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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, famity
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:
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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 identity 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

Η έρευνα κοινής γνώμης σε νοικοκυριά του Νομού Σερρών πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 550 ατόμων,
άνω των 16 ετών σε γυναίκες και άνδρες της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. Δεδομένης της
τυπολογικής διαφοροποίησης, η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε έναν αστικό δήμο (Δήμος Σερρών),με
δείγμα 330 ατόμων (ένα άτομο από κάθε νοικοκυριό), σε δυο Δήμους με χαρακτηριστικά ημιαστικών
δήμων (Δήμος Σιντικής και Δήμος Βισαλτίας) , με αντίστοιχα δείγματα 94 και 88 νοικοκυριών(ένα άτομο
από κάθε νοικοκυριό) και σε ένα Δήμο αγροτικού χαρακτήρα (Δήμος Αμφίπολης) , με δείγμα 40 ατόμων
(ένα άτομο από κάθε νοικοκυριό), με στόχο η διάρθρωση του δείγματος, να τηρεί την αναλογικότητα
και αντιπροσωπευτικότητα των υπό εξέταση Δήμων.
Η υλοποίηση της έρευνας πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικά με την υποστήριξη ηλεκτρονικών
υπολογιστών(μέθοδος CATI- Computer Assisted Telephone Interview), με δειγματοληπτική μονάδα το
ιδιωτικό νοικοκυριό , με τυχαία επιλεγμένο μέλος του. Για την υλοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε
το call center της εταιρίας ερευνών tothepoint με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Παρακάτω παρατίθεται η έκθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας σύμφωνα με το σχέδιο δομής και
περιεχομένου έρευνας όπως υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα στις 20/12/2018.
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1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ:
•

•

Σύντομη υπενθύμιση των σκοπών της έρευνας σε νοικοκυριά δήμων της Περιφερειακής Ενότητας
Σερρών:
✓

Η αποτύπωση της άποψης των χρηστών των υδάτινων πόρων της ΠΕ Σερρών (νοικοκυριώνεπιχειρήσεων – 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 (οικιακός- αγροτικός- επιχειρηματικός) με ενδεδειγμένους
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

Επεξήγηση θεμάτων ταυτότητας της έρευνας (μέγεθος και αναλογικότητα δείγματος, διάρθρωση
του, τρόπος και χρονικό εύρος δειγματοληψίας, επιδιωχθέν στατιστικό σφάλμα, κ.λ.π.)
Η υλοποίηση της έρευνας πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικά με την υποστήριξη ηλεκτρονικών
υπολογιστών(μέθοδος CATI- Computer Assisted Telephone Interview), με δειγματοληπτική μονάδα
το ιδιωτικό νοικοκυριό , με τυχαία επιλεγμένο μέλος του. Για την υλοποίηση της έρευνας
χρησιμοποιήθηκε το call center της εταιρίας ερευνών tothepoint με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Το μέγεθος του δείγματος ορίστηκε, σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του αναδόχου, σε 550
άτομα, άνδρες και γυναίκες άνω των 16 ετών.
Η διάρθρωση του δείγματος, προκειμένου να τηρηθεί η αναλογικότητα και αντιπροσωπευτικότητα
των υπό εξέταση Δήμων, ήταν η ακόλουθη:
✓ Ένας αστικός δήμος (Δήμος Σερρών), με δείγμα 330 ατόμων (ένα άτομο από κάθε
νοικοκυριό)
✓ Δύο Δήμοι με χαρακτηριστικά ημιαστικών δήμων (Δήμος Σιντικής και Δήμος Βισαλτίας), με
αντίστοιχα δείγματα 94 και 88 νοικοκυριών (ένα άτομο από κάθε νοικοκυριό)
✓ Ένας Δήμος αγροτικού χαρακτήρα (Δήμος Αμφίπολης), με δείγμα 40 ατόμων (ένα άτομο από
κάθε νοικοκυριό).
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

Τύπος έρευνας: Ποσοτική τηλεφωνική έρευνα με τη χρήση ημιδομημένου ερωτηματολογίου και την
υποστήριξη Η/Υ
Περιοχή έρευνας: Δήμοι: Σερρών, Βισαλτίας, Σιντικής και Αμφίπολης
Τελικό μέγεθος δείγματος: 552 άτομα, άνδρες και γυναίκες άνω των 16 ετών, κάτοικοι σε 4 Δήμους
του Νομού Σερρών
Μέγιστο σφάλμα: 3,5%
Χρόνος διεξαγωγής: 16-20/04/2019
Σταθμίσεις: Το δείγμα σταθμίστηκε εκ των υστέρων ως προς το φύλο
• Η επιλεχθείσα μέθοδος συλλογής στοιχείων (τηλεφωνική έρευνα με την υποστήριξη Η/Υμέθοδος CATI) ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας λόγω της
έκτασης του ερωτηματολογίου (μέσος όρος χρόνου συμπλήρωσης 8’) , της δυνατότητας να
συλλεχθούν στοιχεία από τις περιοχές στόχων με την κατάλληλη διάρθρωση καθώς επίσης και
επειδή είναι η λιγότερο χρονοβόρα μέθοδος σε σχέση με άλλες μεθόδους (πχ τις προσωπικές
συνεντεύξεις στο χώρο κατοικίας- face to face)
• Παρουσίαση των βασικών δημογραφικών χαρακτηριστικών του δείγματος:
Παρακάτω παρατίθενται τα βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά ήτοι φύλο, ηλικιακή ομάδα,
τόπος κατοικίας, τύπος κατοικίας, τ.μ. κατοικίας, αριθμός ατόμων ανά κατοικία, εισόδημα,
απασχόληση. Τα ανωτέρω δημογραφικά στοιχεία αποτελούν τα προσδιοριστικά χαρακτηριστικά
του δείγματος που επιλέχθηκε ως προς τη στάση του στα θέματα της διαχείρισης και προστασίας
του νερού.
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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 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. Τα ευρήματα της έρευνας ανά θεματική ενότητα
που ακολουθούν, υποστηρίζουν τη διαπίστωση πως καταγράφεται μια τάση των πολιτών που
συμμετείχαν στο δείγμα να διαθέτουν σημαντική διάθεση υποστήριξης του περιβάλλοντος και
σωστής χρήσης του νερού ενώ παράλληλα τα ευρήματα της βοηθούν στην επιλογή των
ενδεδειγμένων μεθόδων για πληρέστερη ενημέρωση των κατοίκων σχετικά με το θέμα (αλλά και
για την ενδεχόμενη συμμετοχή στο πρόγραμμα best-u).

