋγιςτου ςφϊλματοσ δειγματοληψύασ (sampling error) ςτο
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επύπεδο του ± 2,4% με διϊςτημα εμπιςτοςύνησ 95% (confidence level). Με το μϋγεθοσ αυτό του
δεύγματοσ διαςφαλύζεται η ύπαρξη επαρκούσ δεύγματοσ και για τισ διϊφορεσ δημογραφικϋσ
υποδιαιρϋςεισ του αρχικού δεύγματοσ με βϊςη την ανϊλυςη παραμϋτρων που απαιτόθηκε

και

εξαςφαλύζεται ο ελϊχιςτοσ απαιτούμενοσ αριθμόσ των 60 ατόμων ωσ ελϊχιςτη βϊςη για την
ςτατιςτικϊ αποδεκτό ενδεικτικό ανϊλυςη υποομϊδων του δεύγματοσ. Η αντιπροςωπευτικό κατανομό
του δεύγματοσ εύναι η εξόσ:
ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΕΤΝΑ ΓΕΝΙΚΟΤ
ΚΟΙΝΟΤ
Σύνολο Μόνιμου Πληθυςμού
Άνδρεσ
Γυναύκεσ
16-29
30-39
40-59
60+
Θεςςαλονύκησ
Καλαμαριϊσ
Θϋρμησ
Θερμαώκού
Πυλαύασ- Χορτιϊτη

Μόνιμοσ
Πληθυςμόσ
590.275
Υύλο
276.849
313.426
Ηλικύα
102.331
87.997
162.151
142.681
Δόμοσ
325.182
91.518
53.201
50.264
70.110

%

Δεύγμα

100%

1.700

47%
53%

797
903

21%
18%
33%
29%

351
302
557
490

55%
9%
9%
16%
12%

937
145
153
264
202
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Αποτελϋςματα- υμπερϊςματα ϋρευνασ γενικού κοινού
Η ποςοτικό ϋρευνα που πραγματοποιόθηκε ςε δεύγμα 1722 νοικοκυριών τησ Περιφερειακόσ Ενότητασ
Θεςςαλονύκησ, αποτυπώνει τη ςτϊςη και τισ αντιλόψεισ του γενικού κοινού ςχετικϊ με εξοικονόμηςη,
την προςταςύα και την ορθολογικότερη διαχεύριςη του νερού, αναδεικνύοντασ ϋντονα την ανϊγκη
περαιτϋρω ενημϋρωςησ και ευαιςθητοπούηςησ των πολιτών για τισ μεθόδουσ ορθολογικόσ οικιακόσ
χρόςησ του νερού.
Σχεδόν 9 ςτουσ 10 δεν γνωρύζουν/δεν αναφϋρουν τη μηνιαύα κατανϊλωςη όγκου νερού του
νοικοκυριού τουσ, ενώ 1 ςτουσ 4 δεν γνωρύζει/δεν αναφϋρει το αντύςτοιχο κόςτοσ κατανϊλωςησ.
Κατά μέςο όρο, η μηνιαία κατανάλωση όγκου νερού ςτα νοικοκυριϊ του δεύγματοσ ανϋρχεται ςτα
13 κ.μ. και ο αντύςτοιχοσ μϋςοσ όροσ μηνιαίου κόστους ςτα 16,6 ευρώ. Συγκεκριμϋνα, 25% των
ςυμμετεχόντων δαπανϊ, ςε μηνιαύο επύπεδο, 0-10 ευρώ, 25% 10-20 ευρώ και 25% 20-40 ευρώ.

25%
20%

19%
16%

7%

5%

6%
2%

ϋωσ 5 ευρώ

5,1-10 ευρώ 10,1-15 ευρώ 15,1-20 ευρώ 20,1-25 ευρώ 25,1-40 ευρώ

40+ ευρώ

ΔΞ/ΔΑ

Διάγραμμα μηνιαίου κόστους κατανάλωσης νερού των νοικοκυριών

Το μεγαλύτερο ποςοςτό κατανϊλωςησ νερού αφορϊ ςε ανϊγκεσ μπϊνιου/ατομικόσ υγιεινόσ, ενώ το
μικρότερο ποςοςτό ςτο πλύςιμο αυτοκινότου.

Ειδικϊ,

92% των ερωτηθϋντων καταναλώνει

καθημερινϊ ό 3-5 φορϋσ την εβδομϊδα, νερό για μπϊνιο/ατομικό υγιεινό, ενώ ςχεδόν 9 ςτουσ 10
δηλώνουν ότι δεν καταναλώνουν νερό για πλύςιμο αυτοκινότου. Εξετϊζοντασ τισ υποομϊδεσ του
δεύγματοσ, οι κατηγορύεσ που δηλώνουν ςυχνότερη οικιακό χρόςη του νερού εύναι οι διαμϋνοντεσ ςε
μονοκατοικύεσ και οι ηλικιακϋσ ομϊδεσ 40-49 & 50-59 ετών.
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Καταγρϊφοντασ τα μϋτρα εξοικονόμηςησ νερού που γνωρύζουν οι ςυμμετϋχοντεσ (αυθόρμητη
επιλογό), οι επικρατϋςτερεσ απαντόςεισ, με ςημαντικό διαφορϊ από όςεσ ακολουθούν, ςυνύςτανται
ςτο κλεύςιμο τησ βρύςησ κατϊ το βούρτςιςμα των δοντιών (33%), ςτο κλεύςιμο τησ βρύςησ κατϊ το
πλύςιμο των πιϊτων (29%) και ςτην ελαχιςτοπούηςη τησ ροό του νερού κατϊ τη διϊρκεια του
μπϊνιου. Μόλισ 5% αναφϋρει την ανακύκλωςη του νερού ( χρόςη απόνερων νερού για πότιςμα, κ.ϊ)
ωσ μϋςο εξοικονόμηςησ.
Οι ςυμμετϋχοντεσ που ανόκουν ςτην νεότερη ηλικιακό υποομϊδα, 16-29 ετών, δηλώνουν περιςςότερο
ενημερωμϋνοι ςχετικϊ με τισ μεθόδουσ ορθολογικόσ οικιακόσ χρόςησ του νερού, ενώ, η αντύςτοιχη
ενημϋρωςη εύναι αρκετϊ μικρότερη ςτουσ ερωτώμενουσ ϊνω των 60 ετών. Σημαντικϋσ διαφορϋσ
παρουςιϊζονται και ςτισ αναλύςεισ ανϊ μορφωτικό επύπεδο, όπου οι απόφοιτοι Δημοτικού, ςε υψηλϊ
ποςοςτϊ, αναφϋρουν ότι δεν εφαρμόζουν (12%) ό δεν γνωρύζουν μϋτρα εξοικονόμηςησ του νερού
(45%).
Σχετικϊ με την εφαρμογό μϋτρων εξοικονόμηςησ νερού, η πλειοψηφύα των ερωτηθϋντων (84%)
δηλώνει ότι εφαρμόζει ςχετικϋσ μεθόδουσ.

