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Flash Eurobarometer 261
(Flash eurobarometer on water)
Country Specific Questionnaire
Greece

FLASH 261 ‐ WATER
Q1.
Πόσο ενήμεροι αισθάνεστε για προβλήματα που αντιμετωπίζουν λίμνες, ποταμοί και τα νερά των
ακτών στη χώρα σας;
‐ Πολύ καλά ενημερωμένος/η................................................................4
‐ Καλά ενημερωμένος/η .........................................................................3
‐ Όχι καλά ενημερωμένος/η ...................................................................2
‐ Καθόλου ενημερωμένος/η...................................................................1
‐ [ΔΓ/ΔΑ]..................................................................................................9
Q2.

Πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα της ποιότητας νερού στη χώρα σας;
‘Προβλήματα της ποιότητας νερού’ μπορεί να σημαίνει είτε ότι το νερό είναι μολυσμένο ή ότι τα
οικοσυστήματα είναι διαταραγμένα απο υπερβολικές φυσικές δομές, όπως φράγματα, κανάλια;
Είναι...
‐ Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα................................................................4
‐ Ένα αρκετά σοβαρό πρόβλημα ............................................................3
‐ Ένα μη‐σοβαρό πρόβλημα ή ................................................................2
‐ Καθόλου πρόβλημα..............................................................................1
‐ [ΔΓ/ΔΑ]..................................................................................................9

Q3.

Πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα της ποσότητας νερού στη χώρα σας;
‘Προβλήματα ποσότητας νερού’ μπορεί να σημαίνει είτε υπερβολική ποσότητα νερού,
δημιουργώντας προβλήματα όπως πλημμύρες, ή πολύ μικρή ποσότητα νερού λόγω ανομβρίων
(ξηρασίας) ή υπερβολικής κατανάλωσης νερού
Είναι...
‐ Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα................................................................4
‐ Ένα αρκετά σοβαρό πρόβλημα ............................................................3
‐ Ένα μη‐σοβαρό πρόβλημα ή ................................................................2
‐ Καθόλου πρόβλημα..............................................................................1
‐ [ΔΓ/ΔΑ]..................................................................................................9

Q4.
Νομίζετε ότι, κατά τα τελευταία 5 χρόνια, η ποιότητα των ποταμών, των λιμνών και νερών των ακτών
στη χώρα σας έχει:
‐ Βελτιωθεί..............................................................................................1
‐ Παρέμεινε η ίδια, ή ..............................................................................2

‐ Επιδεινώθηκε .......................................................................................3
‐ [ΔΓ/ΔΑ]..................................................................................................9
Q5.

Μπορείτε σας παρακαλώ να μου πείτε, πόσο αντίκτυπο νομίζετε ότι έχει το κάθε ένα από τα
ακόλουθα στην κατάσταση του νερού στη χώρα σας; Έχει μεγάλο αντίκτυπο, μέτριο αντίκτυπο, λίγο
αντίκτυπο ή καθόλου αντίκτυπο;
[ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ]
‐ Μεγάλο αντίκτυπο ...............................................................................4
‐ Μέτριο αντίκτυπο.................................................................................3
‐ Λίγο αντίκτυπο .....................................................................................2
‐ Καθόλου αντίκτυπο ..............................................................................1
‐ [ΔΓ/ΔΑ]..................................................................................................9
a) Κατανάλωση νερού από τα νοικοκυριά και σπατάλη νερού..................................................1 2 3 4 9
b) Χρήση νερού, παρασιτοκτόνων, λιπασμάτων στη γεωργία ...................................................1 2 3 4 9
c) Χρήση νερού και μόλυνση από βιομηχανία ...........................................................................1 2 3 4 9
d) Παραγωγή ενέργειας ‐ υδροενέργεια, υδρόψυξη..................................................................1 2 3 4 9
e) Τουρισμός ............................................................................................................................... 1 2 3 4 9
f) Ναυτιλία ‐ λιμάνια, κανάλια, υπερχειλιστές ...........................................................................1 2 3 4 9

Q6.