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).
Για τις ανάγκες της έρευνας το ερωτηματολόγιο δομήθηκε σε τέσσερεις ενότητες, τα ευρήματα των
οποίων παρουσιάζονται παρακάτω:
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1Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συχνότητα, τρόποι και συσκευές χρήσης του νερού
Στο πλαίσιο της πρώτης ενότητας διατυπώνονται ερωτήσεις σχετικές με τη συχνότητα και τους
τρόπους χρήσης του νερού για τις καθημερινές δραστηριότητες εντός του νοικοκυριού και τις
οικιακές συσκευές που χρησιμοποιούνται.

Όπως φαίνεται στο παραπάνω γράφημα, το μισό σχεδόν νερό (49,1%) καταναλώνεται για την ατομική
υγιεινή των ανθρώπων με ένα εξίσου μεγάλο ποσοστό (30,3%) να καταναλώνεται στο πλύσιμο των
πιάτων. Προσθέτοντας και το ποσοστό του νερού (9,1%) που καταναλώνεται για το πλύσιμο των
ρούχων, διαπιστώνεται ότι ποσοστό 88,5% καταναλώνεται για την υγιεινή των ανθρώπων. Το
υπόλοιπο ποσοστό καταναλώνεται σε άλλες χρήσεις όπως την καθαριότητα του σπιτιού (5,1%), το
πότισμα των λουλουδιών (2,9%) και άλλες χρήσεις (2,9%).
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Από το παραπάνω πίνακα προκύπτει η σχέση των χρήσεων στις οποίες καταναλώνεται το νερό ως
προς το φύλο και το Δήμο. Συγκεκριμένα, αναφορικά με το φύλο, οι άνδρες καταναλώνουν το 62%
του νερού για την ατομική υγιεινή ενώ οι γυναίκες το 34,9% με το νερό που καταναλώνεται για το
πλύσιμο των πιάτων να καταναλώνεται ισομερώς σχεδόν από άνδρες και γυναίκες (27,2% και 33,7%
αντίστοιχα). Διαφοροποίηση υπάρχει στο νερό που καταναλώνεται στο πλύσιμο των ρούχων αφού
οι γυναίκες το καταναλώνουν σε διπλάσιο σχεδόν ποσοστό από τους άνδρες (12% έναντι 6,5%).
Σημαντική ανισοκατανομή εμφανίζεται και στην καθαριότητα του σπιτιού όπου το νερό που
καταναλώνεται κατά κύριο λόγο από τις γυναίκες (9,6%) με τους άνδρες να καταναλώνουν μόλις το
1,1% γεγονός που φανερώνει ότι δεν μετέχουν σχεδόν καθόλου στην εν λόγω δραστηριότητα. Τέλος,
το νερό που καταναλώνεται στο πότισμα των λουλουδιών καταναλώνεται και από γυναίκες και από
άνδρες (3,6% και 2,2% αντίστοιχα), ενώ σε άλλες χρήσεις (2,9%) καταναλώνεται μόνο από τις γυναίκες
(6%).

Επίσης, αναφορικά με το Δήμο προέλευσης του νοικοκυριού προκύπτει ότι οι ερωτηθέντες από τους
Δήμους Σερρών, Σιντικής και Αμφίπολης, καταναλώνουν το περισσότερο νερό στην ατομική τους
υγιεινή με ποσοστά κοντά και λίγο πάνω από το 50% με μόνο το Δήμο Βισαλτίας να εμφανίζει
χαμηλότερο ποσοστό της τάξης του 37,1%. Δεύτερη κατά σειρά χρήση στην οποία καταναλώνουν το
περισσότερο νερό στους Δήμους Σερρών, Σιντικής και Αμφίπολης είναι το πλύσιμο των πιάτων (34,1%
- 35,3% - 27,8% αντίστοιχα) ενώ αποτελεί τρίτη κατά σειρά χρήση για το Δήμο Βισαλτίας με ποσοστό
17,1%. Οι ερωτηθέντες του Δήμου Βισαλτίας καταναλώνουν το περισσότερο νερό, μετά την ατομική
υγιεινή, για το πλύσιμο των ρούχων. Αξιοσημείωτα αποτελέσματα αναφορικά με τις άλλες χρήσεις
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που καταναλώνεται το νερό ανάλογα με το Δήμο είναι το γεγονός ότι οι ερωτηθέντες από το Δήμο
Σιντικής δεν καταναλώνουν νερό για το πλύσιμο των ρούχων ούτε και για το πότισμα των λουλουδιών
ενώ πολύ μικρό είναι το ποσοστό του νερού που καταναλώνουν οι ερωτηθέντες του Δήμου Σερρών
για το πότισμα των λουλουδιών που φτάνει το 1,1%.

Από το παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι νερό καταναλώνεται καθημερινά για το πλύσιμο των
πιάτων από το 93,7% των ερωτηθέντων με ένα μικρό ποσοστό (4%) να το καταναλώνει για αυτή τη
χρήση 3-5 φορές/ εβδομάδα και ένα ακόμη μικρότερο ποσοστό (2,3%) να το καταναλώνει 1-2 φορές/
εβδομάδα.