Τα χαμηλότερα ποςοςτϊ θετικών απαντόςεων

παρατηρούνται ςτην ηλικιακό ομϊδα των 60+ ετών (77%) και ςτουσ απόφοιτουσ Δημοτικού (65%).
Μεταξύ όςων εφαρμόζουν μϋτρα εξοικονόμηςησ του νερού,

το κλεύςιμο τησ βρύςησ κατϊ το

βούρτςιςμα των δοντιών (89%), ςτο κλεύςιμο τησ βρύςησ κατϊ το πλύςιμο των πιϊτων (81%) και
ςτην ελαχιςτοπούηςη τησ ροό του νερού κατϊ τη διϊρκεια του μπϊνιου (76%) αποτελούν τισ ςυνόθεισ
πρακτικϋσ. Αντύθετα, Μόλισ 1 ςτουσ 5 δηλώνει ότι πραγματοποιεύ ανακύκλωςη του νερού ( χρόςη
απόνερων νερού για πότιςμα, κ.ϊ) για τισ διϊφορεσ οικιακϋσ χρόςεισ του.
Ένα από τα ςημαντικότερα ερευνητικϊ ευρόματα τησ παρούςασ Έκθεςησ, εύναι η καταγραφό των
αποτρεπτικών παραγόντων για την εφαρμογό μϋτρων εξοικονόμηςησ του νερού. Συγκεκριμϋνα,
ςχεδόν 4 ςτουσ 10 δηλώνουν ότι εύναι ελλιπώσ ενημερωμϋνοι ςχετικϊ με το ερευνώμενο θϋμα, ενώ
22% δεν θεωρεύ απαραύτητη την εφαρμογό τϋτοιου εύδουσ μϋτρων. Επύςησ, 1 ςτουσ 10 αναφϋρει ότι η
ϋλλειψη οικονομικών κινότρων αποτελεύ αποτρεπτικό παρϊγοντα για την εφαρμογό μϋτρων
εξοικονόμηςησ. Μεγαλύτερη ϋλλειψη ενημϋρωςησ καταγρϊφεται ςχετικϊ με τα ζητόματα ποιότητασ
και επϊρκειασ νερού, ςτην περιοχό του δεύγματοσ, καθώσ 2 ςτουσ 3 αναφϋρουν ότι δεν εύναι επαρκώσ
ενημερωμϋνοι. Αναφορικϊ με τισ διακυμϊνςεισ των απαντόςεων, ςε επύπεδο περιοχόσ, οι κϊτοικοι του
Δόμου Θεςςαλονύκησ δηλώνουν μεγαλύτερη ϋλλειψη πληροφόρηςησ για τα θϋματα ποιότητασ και
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επϊρκειασ υδϊτινων πόρων τησ περιοχόσ τουσ (68%), ενώ το αντύςτοιχο ποςοςτό για το Δόμο
Θερμαώκού ανϋρχεται ςτο 59%.

39%
30%
22%
16%
11%

Έλλειψη ενημϋρωςησ

Μη απαραύτητο

Κόςτοσ εξοπλιςμού Έλλειψη οικονομικών
κινότρων

ΔΞΔΑ

Καταγραφό αποτρεπτικών παραγόντων για την εφαρμογό μϋτρων εξοικονόμηςησ νερού.

Τα μϋςα μαζικόσ ενημϋρωςησ αποτελούν την κύρια πηγό πληροφόρηςησ των ερωτώμενων (42%),
ακολουθώντασ ο κοινωνικόσ περύγυροσ (17%). Αξύζει να ςημειωθεύ ότι οι Δόμοι/ΔΕΥΑ, όπωσ και οι
ΕΥΑΘ ςυγκεντρώνουν χαμηλϊ ποςοςτϊ προτύμηςησ (12%) ςτο εν λόγω ερώτημα, ενώ τα αντύςτοιχα
ποςοςτϊ για τουσ φορεύσ διαχεύριςησ, ΜΚΟ και ενημερωτικϋσ εκδηλώςεισ δεν υπερβαύνουν το 2%.
Η πλειοψηφύα του δεύγματοσ (60%) θεωρεύ ότι η ποςότητα των διαθϋςιμων υδϊτων τησ περιοχόσ τουσ
επηρεϊζεται από την οικιακό χρόςη του νερού, ενώ το αντύςτοιχο ποςοςτό που αναφϋρεται ςτην
αγροτικό χρόςη εύναι 22%, ςτη βιομηχανικό χρόςη 15% και ςτη τουριςτικό χρόςη 10%. Σε επύπεδο
ανϊλυςησ ανϊ περιοχό, παρατηρεύται ότι οι ςυμμετϋχοντεσ- κϊτοικοι των περιαςτικών Δόμων Θϋρμησ
και Θερμαώκού, διαφοροποιούνται ςημαντικϊ από το υπόλοιπο δεύγμα των, κυρύωσ, αςτικών Δόμων.
Συγκεκριμϋνα, τόςο ςτο Δόμο Θερμαώκού όςο και ςτο Δόμο Θϋρμησ, ϋνα ςημαντικό ποςοςτό (45%)
αναφϋρει ότι η αγροτικό χρόςη των υδϊτινων πόρων επηρεϊζει την διαθϋςιμη ποςότητϊ τουσ, ενώ ςτο
Δόμο Θϋρμησ ωσ ςχετικϊ υψηλόσ επιβαρυντικόσ παρϊγοντασ (26%) εμφανύζεται και η βιομηχανικό
χρόςη. Στουσ Δόμουσ Θεςςαλονύκησ, Καλαμαριϊσ, Πυλαύασ- Χορτιϊτη, η ςημαντικό πλειοψηφύα του
δεύγματοσ καταδεικνύει