Θα διαβάσω μια λίστα με απειλές. Μπορείτε σας παρακαλώ να μου πείτε ποιές πιστεύετε ότι είναι
οι κύριες απειλές για το περιβάλλον νερού στη χώρα σας;
[ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΕΝΑΛΛΑΞΤΕ – ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ]
‐ Αύξηση αλγών (π.χ. φύκια, φυτικό πλαγκτόν κλπ) ..............................1
‐ Χημική ρύπανση ...................................................................................2
‐ Έλλειψη νερού......................................................................................3
‐ Πλημμύρες ...........................................................................................4
‐ Αλλαγμένα οικοσυστήματα νερού .......................................................5
‐ Φράγματα, κανάλια και άλλες φυσικές αλλαγές.................................6
‐ Αλλαγή κλίματος...................................................................................7
‐ [Δεν με νοιάζει αυτό το θέμα]............................................................97
‐ [Άλλες] ................................................................................................98
‐ [ΔΓ/ΔΑ]................................................................................................99

Q7.

Παρακαλώ πέστε μου, απο την ακόλουθη λίστα, ποια νομίζετε ότι θα είναι η πιο σημαντική
επίπτωση της αλλαγής του κλίματος πάνω στο νερό στη χώρα σας;
[ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΕΝΑΛΛΑΞΤΕ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ]
‐ Περισσότερες πλημμύρες ....................................................................1
‐ Αύξηση της θαλάσσιας στάθμης .........................................................2

‐ Αυξανόμενα προβλήματα σχετικά με ανεπάρκεια νερού και
ανομβρίες ..........................................................................................3
‐ Αλλαγμένα οικοσυστήματα .................................................................4
‐ Καμία σημαντική επίπτωση πάνω σε νερό απο αλλαγή κλίματος ......5
‐ [Άλλες] ..................................................................................................8
‐ [ΔΓ/ΔΑ]..................................................................................................9
Q8.

Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για μείωση των προβλημάτων νερού. Για τη μείωση των
προβλημάτων αυτών εσείς έχετε κάνει οτιδήποτε από τα ακόλουθα μέσα στα τελευταία δύο χρόνια;
[ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ]
‐ Ναι ........................................................................................................1
‐ Όχι.........................................................................................................2
‐ [Δεν ισχύει] ..........................................................................................8
‐ [ΔΓ/ΔΑ] .................................................................................................9
a) Περιορίσατε τις ποσότητες νερού που χρησιμοποιείτε (δεν αφήνετε βρύσεις να τρέχουν, ντους
αντί μπάνιο, τοποθέτηση συσκευών εξοικονόμησης νερού κλπ.) ....................................1 2 8 9
b) Χρησιμοποιήσατε φιλικά προς το περιβάλλον οικιακά χημικά ................................................1 2 8 9
c) Αποφύγατε τη χρήση παρασιτοκτόνων και λιπασμάτων στον κήπο σας ..................................1 2 8 9

Q9.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί, τα Κράτη Μέλη να ετοιμάσουν ένα σχέδιο για τη διαχείρηση των
υδάτινων πόρων για να επιτευχθεί καλή ποιότητα νερού μέχρι το 2015, με την ονομασία Σχέδια
Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμών, και να συμβουλευτούν το κοινό και τα ενδιαφερόμενα
μέρη σε αυτή τη διαδικασία.
Γνωρίζετε για μία διαβούλευση απο τις αρχές για τα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμών
εκεί που ζείτε;
Και σχεδιάζετε να εκφράσετε τις απόψεις σας σε αυτή τη διαβούλευση;
‐ Ναι, γνωρίζετε και θα λάβετε μέρος ....................................................1
‐ Ναι, γνωρίζετε και έχετε ήδη λάβει μέρος...........................................2
‐ Ναι, γνωρίζετε αλλά δεν ενδιαφέρεστε ...............................................3
‐ Όχι, δεν γνωρίζετε και δεν ενδιαφέρεστε ............................................4
‐ Όχι, δεν γνωρίζετε, αλλά θα λάβετε μέρος ..........................................5
‐ [Όχι, επειδή η αρχές δεν θα ακούσουν έτσι κι’αλλιώς] .......................6
‐ [ΔΓ/ΔΑ]..................................................................................................9

BACKGROUND VARIABLES
D1.