Αντίστοιχα για τη χρήση της ατομικής υγιεινής το νερό καταναλώνεται καθημερινά πάνω από τους
μισούς ερωτηθέντες (51,7%) ενώ σημαντικό είναι το ποσοστό (36%) που το καταναλώνει για την ίδια
χρήση 3-5 φορές/ εβδομάδα. Τέλος, ένα ποσοστό 11,6% το καταναλώνει 1-2 φορές / εβδομάδα και
ένα ελάχιστο ποσοστό 0,6% μία φορά/ μήνα.

Αναφορικά με το πλύσιμο των ρούχων, το 22,5% των ερωτηθέντων το καταναλώνει καθημερινά ενώ
μεγαλύτερα είναι τα ποσοστά αυτών που το καταναλώνουν περιστασιακά 3-5 φορές/ εβδομάδα
(31,8%) και 1-2 φορές/ εβδομάδα (38,7%) με ένα αξιοσημείωτο ποσοστό 6,9% να το καταναλώνει 2-3
φορές / μήνα.
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Ο καθαρισμός του σπιτιού είναι μία χρήση που πάνω από τους μισούς (56,1%) καταναλώνουν το νερό
για τη συγκεκριμένη χρήση 1-2 φορές/ εβδομάδα με το 18,5% να το καταναλώνει καθημερινά.
Σημαντικής αναφοράς και εδώ το ποσοστό κατανάλωσης του νερού 2-3 φορές / μήνα από το 6,4%
των ερωτηθέντων ενώ ένα ποσοστό 14,5% το καταναλώνει 3-5 φορές/ εβδομάδα και 4,6% μία φορά/
μήνα.

Στο πότισμα των λουλουδιών οι περισσότεροι ερωτηθέντες (39,9%) καταναλώνουν νερό 1-2 φορές/
εβδομάδα ακολουθούμενοι από αυτούς που καταναλώνουν νερό 1 φορά/ μήνα (31,8%). Στη συνέχεια
βρίσκονται αυτοί που καταναλώνουν νερό 3-5 φορές/ εβδομάδα (11,6%) με αυτούς που το
καταναλώνουν καθημερινά να ακολουθούν (8,7%) και να έπονται αυτοί που το χρησιμοποιούν 2-3
φορές / μήνα.

Αυτοί που καταναλώνουν νερό για το πλύσιμο του μπαλκονιού το κάνουν 1-2 φορές / εβδομάδα
(43,1%) με σημαντικό ποσοστό αυτούς που το κάνουν 1 φορά/ μήνα (31,6%). Σημαντικό είναι επίσης
το ποσοστό που καθαρίζει το μπαλκόνι του 2-3 φορές/ μήνα (17,2) ενώ μικρότερα είναι τα ποσοστά
αυτών που το κάνουν καθημερινά και 3-5 φορές/ εβδομάδα (3,4% και 4,6% αντίστοιχα).

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (89,6%) καταναλώνει νερό 1 φορά/ μήνα ή αραιότερα για το
πλύσιμο των αυτοκινήτων με το 2,9% να το κάνει 1-2 φορές/ εβδομάδα και το 4% 2-3 φορές/ μήνα.
Το ποσοστό της καθημερινής κατανάλωσης νερού για το πλύσιμο του αυτοκινήτου φτάνει το 2,3%
ενώ 3-5 φορές/ εβδομάδα το 1,2%.

Τέλος, για τις άλλες χρήσεις η πλειοψηφία (80,2%) το χρησιμοποιεί 1 φορά/ μήνα ή αραιότερα με το
9,9% να το χρησιμοποιεί 1-2 φορές/ εβδομάδα. Τέλος, το 6,4% το καταναλώνει καθημερινά ενώ
ποσοστό 3,5% το καταναλώνει 2-3 φορές/μήνα.
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Σύμφωνα με το παραπάνω γράφημα όλα σχεδόν τα νοικοκυριά διαθέτουν πλυντήριο ρούχων (99,4%
των ερωτηθέντων) ενώ το 82,9% διαθέτει ηλεκτρικό σίδερο ατμού. Τα μισά σχεδόν νοικοκυριά
διαθέτουν πλυντήριο πιάτων (46%) ενώ λίγα είναι τα νοικοκυριά που διαθέτουν αφυγραντήρα
(15,7%).
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Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι, αναφορικά με το Δήμο προέλευσης του νοικοκυριού και
την κατοχή ηλεκτρικών συσκευών, σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες ανεξαρτήτου Δήμου προέλευσης
διαθέτουν πλυντήριο ρούχων ενώ τα μισά σχεδόν νοικοκυριά δήλωσαν ότι διαθέτουν ηλεκτρικό
σίδερο ατμού με μόνο αυτά που προέρχονται από το Δήμο Αμφίπολης να δηλώνουν την κατοχή του
σε ποσοστό 33,3%. Ακόμη, μικρό εμφανίζεται το ποσοστό των νοικοκυριών όλων των Δήμων σχετικά
με την κατοχή πλυντηρίου πιάτων (με ποσοστά μικρότερα του 20,6%) ενώ πολύ μεγάλα είναι τα
ποσοστά των νοικοκυριών όλων των Δήμων που δήλωσαν την κατοχή του αφυγραντήρα.

Επίσης, από την ανάλυση της κατοχής των ηλεκτρικών συσκευών σε σχέση με τα τετραγωνικά μέτρα
της κατοικίας, προκύπτει ότι όλα σχεδόν τα νοικοκυριά κατέχουν πλυντήριο ρούχων ανεξάρτητα από
τα τ.μ. της κατοικίας τους. Ακόμη, όλα τα νοικοκυριά (100%) που οι κατοικίες τους είναι πάνω από
200 τ.μ. δήλωσαν την κατοχή αφυγραντήρα. Ομοίως (ποσοστό 100%) δήλωσαν την ίδια κατοχή
αφυγραντήρα και οι ιδιοκτήτες κατοικιών 151-200 τ.μ. οι οποίοι επιπλέον δήλωσαν ότι κατέχουν και
ηλεκτρικό σίδερο ατμού σε ποσοστό 100%. Επίσης, τα νοικοκυριά με κατοικίες έως 50 τ.μ. ενώ
δήλωσαν όλες ότι κατέχουν αφυγραντήρα εντούτοις δεν δήλωσαν την κατοχή ηλεκτρικού σίδερου
ατμού και πλυντηρίου πιάτων. Τέλος, οι κατοικίες με εύρος τ.μ. από 51 έως 150 τ.μ. δήλωσαν την
κατοχή και των 4 ηλεκτρικών συσκευών.
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Από το παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι τα περισσότερα νοικοκυριά δεν εφαρμόζουν κάποια
μέθοδο εξοικονόμησης νερού (ποσοστό 54,3%) εν αντιθέσει με τα υπόλοιπα νοικοκυριά που
εφαρμόζουν (45,7%).