την οικιακό χρόςη των υδϊτινων πόρων ωσ επικρατϋςτερο παρϊγοντα

διαμόρφωςησ τησ διαθϋςιμησ ποςότητϊσ τουσ ςτην περιοχό.
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Περιοχό

Δόμοσ
Θϋρμησ

Δόμοσ
Θεςςαλονύκησ

Δόμοσ
Καλαμαριϊσ

Δόμοσ ΠυλαύασΦορτιϊτη

Δόμοσ
Θερμαώκού

Οικιακό χρόςη

48%

65%

79%

71%

30%

Αγροτικό χρόςη

45%

15%

11%

15%

45%

Βιομηχανικό χρόςη

26%

19%

12%

6%

3%

Τπερϊντληςη
δημοτικών γεωτρόςεων

20%

9%

8%

15%

9%

Σουριςτικό χρόςη

14%

9%

7%

5%

17%

Παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν την ποςότητα διαθϋςιμων υδϊτων, ανϊ περιοχό

Σχεδόν 3 ςτουσ 4 των ερωτωμϋνων του δεύγματοσ, πιςτεύουν ότι το νερό αποτελεύ φυςικό πόρο ςε
επϊρκεια, με τα μεγαλύτερα ποςοςτϊ να ςυγκεντρώνονται ςτισ υποομϊδεσ των 60+ ετών (80%) και
των αποφούτων Δημοτικού (82%). Παρϊλληλα, η ςυντριπτικό πλειοψηφύα (89%) θεωρεύ ότι το νερό
αποτελεύ κοινωνικό αγαθό και δεν πρϋπει να διϋπεται από τουσ νόμουσ τησ αγορϊσ.
Η ρύπανςη νερού από λιπϊςματα και εντομοκτόνα (49%), η ρύπανςη νερού από απόβλητα (19%),
και η ϋλλειψη πόςιμου νερού (10%) κατατϊςςονται πρώτα ςτη λύςτα των ςημαντικότερων
ζητημϊτων διαχεύριςησ νερού ςτην ΠΕ Θεςςαλονύκησ, ςε αντύθεςη με την ϋλλειψη αρδευτικού
δικτύου (1%),τισ ςυγκρούςεισ μεταξύ διαφόρων χρηςτών νερού (1%), την τιμολόγηςη (4%),αλλϊ τον
ανεπαρκό ϋλεγχο αντλόςεων (5%), που δεν καταγρϊφονται ωσ ςημαντικϊ ζητόματα διαχεύριςησ των
υδϊτινων πόρων τησ ΠΕ Θεςςαλονύκησ.

Σε επύπεδο ανϊλυςησ ανϊ περιοχό, η διακύμανςη των

απαντόςεων δεν ςηματοδοτεύ την ύπαρξη ιςχυρών διαφοροποιόςεων, αντύθετα με τη δημογραφικό
ανϊλυςη τησ ηλικιακόσ ομϊδασ. Η ρύπανςη του νερού από λιπϊςματα και εντομοκτόνα, καταγρϊφεται
ωσ ςχετικϊ ςημαντικότερο ζότημα διαχεύριςησ του νερού για τουσ ςυμμετϋχοντεσ των μεγαλύτερων
ηλικιακών ομϊδων, ενώ η ρύπανςη νερού από απόβλητα απαςχολεύ, κυρύωσ, τουσ νϋουσ ηλικύασ 16-29
ετών, οι οπούοι παρουςιϊζονται περιςςότερο ευαιςθητοποιημϋνο και ωσ προσ την ϋλλειψη πόςιμου
νερού.
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Ηλικύα

16-29

30-39

40-49

50-59

60+

Ρύπανςη νερού από λιπϊςματα και
εντομοκτόνα

35%

48%

51%

60%

52%

Ρύπανςη νερού από απόβλητα

32%

18%

15%

14%

14%

Έλλειψη πόςιμου νερού

20%

11%

9%

5%

6%

Έλλειψη αρδευτικού νερού

1%

2%

1%

1%

1%

Ανεπαρκόσ ϋλεγχοσ αντλόςεων

4%

7%

7%

5%

3%

Σιμολόγηςη νερού

1%

6%

5%

4%

4%

υγκρούςεισ για τη χρόςη νερού
μεταξύ των διαφόρων χρηςτών

3%

2%

3%

2%

1%

ΔΞΔΑ

3%

6%

5%

7%

15%

Άλλο

0%

1%

3%

3%

4%

Πύνακασ 1 ημαντικότερα προβλόματα διαχεύριςησ νερού ςτην ΠΕ Θεςςαλονύκησ, ανϊ ηλικύα

Σχετικϊ με τουσ φορεύσ που θα πρϋπει να ςυμμετϋχουν ςτισ διαδικαςύεσ λόψησ αποφϊςεων ςε
ςχϋςη με την εξοικονόμηςη νερού τησ κϊθε περιοχόσ, οι Δόμοι καταγρϊφονται ωσ ο κύριοσ αρμόδιοσ
φορϋασ (77%), ενώ ακολουθούν οι πολύτεσ (41%) και ϋπειτα η Περιφϋρεια (35%).