Φύλο
[ΜΗΝ ΡΩΤΗΣΕΤΕ ‐ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΑΝΑΛΟΓΑ]
‐

[1] Άντρας

‐
D2.

D3.

[2] Γυναίκα

Πόσο χρονών είσαστε;
‐

[_][_] χρονών

‐

[00] [ΑΡΝΗΣΗ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ]

Πόσο χρονών ήσασταν όταν σταματήσατε την πλήρη εκπαίδευση σας;
[ΓΡΆΨΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ]

D11.

D4.

‐

[_][_] .................................................................................................. χρονών

‐

[ 0 0 ] ......................................................... [ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ]

‐

[ 0 1 ] ........................................... [ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΤΕ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ]

‐

[ 9 9 ] ....................................................................[ΑΡΝΗΣΗ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ]

Ποιο είναι το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης που έχετε αποκτήσει;
‐

Απόφοιτος Δημοτικού ..................................................................................1

‐

Απόφοιτος Λυκείου ......................................................................................2

‐

Απόφοιτος ΑΕΙ‐ΤΕΙ ........................................................................................3

‐

[ΑΡΝΗΣΗ]......................................................................................................9

Όσον αφορά την τωρινή εργασία σας, θα λέγατε ότι είστε αυτοαπασχολούμενος, υπάλληλος,
εργάτης ή θα λέγατε ότι είσαστε χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα; Σημαίνει ότι είστε...
[ΑΝ ΔΟΘΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ]
- Αυτοαπασχολούμενος
Æ i.e. :

- γεωργοκτηνοτρόφος, δασικός υπάλληλος, ψαράς............................................ 11
- ιδιοκτήτης καταστήματος, χειροτέχνης .............................................................. 12
- επαγγελματίας (δικηγόρος, ιατρός, λογιστής, αρχιτέκτονας, ...)........................ 13
- διευθυντής εταιρείας........................................................................................... 14
- άλλο.................................................................................................................... 15

- Υπάλληλος
Æ i.e. :

- επαγγελματίας (υπάλληλος ιατρός, δικηγόρος, λογιστής, αρχιτέκτονας) ......... 21
- γενική διεύθυνση, διευθυντης ή ανώτατη διεύθυνση......................................... 22
- μεσαίο στέλεχος ................................................................................................. 23
- Δημόσιος υπάλληλος ......................................................................................... 24
- Υπάλληλος γραφείου ......................................................................................... 25
- άλλος υπάλληλος (πωλητής, νοσοκόμος/α κτλ...)............................................. 26
- άλλο.................................................................................................................... 27

- Εργάτης
Æ i.e. :
- επόπτης/ επιστάτης (διευθυντής ομάδας κτλ...) ............................................... 31
- Εργάτης.............................................................................................................. 32
- Ανειδίκευτος εργάτης ......................................................................................... 33
- άλλο.................................................................................................................... 34

- Χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα
Æ i.e. :

- προσέχει το σπίτι ............................................................................................... 41
- μαθητής (πλήρη εκπαίδευση) ............................................................................ 42
- συνταξιούχος ..................................................................................................... 43
- γυρεύει δουλεία .................................................................................................. 44
- άλλο.................................................................................................................... 45

- [Άρνηση].............................................................................................................................. 99

D6.

Θα λέγατε ότι ζείτε σε...;
‐

Μητροπολιτική ζώνη ....................................................................................1

‐

Άλλη πόλη/ αστικό κέντρο ...........................................................................2

‐

αγροτική περιοχή .........................................................................................3

‐

[Άρνηση] .......................................................................................................9