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι από τα νοικοκυριά που εφαρμόζουν κάποια μέθοδο
εξοικονόμησης νερού, αναφορικά με το φύλο, οι γυναίκες που απάντησαν θετικά αποτελούν ποσοστό
49,4% ενώ οι άνδρες ποσοστό 42,4%. Κατ’ αντιστοιχία, τις περισσότερες αρνητικές απαντήσεις,
αναφορικά με το φύλο, τις έδωσαν οι άνδρες συγκριτικά με τις γυναίκες.

Για το ίδιο θέμα της εφαρμογής μεθόδων εξοικονόμησης νερού, αναφορικά με τους Δήμους,
προκύπτει ότι τα νοικοκυριά του αστικού Δήμου Σερρών έδωσαν τις περισσότερες θετικές απαντήσεις
(69,3%), ποσοστό σημαντικά μεγαλύτερο των άλλων Δήμων Βισαλτίας, Σιντικής και Αμφίπολης των
οποίων τα ποσοστά ήταν 25,7%, 6,1% και 41,2% αντίστοιχα. Αντίστοιχα, τις περισσότερες αρνητικές
απαντήσεις στην εφαρμογή μεθόδων εξοικονόμησης νερού έδωσαν τα νοικοκυριά των Δήμων
Σιντικής (93,9%), Βισαλτίας (74,3%) και Αμφίπολης (58,8%) με το Δήμο Σερρών να κατέχει ποσοστό
30,7%.
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Σύμφωνα με το παραπάνω γράφημα, που εμφανίζει τις μεθόδους εξοικονόμησης νερού που
εφαρμόζουν τα νοικοκυριά, προκύπτουν τα ακόλουθα αποτελέσματα: περισσότερα από τα μισά
νοικοκυριά (56,4%) κλείνουν τη βρύση κατά το σαπούνισμα των πιάτων ενώ ένα σημαντικό ποσοστό
24,4% κλείνει τη βρύση (όταν δεν χρειάζεται νερό) κατά τις δραστηριότητες προσωπικής υγιεινής.
Ακολουθεί η ανακύκλωση νερού σε ποσοστό 7,7%, η χρήση προγραμμάτων πλύσης στο πλυντήριο
ρούχων με εξοικονόμηση νερού σε ποσοστό 6,4%, η χρήση προγραμμάτων πλύσης στο πλυντήριο
πιάτων με εξοικονόμηση νερού σε ποσοστό 3,8% και τέλος η χρήση συσκευών εξοικονόμησης νερού
σε ποσοστό 1,3%.

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:
•

Το περισσότερο νερό καταναλώνεται σε χρήσεις που σχετίζονται με την υγιεινή των
ανθρώπων (ατομική υγιεινή, πλύσιμο πιάτων και ρούχων).

•

Η κατανάλωση περισσότερου νερού από τις γυναίκες στις περισσότερες χρήσεις του,
επιβεβαιώνει την κατά κύριο λόγο απασχόληση της γυναίκας με τις εργασίες του
νοικοκυριού.

•

Η καθαριότητα του σπιτιού αποτελεί εργασία που εκτελείτε σχεδόν αποκλειστικά από τις
γυναίκες.

•

Η σημαντική συνεισφορά των ανδρών στις εργασίες του νοικοκυριού είναι ελάχιστη.
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•

Οι άνδρες καταναλώνουν περισσότερο νερό για την ατομική τους υγιεινή γεγονός που
ενδεχομένως οφείλεται στη μεγαλύτερη ενασχόλησή τους με εργασίες εκτός της οικίας αλλά
και επαγγελματικές δραστηριότητες (αγροτικές, κ.ά.) που απαιτούν συχνότερη χρήση του
νερού για την ατομική τους υγιεινή.

•

Η επιφόρτιση της γυναίκας με τις περισσότερες εργασίες του νοικοκυριού σε συνδυασμό με
την έξοδό της στην αγορά εργασίας, της έχει περιορίσει σημαντικά το χρόνο γεγονός που
φαίνεται από τη συχνότητα εκτέλεσης ορισμένων εργασιών (καθαρισμός σπιτιού, πότισμα
λουλουδιών, πλύσιμο μπαλκονιού) οι οποίες γίνονται 1-2 φορές / εβδομάδα.

•

Τα περισσότερα νοικοκυριά διαθέτουν τις βασικές και αναγκαίες ηλεκτρικές συσκευές
(πλυντήριο και σίδερο ατμού) με πολύ λιγότερες να διαθέτουν τις λιγότερο απαραίτητες
ηλεκτρικές συσκευές (πλυντήριο πιάτων και αφυγραντήρα).

•

Το μικρό μέγεθος των κατοικιών (έως 50 τ.μ.) συμβαδίζει με τη μη κατοχή όλων των
ηλεκτρικών συσκευών ενδεχομένως λόγω δυσμενούς οικονομικής κατάστασης και λόγω
έλλειψης χώρου.

•

Τα νοικοκυριά των Δήμων Σερρών και Αμφίπολης που απάντησαν θετικά στην εφαρμογή
μεθόδων εξοικονόμησης νερού, πιθανότατα να έχουν καλύτερη ενημέρωση αναφορικά με
τη χρήση του νερού.