77%

Δόμοι

41%

Πολύτεσ

35%

Περιφϋρεια
Κεντρικό διούκηςη

29%

Πανεπιςτόμια/ερευνητικϊ κϋντρα

29%
15%

ΜΚΟ/Οργανιςμού
Επιμελητόρια

12%

Αγροτικού ςυνεταιριςμού

12%
10%

Σουριςτικού οργανιςμού
ΔΞΔΑ

3%

Άλλο

4%

Υορεύσ που πρϋπει να εμπλακούν ςτισ διαδικαςύεσ λόψησ αποφϊςεων ςε ςχϋςη με την εξοικονόμηςη νερού
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2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΝΩΜΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η έρευνα διεξήχθη σε επιχειρήσεις στον τομέα της μεταποίησης και του τουρισμού στην ευρύτερη
περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων επιλέχτηκαν
τελικά οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις με επιλεγμένο στέλεχος της επιχείρησης. Τα στελέχη
των επιχειρήσεων που κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο ήταν ιδιοκτήτες/μέτοχοι ή
βασικά διευθυντικά στελέχη με πολύπλευρη γνώση των θεμάτων λειτουργίας των επιχειρήσεων και
σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο επιχείρησης. Οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις
πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια συστήματος CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing),
κατόπιν σχετικού τηλεφωνικού ραντεβού με τον ερωτώμενο. Στην έρευνα συμμετείχαν τελικά 180
στελέχη επιχειρήσεων (141 από επιχειρήσεις μεταποίησης και 39 από επιχειρήσεις τουρισμού εστίασης και διαμονής).

2.1. Χρήση νερού στη Μεταποίηση
Περίπου 1 στις 5 ή 17% μεταποιητικές επιχειρήσεις στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης χρησιμοποιούν το νερό ως
πρώτη ύλη ή βασικό στοιχείο λειτουργίας στην παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης. Από αυτές, η
μεγάλη πλειοψηφία χρησιμοποιεί το νερό ως πρώτη ύλη (67%) ή για το πλύσιμο των μηχανημάτων
τους (46%) και σε μικρότερο ποσοστό σε άλλες χρήσεις (ανακύκλωση 3%, ψύξη 3%).

NAI
17%

OXI
83%

Χρήση νερού σαν πρώτη ύλη/βασικό στοιχείο λειτουργίας στην παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης

Το 25% των μεταποιητικών επιχειρήσεων αναφέρουν ότι καταναλώνουν νερό και από πηγές εκτός του
δικτύου νερού, όπως γεωτρήσεις, πηγάδια κτλ. Παράλληλα, μόνο το 11% αναφέρουν

ότι

η

κατανάλωση νερού δεν είναι σταθερή κατά τη διάρκεια του χρόνου, με την κατανάλωση να
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μεγιστοποιείται κυρίως τους θερινούς μήνες: το 81% αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν περισσότερο νερό
τον Ιούνιο και τον Αύγουστο, το 75% αναφέρει τον Ιούλιο και ακολουθούν ο Σεπτέμβριος με 56%, ο
Μάιος με 50%, ο Απρίλιος με 38% και ο Μάρτιος με 31%.

ΝΑΙ
25%

ΟΧΙ
75%

Ποσοστό επιχειρήσεων μεταποίησης που καταναλώνουν νερό και από πηγές εκτός δικτύου νερού

Μόλις το 2% των επιχειρήσεων του δείγματος αναφέρουν ότι υπάρχει κάποιο στάδιο που να μπορεί να
παραληφθεί ή να αντικατασταθεί με τρόπο που να μειώνεται η κατανάλωση του νερού, ενώ το 71%
θεωρεί ότι δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα και το 27% δεν έχει γνώμη ή δεν γνωρίζει σχετικά.
Επιπλέον, μόλις το 18% των επιχειρήσεων μεταποίησης στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης δηλώνουν ότι
εφαρμόζουν μεθόδους ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης νερού. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό μεταξύ
των μεταποιητικών επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν το νερό ως πρώτη ύλη ή βασικό στοιχείο
λειτουργίας στην παραγωγική του διαδικασία, είναι σημαντική μεγαλύτερο (58%). Η πλειοψηφία
όσων δεν εφαρμόζουν μεθόδους ανακύκλωσης, επικαλούνται είτε έλλειψη σχετικής ανάγκης (62%),
είτε άγνοια σχετικών μεθόδων και τεχνολογιών (21%), έλλειψη κατάλληλης

τεχνολογίας/

μεθοδολογίας (12%), υψηλό κόστος (3%) και απαιτούμενη εξειδίκευση (2%).
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ΝΑΙ
15%
ΔΞΔΑ
36%

ΟΧΙ
49%

Απόψεισ για το αν διαφορετικϊ τεχνολογικϊ μϋςα παραγωγόσ μπορούν να πετύχουν εξοικονόμηςη νερού

Οι μιςϋσ (49%) επιχειρόςεισ μεταπούηςησ δεν θεωρούν ότι η χρόςη διαφορετικών τεχνολογικών μϋςων
παραγωγόσ θα ςυνεπϊγονταν εξοικονόμηςη νερού, ενώ με την ϊποψη αυτό ςυμφωνεύ μόλισ το 15%
και το 36% δηλώνουν ϊγνοια επύ του θϋματοσ.

1η επιλογή

Σύνολο
46%

Ρφπανςθ νεροφ από λιπάςματα και εντομοκτόνα
Ρφπανςθ νεροφ από απόβλθτα

13%

Έλλειψθ αντιπλθμμυρικϊν ςχεδίων

13%
9%

Έλλειψθ πόςιμου νεροφ

7%

Σιμολόγθςθ νεροφ
Τποβάκμιςθ υγροτόπων

2%

Ανεπαρκισ ζλεγχοσ αντλιςεων

1%

Έλλειψθ αρδευτικοφ νεροφ

1%

υγκροφςεισ για τθ χριςθ νεροφ μεταξφ των διαφόρων χρθςτϊν
Παρουςία ρυπαντικϊν δραςτθριοτιτων ςτισ προςτατευόμενεσ
περιοχζσ
Φτωχι ποιότθτα υδάτων κολφμβθςθσ
Άλλο
ΔΞ/ΔΑ