•

Τα νοικοκυριά δεν εφαρμόζουν τεχνολογίες και ειδικό εξοπλισμό εξοικονόμησης νερού παρά
μόνο περιορίζονται στην εφαρμογή καλών πρακτικών εξοικονόμησης νερού.
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βαθμός και πηγές ενημέρωσης, στάση έναντι αυξήσεων για αναβάθμιση
παροχής του αγαθού
Στη δεύτερη ενότητα διερευνώνται ποιοτικά στοιχεία που σχετίζονται με την υιοθέτηση μέτρων
εξοικονόμησης νερού, την ενημέρωση και τις πηγές της, καθώς επίσης και τη στάση τους στην
περίπτωση αυξήσεων της τιμής του νερού με σκοπό την αναβάθμιση των αντίστοιχων υπηρεσιών.

Από τα παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι υπάρχει ελλιπής ενημέρωση (ποσοστό 41,9%) για τη χρήση
μέτρων εξοικονόμησης νερού, ενώ τα υπόλοιπα νοικοκυριά θεωρούν το κόστος του εξοπλισμού
σημαντικό (17,9%) με ένα ποσοστό 14,9% να μην το κάνει λόγω έλλειψης οικονομικών κινήτρων.
Τέλος, ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό 17,7% δεν το θεωρεί σημαντικό.
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Σύμφωνα με το παραπάνω γράφημα, το 7,5% θεωρούν ότι γνωρίζουν πολλά για την ποιότητα και την
επάρκεια του νερού στη περιοχή τους με το 29,3% να θεωρούν ότι γνωρίζουν αρκετά. Πολύ λίγα
γνωρίζει το 23% ενώ καθόλου απαντά το 21,3%. Τέλος, ένα ποσοστό 18,4% θεωρεί ότι έχει μέτρια
γνώση επί του θέματος.

Ειδήμων Σύμβουλοι Ανάπτυξης Ερατούς 2 Πυλαία ΤΚ 55535 Θεσσαλονίκη

21

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι, αναφορικά με το φύλο, το 30,4% των ανδρών είναι
ενημερωμένο αρκετά για την ποιότητα και επάρκεια του νερού (με το αντίστοιχο ποσοστό για τις
γυναίκες να είναι αρκετά κοντά - 28%) ενώ το 30,5% των γυναικών δεν είναι ενημερωμένο με το
αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών να είναι αρκετά μικρό στο 13%.

Επίσης, αναφορικά με το Δήμο προέλευσης των ερωτηθέντων προκύπτει ότι οι ερωτηθέντες του
Δήμου Σιντικής (ποσοστό 60,6%) είναι οι περισσότερο ενημερωμένοι από αρκετά έως πολύ για την
κατάσταση της ποιότητας και της επάρκειας του νερού στην περιοχή τους, ακολουθούμενοι από
αυτούς του Δήμου Αμφίπολης με ποσοστό 38,9%, και του Δήμου Σερρών με ποσοστό 33,7%. Αντίθετα,
σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες από το Δήμο Βισαλτίας (ποσοστό 47,1) είναι ενημερωμένοι λίγο.

Από το παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι η κύρια πηγή ενημέρωσης για την ποιότητα και ποσότητα
του νερού της περιοχής τους είναι ο Δήμος/ΔΕΥΑ (42%) με ένα σημαντικό ποσοστό 35,3% να δηλώνει
τα ΜΜΕ ως πηγή ενημέρωσης. Ελάχιστο είναι το ποσοστό αυτών που ενημερώνονται από διάφορα
έντυπα που αναφέρονται στο θέμα (ποσοστό 6,3%) και πολύ λιγότερα είναι τα ποσοστά που
απάντησαν ως πηγή ενημέρωσης το σχολείο και διάφορες εκδηλώσεις (1,1% και τα δύο). Τέλος, ένα
σημαντικό ποσοστό 22,4% δεν δήλωσε την πηγή της ενημέρωσής του.
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Από το παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι το 43,4% συμφωνεί με τη πιθανότητα αυξήσεων στις
χρήσεις του νερού ενώ ποσοστό 34,3% δεν συμφωνεί. Ακόμη, ένα ποσοστό 20% δεν μπορεί να το δει
ούτε θετικά ούτε αρνητικά.

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι, αναφορικά με το Δήμο προέλευσης του νοικοκυριού, οι
περισσότεροι ερωτηθέντες του Δήμου Σιντικής (ποσοστό 61,8%) βλέπουν θετικά τη πιθανότητα
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αυξήσεων στο νερό ακολουθούμενοι από αυτούς του Δήμου Βισαλτίας με ποσοστό 52,9% και Δήμου
Αμφίπολης με ποσοστό 38,9% ενώ μόλις 33,7% του Δήμου Σερρών βλέπουν θετικά την αύξηση.
Αντίθετα, το 48,3% του Δήμου Σερρών βλέπει αρνητικά μία τέτοια προοπτική με το Δήμο Σιντικής να
μην υπάρχουν αρνητικές απαντήσεις.

Επίσης, από την ανάλυση των τ.μ. της κατοικίας των νοικοκυριών και της θετικής/ αρνητικής στάσης
σε μία αύξηση των τιμών στο νερό, προκύπτει ότι τα νοικοκυριά με κατοικίες πάνω από 200 τ.μ.
βλέπουν αποκλειστικά θετικά την ενδεχόμενη αύξηση ενώ αντίστοιχη στάση έχουν και οι
ερωτηθέντες με μέγεθος κατοικίας από 51-150 τ.μ. Ακόμη, οι ερωτηθέντες με κατοικίες έως 50 τ.μ.
βλέπουν αρνητικά μία ενδεχόμενη αύξηση τιμών στο νερό και ένα ποσοστό 57,1% με μέγεθος
κατοικιών από 151 έως 200 τ.μ. δεν το βλέπει ούτε θετικά αλλά ούτε και αρνητικά.

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:
•

Οι άνδρες είναι περισσότερο ενημερωμένοι από τις γυναίκες αναφορικά με την ποιότητα και
επάρκεια του νερού στην περιοχή τους.