65%
55%

34%
31%

15%

9%
13%
9%

1%
3%
0%

9%
0%
2%
3%
8%
4%

Βαςικϊ ζητόματα διαχεύριςησ νερού ςτην Περιφϋρεια Κεντρικόσ Μακεδονύασ
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Η ρύπανςη του νερού από λιπϊςματα και εντομοκτόνα αποτελεύ το βαςικό ζότημα (65%) διαχεύριςησ
νερού ςτην Περιφϋρεια Κεντρικόσ Μακεδονύασ, ςύμφωνα με τισ απαντόςεισ των επιχειρόςεων
μεταπούηςησ, ενώ ϊλλα ςημαντικϊ ζητόματα θεωρούνται η ρύπανςη του νερού από απόβλητα (55%), η
ϋλλειψη αντιπλημμυρικών ςχεδύων (34%) και η ϋλλειψη πόςιμου νερού (31%). Το θϋμα τησ
τιμολόγηςησ του νερού δεν αναφϋρεται ωσ βαςικό ζότημα διαχεύριςησ νερού ςτην ΠΚΜ ςε ςημαντικό
ποςοςτό (15%).
Οι Δόμοι αποτελούν, ςύμφωνα με τισ απαντόςεισ των ςτελεχών των επιχειρόςεων μεταπούηςησ, τουσ
βαςικούσ φορεύσ που πρϋπει να ϋχουν ςυμμετοχό ςτισ διαδικαςύεσ λόψησ απόφαςησ ςε ςχϋςη με την
εξοικονόμηςη νερού (60%) και ακολουθούν με διαφορϊ η Περιφϋρεια ΚΜ (27%), η Κεντρικό Διούκηςη
(19%) και οι πολύτεσ (14%).
Η ϋλλειψη ςυντονιςμού (56%) αποτελεύ το βαςικότερο εμπόδιο για την αντιμετώπιςη των ζητημϊτων
που ςχετύζονται με τη διαχεύριςη του νερού και ακολουθούν η ςύγκρουςη/επικϊλυψη αρμοδιοτότων
των διαφόρων φορϋων (37%), η μη εφαρμογό των νόμων (30%), η χαμηλό προτεραιότητα που δύνεται
ςτα θϋματα διαχεύριςησ (26%), η απουςύα νόμων και αποφϊςεων (24%) και η ϋλλειψη διαχειριςτικών
ςχεδύων νερού (24%).
Τϋλοσ, οι μεταποιητικϋσ επιχειρόςεισ προκρύνουν ϋνα ςύνολο λύςεων ςχετικϊ με την αντιμετώπιςη των
ζητημϊτων διαχεύριςησ του νερού. Πιο ςυγκεκριμϋνα, αναφϋρονται ο περιβαλλοντικόσ ϋλεγχοσ (41%),
η ενύςχυςη τησ εκπαύδευςησ (36%), η ενύςχυςη τησ ενημϋρωςησ από τα ΜΜΕ (33%), η διϊθεςη
μεγαλύτερων κονδυλύων ςτη διαχεύριςη του νερού (32%), η αναδιοργϊνωςη των υφιςτϊμενων δομών
για πιο αποτελεςματικό (31%), η αύξηςη τησ ςυμμετοχόσ τησ τοπικόσ κοινωνύασ (27%) και η
εφαρμογό τησ οδηγύασ - πλαύςιο για τα νερϊ 2000/60/ΕΚ (11%).
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2.2.Φρόςη νερού ςτισ Σουριςτικϋσ επιχειρόςεισ ςτον τουριςμό
Το νερό αποτελεύ για το ςύνολο ςχεδόν (97%) των τουριςτικών επιχειρόςεων (διαμονό και εςτύαςη)
βαςικό ςτοιχεύο λειτουργύασ για την παροχό των υπηρεςιών τουσ. Η βαςικότερεσ χρόςησ του νερού
αφορούν τη γενικό καθαριότητα (97%), τισ υπηρεςύεσ κουζύνασ (84%) και τη χρόςη νερού ςτα
δωμϊτια (63%), ενώ ςε μικρότερο βαθμό το νερό χρηςιμοποιεύται για τουσ κόπουσ (29%) και για
πιςύνεσ (18%).
1 ςτισ 10 τουριςτικϋσ επιχειρόςεισ (10%) του δεύγματοσ δηλώνουν ότι χρηςιμοποιούν νερό και από
ϊλλεσ πηγϋσ, εκτόσ του δικτύου νερού, όπωσ πηγϊδια, γεωτρόςεισ κτλ.

Χριςθ νεροφ για γενικι κακαριότθτα

97%

Χριςθ νεροφ για υπθρεςίεσ κουηίνασ

84%

Χριςθ νεροφ για δωμάτια

63%

Χριςθ νεροφ για κιπουσ
Χριςθ νεροφ για πιςίνεσ

29%
18%

Βαςικϋσ χρόςεισ νερού ςτισ Σουριςτικϋσ Επιχειρόςεισ

Για τη ςυντριπτικό πλειοψηφύα των τουριςτικών επιχειρόςεων (92%), δεν υφύςταται κϊποιο ςτϊδιο
ςτη λειτουργύα τουσ που να μπορεύ να παραληφθεύ ό να αντικαταςταθεύ με κϊποιο που να απαιτεύ
λιγότερο ό και καθόλου νερό και μόνο 1 ςτισ 20 (5%) αναφϋρει πωσ θα μπορούςε να γύνει κϊτι τϋτοιο.
1 ςτισ 5 περύπου (18%) τουριςτικϋσ επιχειρόςεισ δηλώνουν ότι εφαρμόζουν κϊποια μϋθοδο
ανακύκλωςησ ό επαναχρηςιμοπούηςησ νερού. Μεταξύ όςων δεν εφαρμόζουν μϋχρι ςτιγμόσ κϊτι τϋτοιο,
η πλειοψηφύα επικαλεύται ϊγνοια τϋτοιων μεθόδων ό τεχνολογικών λύςεων (44%), το 13% θεωρούν
ότι δεν υπϊρχει κϊποια τϋτοια μϋθοδοσ, το 9% επικαλεύται το υψηλό κόςτοσ και το 3% την
απαιτούμενη εξειδικευμϋνη γνώςη, ενώ περύπου 1 ςτουσ 3 (31%) δηλώνουν ότι δεν εύναι αναγκαύα η
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εφαρμογό κϊποιασ τϋτοιασ μεθόδου ανακύκλωςησ ό εξοικονόμηςησ νερού. Παρϊλληλα, το 31% δεν
πιςτεύουν ότι η χρόςη διαφορετικών τεχνολογικών μϋςων παραγωγόσ θα εύχε ωσ αποτϋλεςμα την
εξοικονόμηςη νερού (ϋναντι μόλισ 13% που το πιςτεύει) και το 56% δηλώνουν ϊγνοια επύ του θϋματοσ.