•

Τα νοικοκυριά που προέρχονται από το Δήμο Σιντικής είναι περισσότερο ενημερωμένα για
την ποιότητα και επάρκεια του νερού στην περιοχή τους γεγονός που φανερώνει πιθανόν
μία δραστηριοποίηση του Δήμου αναφορικά με την ενημέρωση των πολιτών για θέματα
περιβάλλοντος.

•

Τα νοικοκυριά που δεν είναι ενημερωμένα για την ποιότητα και την επάρκεια του νερού στην
περιοχή τους, ενδεχομένως να οφείλεται στην ελλιπή ενημέρωση αλλά και στην έλλειψη
ενδιαφέροντος από αυτούς.

•

Τα νοικοκυριά έχουν ελλιπή ενημέρωση αναφορικά με τη σημαντικότητα του φυσικού πόρου
(νερό) αλλά και τις τεχνολογίες με τον εξοπλισμό που απαιτείται για την εξοικονόμηση νερού.

•

Η αποτροπή των πολιτών από την εξοικονόμηση νερού οφείλεται κυρίως σε παράγοντες που
δε σχετίζονται με την έλλειψη ενημέρωσης.

•

Σημαντική είναι η συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ενημέρωση των πολιτών
αναφορικά με την ποιότητα και ποσότητα του νερού της περιοχής τους.

•

Τα νοικοκυριά του αστικού Δήμου Σερρών είναι αρνητικά στην αύξηση της τιμολόγησης του
νερού λόγω υψηλών τιμών τιμολόγησης συγκριτικά με τους άλλους Δήμους.
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ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θέματα διαχείρισης νερού
Στο πλαίσιο της τρίτης ενότητας τίθενται ερωτήματα αναφορικά με τη διαχείριση, την επάρκεια του
νερού και τους φορείς χάραξης πολιτικής.

Από το παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι το σύνολο σχεδόν των ερωτηθέντων (ποσοστό 93,1%)
θεωρεί ότι το νερό μειώνεται επικίνδυνα και πρέπει να προστατευθεί. Την αντίθετη άποψη έχει το
6,3% των ερωτηθέντων.
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Σύμφωνα με το παραπάνω γράφημα, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ο
αγροτικός τομέας είναι αυτός που ευθύνεται για τη ποσότητα του νερού στην περιοχή. Σημαντικά
ποσοστά των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι η υπεράντληση δημοτικών γεωτρήσεων και η οικιακή χρήση
(22% και 20,2% αντίστοιχα) είναι οι αιτίες της κατάστασης των διαθέσιμων υδάτων στην περιοχή.
Ακόμη, ένα ποσοστό 9,8% αναφέρει τη βιομηχανική χρήση και ένα ποσοστό 3,4% την τουριστική
χρήση. Τέλος, ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό 12,1% δεν απάντησε.

Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η
τιμολόγηση του νερού είναι το σημαντικότερο ζήτημα στη διαχείρισή του. Ακολουθεί ο ανεπαρκής
έλεγχος των αντλήσεων (ποσοστό 27,2%), η ρύπανση (22,7%) και η έλλειψη πόσιμου και αρδευτικού
νερού (20,1% και 8,6% αντίστοιχα). Τέλος, ένα σημαντικό ποσοστό 17,3% δεν απάντησε.
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Από το παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι το 76,4% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι στη λήψη
αποφάσεων για τη διαχείριση του νερού πρέπει να έχει ο Δήμος της περιοχής με αρκετά μικρότερα
ποσοστά να δίνει την ευθύνη σε άλλους φορείς όπως συλλογικοί φορείς της περιοχής (24,3%), το
κράτος (21,5%), τα πανεπιστήμια (20,1%), η Περιφέρεια (15,7%) και οι ΜΚΟ (2,9%).

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:
•

Το δείγμα της έρευνας αναγνωρίζει πως το νερό είναι ένας φυσικός πόρος που χρήζει
προστασίας.

•

Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος συμφωνεί με το γεγονός ότι η αρδευόμενη γεωργία
είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής νερού όπως συμβαίνει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε
παγκόσμιο επίπεδο.

•

Ένα σημαντικό ποσοστό του δείγματος θεωρεί ότι πιθανότατα πραγματοποιείται κακή
διαχείριση του «δημόσιου» νερού (υπεράντληση δημοτικών γεωτρήσεων).

•

Ο Δήμος της περιοχής πρέπει να είναι αυτός που θα λαμβάνει τις αποφάσεις για ζητήματα
διαχείρισης του νερού στα όρια της περιοχής του σε συνεργασία με άλλους φορείς
(Πανεπιστήμια, Περιφέρεια, Κράτος).
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ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προδιάθεση ερωτώμενου για ενεργοποίηση σχετικά με το περιβάλλον
Στην τελευταία ενότητα τίθενται ερωτήσεις σχετικές με την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τη
διαθεσιμότητα των ερωτώμενων να συμμετέχουν σε σχετικές δράσεις.

Από το παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (58,6%) δεν έχει
ακούσει για την περιβαλλοντική εκπαίδευση ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (41,4%) έχει ακούσει.
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Σύμφωνα με το παραπάνω γράφημα το 52,6% των ερωτηθέντων βλέπει θετικά τη συμμετοχή του σε
δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και του νερού ειδικότερα με το υπόλοιπο ποσοστό
44,6% να μην συμμερίζεται την ίδια άποψη.

Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται ότι το 62,8% των ερωτηθέντων δεν επιθυμεί να συμμετάσχει σε
ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα με το 24,4% να μην γνωρίζει ή να μην απαντά και ένα πολύ μικρό
ποσοστό 12,8% να το βλέπει θετικά.
• Ανάδειξη των στατιστικώς ενδιαφερόντων στοιχείων ανά ερώτηση ανάλογα με τα
δημογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, απασχόληση, εκπαιδευτικό
επίπεδο, εισοδηματική κλίμακα, κ.λ.π.) ή και την περιοχή κατοικίας.
Στις ερωτήσεις, όπου διαπιστώνονται στατιστικώς ενδιαφέροντα στοιχεία, γίνονται αναλύσεις ανά
περιοχή κατοικίας, φύλο ή έκταση κατοικίας (σε τ.μ.), όπως αναφέρεται στο Πλαίσιο Έκθεσης (βλ.
ανωτέρω).
• Ανάδειξη των στατιστικώς ενδιαφερόντων στοιχείων ανά θεματική ενότητα ανάλογα με τα
δημογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, απασχόληση, εκπαιδευτικό
επίπεδο, εισοδηματική κλίμακα, κ.λ.π.) και συγκριτικές παραθέσεις ανάλογα με την περιοχή
κατοικίας των ερωτηθέντων ατόμων.
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Στις ερωτήσεις, όπου διαπιστώνονται στατιστικώς ενδιαφέροντα στοιχεία, γίνονται αναλύσεις ανά
περιοχή κατοικίας, φύλο ή έκταση κατοικίας (σε τ.μ.), όπως αναφέρεται στο Πλαίσιο Έκθεσης (βλ.
ανωτέρω)
• Επισήμανση συσχετίσεων των ευρημάτων μεταξύ διαφορετικών ερωτήσεων της ίδιας
θεματικής ενότητας (ή και άλλων θεματικών ενοτήτων), όπως για παράδειγμα τα
χαρακτηριστικά του χρήστη με το ενδιαφέρον συμμετοχής στις δράσεις δικτύωσης και
ενημέρωσης του έργου BEST-U ή περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και γνώσης καλών πρακτικών
για την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων.

Κατωτέρω ακολουθούν οι σχετικές συσχετίσεις:

Από τον παραπάνω πίνακα για τη συμμετοχή σε δράσεις και πρωτοβουλίες του προγράμματος BESTU, αναφορικά ως προς το φύλο, προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ανδρών και γυναικών
απάντησε αρνητικά στη συμμετοχή τους (61,7% και 63,7% αντίστοιχα) ενώ αναφορικά με την ηλικία
το 74,8% της ηλικιακής ομάδας 17-24 ετών δεν απάντησε καν με ποσοστό πάνω από 50% σε όλες τις
άλλες ηλικιακές ομάδες να απαντά αρνητικά. Συμπεριλαμβάνοντας και τα ποσοστά των απαντήσεων
«Δεν απαντώ» προκύπτει ότι μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό των ηλικιακών ομάδων από 34 έως 64
ετών απάντησε θετικά. Τέλος, σχετικά με τους Δήμους προέλευσης των ερωτηθέντων, τις
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περισσότερες αρνητικές απαντήσεις έδωσαν οι προερχόμενοι από το Δήμο Αμφίπολης (88,2%)
ακολουθούμενοι από αυτούς του Δήμου Σιντικής (78,8%) και του Δήμου Σερρών (69,3%). Μάλιστα,
στο Δήμο Βισαλτίας οι περισσότεροι (ποσοστό 61,8%) δεν απάντησε.

Από τον παραπάνω πίνακα για τη συμμετοχή σε δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και
ειδικότερα του νερού, αναφορικά ως προς το φύλο, προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ανδρών
και γυναικών απάντησε θετικά στη συμμετοχή τους (52,2% και 53% αντίστοιχα) ενώ αναφορικά με
την ηλικία ποσοστό άνω του 56% όλων των ηλικιών από τα 17 έως τα 64 έτη απάντησαν θετικά με το
μεγαλύτερο ποσοστό να το δίνει η ηλικιακή ομάδα 17-24 της τάξης του 88,1%. Αντίθετα, αρνητικές
ήταν οι απαντήσεις από τους ερωτηθέντες των ηλικιακών ομάδων από 66 και πάνω με ποσοστό άνω
του 54%.

Τέλος, σχετικά με τους Δήμους προέλευσης των ερωτηθέντων, τις περισσότερες θετικές απαντήσεις
έδωσαν οι προερχόμενοι από το Δήμο Βισαλτίας (74,3%) ακολουθούμενοι από αυτούς του Δήμου
Αμφίπολης (52,9%) και του Δήμου Σερρών (52,2%). Στο Δήμο Σιντικής οι περισσότεροι (ποσοστό
69,7%) απάντησε αρνητικά.
• Επισήμανση της επιρροής ορισμένων δημογραφικών στοιχείων στις προαναφερθείσες
συσχετίσεις , όπως για παράδειγμα των πηγών ενημέρωσης τους για θέματα δράσεων για το
περιβάλλον ή πρωτοβουλιών δικτύωσης του έργου BEST-U.
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Κατωτέρω ακολουθούν οι σχετικές συσχετίσεις:

Από τον παραπάνω πίνακα για την ενημέρωση σε σχέση με την ποιότητα και την επάρκεια του νερού
στην περιοχή τους, αναφορικά ως προς το φύλο, προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών
(30,4%) είναι ενημερωμένο αρκετά ενώ το 30,5% των γυναικών δεν είναι ενημερωμένο.

Αναφορικά με την ηλικία, οι ενημερωμένοι αρκετά της ηλικιακής ομάδας 66-84ετών φτάνει το 33,7%
με το ποσοστό της ομάδας 86+ να φτάνει το 39,4%. Τη λιγότερη ενημέρωση φαίνεται να έχουν οι
ερωτηθέντες της ηλικιακής ομάδας 46-64 ετών ενώ καθόλου ενημέρωση δείχνουν να έχουν αυτοί της
ηλικιακής ομάδας 36-44 ετών.

Σχετικά με το Δήμο προέλευσης των ερωτηθέντων εκτός από το Δήμο Βισαλτίας που εμφανίζουν λίγη
ενημέρωση σε ποσοστό 47,1%, όλων των άλλων Δήμων εμφανίζουν αρκετά καλή ενημέρωση με
ποσοστά από 24% στο Δήμο Σερρών, 42,4% στο Δήμο Σιντικής και 33,3% στο Δήμο Αμφίπολης.