NAI
18%

OXI
82%

Ποςοςτό τουριςτικών επιχειρόςεων που εφαρμόζουν μεθόδουσ ανακύκλωςησ ό επαναχρηςιμοπούηςησ νερού

Η ρύπανςη του νερού από λιπϊςματα και εντομοκτόνα αποτελεύ και μεταξύ των επιχειρόςεων
τουριςμού το βαςικό ζότημα (61%) διαχεύριςησ νερού ςτην Περιφϋρεια Κεντρικόσ Μακεδονύασ,
ςύμφωνα με τισ απαντόςεισ των ςτελεχών τουσ, ενώ ϊλλα ςημαντικϊ ζητόματα θεωρούνται η ρύπανςη
του νερού από απόβλητα (48%), η ϋλλειψη αντιπλημμυρικών ςχεδύων (42%), η ϋλλειψη πόςιμου νερού
(27%), η τιμολόγηςη του νερού (24%) και ο ανεπαρκόσ ϋλεγχοσ των αντλόςεων (18%).
Όπωσ και ςτην περύπτωςη των μεταποιητικών επιχειρόςεων, ϋτςι και μεταξύ των τουριςτικών
επιχειρόςεων, οι Δόμοι αποτελούν τουσ βαςικούσ φορεύσ που πρϋπει να ϋχουν ςυμμετοχό ςτισ
διαδικαςύεσ λόψησ απόφαςησ ςε ςχϋςη με την εξοικονόμηςη νερού (64%) και ακολουθούν με διαφορϊ
η Κεντρικό Διούκηςη (23%), οι πολύτεσ (21%) και η Περιφϋρεια ΚΜ (8%), ενώ το 18% επιλϋγουν όλουσ
τουσ παραπϊνω φορεύσ.
Η ϋλλειψη ςυντονιςμού (54%) αποτελεύ το βαςικότερο εμπόδιο για την αντιμετώπιςη των ζητημϊτων
που ςχετύζονται με τη διαχεύριςη του νερού και ακολουθούν η μη εφαρμογό των νόμων (38%), η
ϋλλειψη διαχειριςτικών ςχεδύων νερού (36%), η ςύγκρουςη/επικϊλυψη αρμοδιοτότων των διαφόρων
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φορϋων (33%), η χαμηλό προτεραιότητα που δύνεται ςτα θϋματα διαχεύριςησ (23%) και οι
περιοριςμϋνοι διαθϋςιμοι πόροι (13%).
1η επιλογή

Σύνολο

33%

Έλλειψθ ςυντονιςμοφ αρμόδιων φορζων
φγκρουςθ/επικάλυψθ αρμοδιοτιτων μεταξφ των αρμόδιων
φορζων

23%
10%

Έλλειψθ διαχειριςτικϊν ςχεδίων νεροφ
Μθ εφαρμογι των νόμων

8%

Χαμθλι προτεραιότθτα των υδατικϊν προβλθμάτων από τα
κζντρα λιψθσ αποφάςεων

8%

Πλθκϊρα νόμων και αποφάςεων ςτθ διαχείριςθ νεροφ

5%
8%

Απουςία νόμων και αποφάςεων ςτθ διαχείριςθ νεροφ

0%

Περιοριςμζνοι διακζςιμοι πόροι

0%

Άλλο
ΔΞΔΑ

54%

33%
36%
38%

23%

8%
13%

3%
3%
10%

Βαςικϊ εμπόδια που δυςχεραύνουν την αντιμετώπιςη των ζητημϊτων διαχεύριςησ νερού

Τϋλοσ, οι τουριςτικϋσ επιχειρόςεισ προκρύνουν ϋνα ςύνολο λύςεων ςχετικϊ με την αντιμετώπιςη των
ζητημϊτων διαχεύριςησ του νερού. Πιο ςυγκεκριμϋνα, αναφϋρονται η ενύςχυςη τησ ενημϋρωςησ από τα
ΜΜΕ (46%), ο περιβαλλοντικόσ ϋλεγχοσ (38%), η ενύςχυςη τησ εκπαύδευςησ (36%), η αύξηςη τησ
ςυμμετοχόσ τησ τοπικόσ κοινωνύασ (33%), η διϊθεςη μεγαλύτερων κονδυλύων ςτη διαχεύριςη του
νερού (28%), η αναδιοργϊνωςη των υφιςτϊμενων δομών για πιο αποτελεςματικό (26%), και η
εφαρμογό τησ οδηγύασ - πλαύςιο για τα νερϊ 2000/60/ΕΚ (15%).
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3. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ – ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΕΡΕΤΝΑ ΓΝΩΜΗ Ε ΑΓΡΟΣΕ
Η ϋρευνα διεξόχθη ςε αγρότεσ ςτην ευρύτερη περιοχό τησ Περιφερειακόσ Ενότητασ Θεςςαλονύκησ. Για
τη διεξαγωγό των ςυνεντεύξεων επιλϋχθηκαν τελικϊ οι τηλεφωνικϋσ με αγρότεσ μϋςω τησ τυχαύασ
επιλογόσ τηλεφωνικών αριθμών ςτισ αγροτικϋσ περιοχϋσ τησ Π.Ε. Θεςςαλονύκησ. Οι τηλεφωνικϋσ
ςυνεντεύξεισ πραγματοποιόθηκαν με τη βοόθεια ςυςτόματοσ CATI (Computer Assisted Telephone
Interviewing) και ςτην ϋρευνα ςυμμετεύχαν τελικϊ 160 αγρότεσ.

ΟΧΙ
29%

ΝΑΙ
71%

Ποςοςτό αγροτών που ποτύζουν τισ καλλιϋργειϋσ τουσ

Περύπου 7 ςτουσ 10 αγρότεσ (71%) που ςυμμετεύχαν ςτην ϋρευνα δηλώνουν ότι ποτύζουν τισ
καλλιϋργειϋσ τουσ.

Άλλο
6%
ΔΞΔΑ/Δεν
ποτίηω
26%

υνδυαςμό
4%

υλλογικό
Δίκτυο
20%

Ιδιωτικι
Γεϊτρθςθ
44%

Πηγϋσ λόψησ νερού ϊρδευςησ για τισ καλλιϋργειεσ
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Μεταξύ όςων ποτύζουν τισ καλλιϋργειϋσ τουσ, περύπου 6 ςτουσ 10 (59%) δηλώνουν ότι χρηςιμοποιούν
ιδιωτικϋσ γεωτρόςεισ για το νερό ϊρδευςησ και περύπου 1 ςτουσ 4 (27%) δηλώνουν ότι χρηςιμοποιούν
κϊποιο ςυλλογικό δύκτυο. Μόνο το 5% δηλώνουν ότι χρηςιμοποιούν ςυνδυαςμό ιδιωτικόσ γεώτρηςησ
και ςυλλογικού δικτύου.
Η δημοφιλϋςτερη μϋθοδοσ ϊρδευςησ εύναι η μϋθοδοσ ςτϊγδην (36%), και ακολουθούν ο καταιονιςμόσ
(32%), η οριζόντια ϊρδευςη (22%), η κεκλιμϋνη ϊρδευςη (αυλϊκια) (14%) και η περιοριςμϋνη διϊχυςη
(3%), ενώ το 15% δηλώνουν ϊλλεσ μεθόδουσ ϊρδευςησ.

26%

27%
23%
16%
11%

10%
2%

Δημοφιλϋςτερα ςυςτόματα-τρόποι ϊρδευςησ

Μεταξύ όςων ποτύζουν τισ καλλιϋργειϋσ τουσ, το 58% δηλώνουν ότι δεν πληρώνουν για το νερό
ϊρδευςησ που χρηςιμοποιούν, ϋναντι του 42% που δηλώνουν ότι πληρώνουν. Η δημοφιλϋςτερη
μϋθοδοσ τιμολόγηςησ του νερού ϊρδευςησ φαύνεται πωσ εύναι με βϊςη την κατανϊλωςη (34%) και
ακολουθεύ η τιμολόγηςη με βϊςη τα ςτρϋμματα και την καλλιϋργεια (22%), ενώ το 15% επιλϋγει την
υφιςτϊμενη τιμολόγηςη ωσ προτιμότερη μϋθοδο.
Μεταξύ όςων ποτύζουν τισ καλλιϋργειϋσ τουσ, το 35% δηλώνουν ότι αντιμετωπύζουν απώλειεσ κατϊ τη
μεταφορϊ του νερού ϊρδευςησ που χρηςιμοποιούν, ϋναντι του 65% που δεν αντιμετωπύζουν τϋτοιο
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θϋμα. Παρϊλληλα, το 82% θεωρούν ικανοποιητικό το νερό που εφαρμόζουν ςτισ καλλιϋργειϋσ τουσ και
μόλισ το 15% το θεωρούν λιγότερο από όςο απαιτεύται και το 3% περιςςότερο από όςο απαιτεύται.

ΔΞΔΑ/Δεν
ποτίηω
31%

ΝΑΙ
21%

ΟΧΙ
48%

Ποςοςτό αγροτών που γνωρύζουν τη ςυνιςτώμενη ποςότητα ετόςιασ κατανϊλωςησ για την καλλιϋργεια

Πϊνω από 2 ςτουσ 3 (67%) παραδϋχονται ότι δεν γνωρύζουν τη ςυνιςτώμενη ποςότητα ετόςιασ
κατανϊλωςησ για τη δικό τουσ καλλιϋργεια, ενώ το 50% δηλώνουν ότι χρηςιμοποιούν μεθόδουσ
εξοικονόμηςησ νερού ϊρδευςησ (ϋναντι επύςησ 50% που δεν χρηςιμοποιούν). Η δημοφιλϋςτερη
μϋθοδοσ εξοικονόμηςησ νερού που χρηςιμοποιούν εύναι η ςτϊγδην ϊρδευςη (53%) και ακολουθούν η
ετόςια ςυντόρηςη του δικτύου ϊρδευςησ (24%), ο υπολογιςμόσ των αρδευτικών αναγκών ςτα κρύςιμα
ςτϊδια ανϊπτυξησ του φυτού (17%), η υδρομϋτρηςη (14%) και η μεύωςη των απωλειών από
επιφανειακό απορροό (12%). Μεταξύ όςων δεν χρηςιμοποιούν κϊποια μϋθοδο εξοικονόμηςησ νερού
ϊρδευςησ, η κύρια αιτύα που αναφϋρεται εύναι η ϋλλειψη ενημϋρωςησ ςχετικϊ με τα θϋματα αυτϊ
(35%) και το υψηλό κόςτοσ (18%), ενώ το 5% αναφϋρει ϋλλειψη εξειδικευμϋνων γνώςεων. Τϋλοσ, περύ
το 30% όςων δεν χρηςιμοποιούν κϊποια μϋθοδο εξοικονόμηςησ νερού ϊρδευςησ, δηλώνουν ότι δεν
χρειϊζεται.
Μεταξύ όςων ποτύζουν τισ καλλιϋργειϋσ τουσ, περύπου 3 ςτουσ 4 (75%) θεωρούν ότι ϋχουν πετύχει το
μϋγιςτο τησ ποςοτικόσ απόδοςησ των καλλιεργειών τουσ ςε ςχϋςη με τη χρηςιοποιούμενη ποςότητα
νερού ϊρδευςησ. Μεταξύ όςων δεν θεωρούν ότι ϋχουν πετύχει τη μϋγιςτη ποςοτικό απόδοςη ςε ςχϋςη
με το χρηςιμοποιούμενο νερό, περιςςότεροι από τουσ μιςούσ (56%) θεωρούν ότι θα το πετύχουν με
αύξηςη τησ ποςότητασ του νερού που χρηςιμοποιεύται ςε κϊθε ϊρδευςη, ενώ ϋνα μικρότερο ποςοςτό
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(15%) επαφύενται ςτον καιρό και ςτισ βροχϋσ, ενώ το 4% θεωρεύ ότι η λύςη εύναι η αύξηςη τησ
ςυχνότητασ των ποτιςμϊτων.
Παρϊλληλα, μεταξύ όςων ποτύζουν τισ καλλιϋργειϋσ τουσ, το 79% θεωρούν ότι ϋχουν πετύχει το
μϋγιςτο τησ ποιοτικόσ απόδοςησ των καλλιεργειών τουσ ςε ςχϋςη με τη χρηςιοποιούμενη ποςότητα
νερού ϊρδευςησ. Μεταξύ όςων δεν θεωρούν ότι ϋχουν πετύχει τη μϋγιςτη ποιοτικό απόδοςη ςε ςχϋςη
με το χρηςιμοποιούμενο νερό, η πλειοψηφύα (40%) θεωρούν ότι θα το πετύχουν με αύξηςη τησ
ποςότητασ του νερού που χρηςιμοποιεύται ςε κϊθε ϊρδευςη, ενώ ϋνα ςημαντικό ποςοςτό (30%)
επαφύενται ςτον καιρό και ςτισ βροχϋσ και το 20% θεωρεύ ότι η λύςη εύναι η αύξηςη τησ ςυχνότητασ
των ποτιςμϊτων