Τέλος, αναφορικά με τη συμμετοχή τους στο BEST-U, από αυτούς που απάντησαν θετικά το 27%
εμφανίζει να έχει αρκετά καλή ενημέρωση για την ποιότητα και επάρκεια του νερού στην περιοχή
τους ενώ από αυτούς που απάντησαν αρνητικά το 47,1% έχει λίγη ενημέρωση και το 33,3% που δεν
απάντησε για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα BEST-U να εμφανίζει ότι έχει αρκετή ενημέρωση.
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Από τον παραπάνω πίνακα για την πηγή ενημέρωσης, αναφορικά ως προς το φύλο, προκύπτει ότι το
μεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών (54,3%) ενημερώνεται από το Δήμο/ΔΕΥΑ ενώ το 32,9% των
γυναικών ενημερώνεται από τα ΜΜΕ.

Αναφορικά με την ηλικία προκύπτει ότι οι ηλικιακές ομάδες 36-44 ετών, 66-84 ετών και 86+
ενημερώνονται από το Δήμο/ΔΕΥΑ με αντίστοιχα ποσοστά 62,3% - 51,7% - 39,5% ενώ οι μικρότερες
ηλικιακές ομάδες 17-24 ετών και 26-34 ετών μαζί με την ομάδα 46-64 ετών ενημερώνονται από τα
ΜΜΕ.

Ως προς το Δήμο προέλευσης των ερωτηθέντων, το 78,8% του Δήμου Σιντικής και το 33,3% του Δήμου
Αμφίπολης ενημερώνονται από το Δήμο/ΔΕΥΑ ενώ το 44,3% του Δήμου Σερρών και το 38,2% του
Δήμου Βισαλτίας ενημερώνονται από τα ΜΜΕ.

Τέλος, αναφορικά με αυτούς που απάντησαν θετικά στη συμμετοχή τους σε δράσεις του BEST-U το
60,8% ενημερώνεται από τα ΜΜΕ ενώ από αυτούς που απάντησαν αρνητικά το 63,6% ενημερώνεται
από το Δήμο/ΔΕΥΑ.
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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 έννοια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι άγνωστη στη πλειοψηφία του δείγματος.

•

Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν για την περιβαλλοντική εκπαίδευση
εντούτοις είναι θετικοί στην ενεργή δραστηριοποίησή τους.

•

Αν και πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες απάντησαν ότι θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε
δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, ωστόσο ένα πολύ μικρό ποσοστό
ανταποκρίθηκε θετικά στη συμμετοχή τους σε δράσεις του έργου best-u.
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3.

ΣΥΝΟΨΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

•
•
•
•

Συνθετική εκτίμηση της άποψης των χρηστών των υδάτινων πόρων για την ορθή χρήση και
διαχείριση του νερού.
Καταγραφή του βασικού μοτίβου δυνατών και αδύναμων στοιχείων στη στάση του
γενικού κοινού σχετικά με τους ενδεδειγμένους τρόπους κατανάλωσης ύδατος.
Προτάσεις για την άρση των αδυναμιών στην ενημέρωση των κατοίκων και ενίσχυσης των
ισχυρών σημείων, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας
Συμπερασματική προσέγγιση για την περαιτέρω πρόοδο του έργου.

Το ποσοστό των κατοίκων των τεσσάρων Δήμων που συμμετείχαν στην έρευνα και οι οποίοι έδειξαν
σημαντικά στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας και ενδιαφέροντος για μία ορθή χρήση του νερού
αποτελεί μία καλή βάση για περαιτέρω ανάπτυξη δράσεων προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης
βέλτιστων πρακτικών στη χρήση αυτού του αγαθού. Για παράδειγμα η ανησυχία για την επάρκεια
νερού στο μέλλον και η αγωνία για την προστασία του από αλόγιστη χρήση κινείται σε πολύ υψηλά
επίπεδα (93%), στοιχείο που συνάδει με τα σημαντικά ποσοστά προσωπικής προσπάθειας για
περιορισμό της χρήσης του.
Η αξιοποίηση αυτής της αγωνίας καθώς επίσης και της διάθεσης συμμετοχής σε δράσεις προστασίας
του περιβάλλοντος και του νερού (περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες) αποτελούν ένα
δυνατό σημείο πάνω στο οποίο μπορούν να στηριχθούν μελλοντικές δράσεις για την επίτευξη των
επιθυμητών αποτελεσμάτων.
Ως βασικό αρνητικό σημείο θα μπορούσε να θεωρηθεί η έλλειψη ενημέρωσης για τα θέματα του
νερού, για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και για το πρόγραμμα best-u.
Η ενεργοποίηση των Δήμων της περιοχής προς την κατεύθυνση αυτή φαίνεται ότι θα μπορούσε να
προσφέρει πολλά στην ακόμα μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των πολιτών και στην ανάπτυξη
δραστηριοτήτων για ορθή χρήση του νερού. Ήδη το συγκριτικά μεγαλύτερο ποσοστό όσων
συμμετείχαν στην έρευνα ενημερώνεται από τις ΔΕΥΑ και οι 3 στους 4 θέλουν ενεργό συμμετοχή των
Δήμων στη λήψη αποφάσεων για θέματα διαχείρισης του νερού. Δεν θα πρέπει να αγνοηθεί
παράλληλα, ο σημαντικός ρόλος των ΜΜΕ (στην προκειμένη περίπτωση και των τοπικών) για την
ενημέρωση του κοινού σχετικά με το θέμα.
Συστατικό στοιχείο αυτών των προσπαθειών πρέπει να είναι η συγκεκριμένη αναφορά στο
πρόγραμμα best-u, με σκοπό την αύξηση της γνώσης των κατοίκων για αυτό και την ενίσχυση του
σχετικά χαμηλού (13%) ποσοστού διάθεσης συμμετοχής σε δράσεις και πρωτοβουλίες του
προγράμματος.
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