ΔΞΔΑ/Δεν
ποτίηω
27%
ΟΧΙ
9%

NAI
64%

Ποςοςτό όςων δηλώνουν ικανοποιημϋνοι από το χρηςιμοποιούμενο ςύςτημα ϊρδευςησ

Η ςυντριπτικό πλειοψηφύα (89%) όςων ποτύζουν τισ καλλιϋργειϋσ τουσ δηλώνουν ικανοποιημϋνοι από
το χρηςιμοποιούμενο ςύςτημα ϊρδευςησ, ϋναντι μόλισ 11% που δεν εύναι ικανοποιημϋνοι. Μεταξύ
όςων δεν εύναι ικανοποιημϋνοι από τα χρηςιμοποιούμενα ςυςτόματα ϊρδευςησ, το 29% αναφϋρουν ωσ
αιτύα την ανομοιόμορφη εφαρμογό του νερού ςτην καλλιϋργεια, το 21% τη μη ορθολογικό χρόςη του
νερού ϊρδευςησ από το χρηςιμοποιούμενο ςύςτημα και το 14% αναφϋρει την αναγκαιότητα ςυνεχούσ
ςυντόρηςησ του χρηςιμοποιούμενου ςυςτόματοσ.
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Σε ςχϋςη με τα θϋματα επιμόρφωςησ και κατϊρτιςησ των αγροτών, λύγο περιςςότεροι από 1 ςτουσ 3
(37%) δηλώνουν ότι ϋχουν παρακολουθόςει ςτο παρελθόν κϊποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα/
ςεμινϊριο ςχετικό με την γεωργικό τουσ δραςτηριότητα, ϋναντι 61% που δεν ϋχει τϋτοια εμπειρύα.
Μεταξύ όςων ϋχουν παρακολουθόςει κϊποιο επιμορφωτικό ςεμινϊριο για αγρότεσ, τα προγρϊμματα
ςχετικϊ με το νερό ϊρδευςησ κινούνται μεταξύ 17% (μϋτρα ορθολογικόσ χρόςησ νερού ϊρδευςησ),
18% (αρδευτικό περύοδοσ), 20% (μϋτρα προςταςύασ αρδευτικών δικτύων και ποιότητα νερού
ϊρδευςησ) και 22% (πρόγραμμα ϊρδευςησ), ενώ το 63% αναφϋρει διϊφορεσ ϊλλεσ θεματολογύεσ ςε
ςχϋςη με την αγροτικό παραγωγό και τισ καλλιϋργειεσ.

ΔΞΔΑ
2%

ΝΑΙ
37%
ΟΧΙ
61%

Ποςοςτό όςων αγροτών ϋχουν παρακολουθόςει επιμορφωτικό πρόγραμμα/ςεμινϊριο ςχετικό με την αγροτικό
δραςτηριότητα

22%

Πρόγραμμα άρδευςθσ
Ποιότθτα νεροφ άρδευςθσ

20%

Μζτρα προςταςίασ αρδευτικϊν δικτφων

20%
18%

Αρδευτικι περίοδοσ

17%

Μζτρα ορκολογικισ χριςθσ νεροφ άρδευςθσ
ΔΞΔΑ

8%

Άλλο

63%

Περιεχόμενο επιμορφωτικών ςεμιναρύων/προγραμμϊτων για αγρότεσ
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Η ρύπανςη του νερού από λιπϊςματα και εντομοκτόνα αποτελεύ το βαςικό ζότημα (49%) διαχεύριςησ
νερού ςτην Περιφϋρεια Κεντρικόσ Μακεδονύασ, ςύμφωνα με τισ απαντόςεισ των επιχειρόςεων
μεταπούηςησ, ενώ ϊλλα ςημαντικϊ ζητόματα θεωρούνται η ρύπανςη του νερού από απόβλητα (30%), η
ϋλλειψη πόςιμου νερού (24%), η ϋλλειψη αρδευτικού νερού (23%), η ϋλλειψη αντιπλημμυρικών
ςχεδύων (19%), η τιμολόγηςη του νερού (18%) και ο ανεπαρκόσ ϋλεγχοσ αντλόςεων (16%).
Οι Δόμοι αποτελούν , ςύμφωνα με τισ απαντόςεισ των αγροτών, τουσ βαςικούσ φορεύσ που πρϋπει να
ϋχουν ςυμμετοχό ςτισ διαδικαςύεσ λόψησ απόφαςησ ςε ςχϋςη με την εξοικονόμηςη νερού (49%) και
ακολουθούν με διαφορϊ οι αγροτικού ςυνεταιριςμού (28%), η Περιφϋρεια ΚΜ (21%), οι πολύτεσ (17%)
και η Κεντρικό Διούκηςη (14%).
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