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Ταυτότητα έρευνας 

Φορέας : ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ / Τομέας Περιβάλλοντος 

Τύπος & Μέθοδος : Διαδικτυακή έρευνα (web Survey) με συμπλήρωση ερωτηματολογίου.  

Δομή ερωτηματολογίου : Ερωτηματολόγιο 22 ερωτήσεων στην ελληνική γλώσσα, με 

δυνατότητα απαντήσεων πολλαπλών επιλογών, λίστας επιλογών με απάντηση ανά γραμμή, 

μίας επιλογής, ελεύθερου κειμένου απάντησης κλπ 

Πληθυσμός : Γενικός πληθυσμός 18 ετών και άνω.  

Περιοχή : Ελλάδα  

Δειγματοληπτική συμμετοχή : Ελεύθερη συμμετοχή κοινού   

Χρόνος διεξαγωγής : Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα 12 Ιανουαρίου έως 

22 Ιανουαρίου 2021.  

Προσωπικό έρευνας (σχεδιασμός – ανάλυση) : Ομάδα ΟΣΠ Τομέα Περιβάλλοντος ΕΥΔ ΕΠ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
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Εκπρόσωπος Δημόσιας Αρχής, ΕΥΔ, ΕΔ

Εκπρόσωπος ΟΤΑ

Εκπρόσωπος επαγγ/κού, οικονομικού, κοινωνικού εταίρου και 
ΜΚΟ

Εκπρόσωπος ΑΕΙ/Ερευν. Φορέα

Απλοί πολίτες

Άλλο

Συμμετέχοντες στην έρευνα ερωτηματολογίου

➢ Διαδικτυακή συμμετοχή πολιτών 71 άτομα (με απαντήσεις επί ερωτηματολογίου) 
 

➢ Συμμετοχή εταίρων  7 φορείς (με έγγραφο σχολιασμό CP)  
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 Η ενεργός πλειοψηφική συμμετοχή όσων αυτοπροσδιορίζονται ως απλοί πολίτες,  επιβεβαιώνεται 

από την συμμετοχή τους στην διαδικτυακή έρευνα, αποτυπώνοντας έτσι την ανάγκη τους να 

συνεισφέρουν στην σχεδίαση του νέου ΕΣΠΑ για το περιβάλλον με εποικοδομητικό τρόπο. 

➢ Προφίλ πολιτών που συμμετείχαν στην συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 
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 Οι γυναίκες συμμετέχουν περισσότερο στη δημόσια συζήτηση για την έναρξη διαβούλευσης του 

νέου ΕΣΠΑ για τις περιβαλλοντικές δράσεις. Η ευαισθησία τους ενισχύεται ποιοτικά, καθώς το 

μεγαλύτερο ποσοστό από αυτές, ανήκουν σε δυναμικά ενεργή και παραγωγική ηλικιακή ομάδα (<45 

ετών). 

 Παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες συμμετέχουν πιο ενεργά στη δημόσια συζήτηση σχετικά με την 

εκκίνηση σχεδιασμού του νέου ΕΣΠΑ για το Περιβάλλον, εντούτοις παρουσιάζονται λιγότερο 

ενημερωμένες γύρω από αυτό. Οι δύο αυτές παράμετροι αλληλοτροφοδοτούνται καθώς η λιγότερη 

ενημέρωση οδηγεί ίσως περισσότερες γυναίκες στην ανάγκη συμμετοχής στο δημόσιο διάλογο για 

το Περιβάλλον.  

 

 

 Οι πολίτες που συμμετείχαν στην έρευνα, ιεραρχούν χωρίς ιδιαίτερα μεγάλες διακυμάνσεις τους 

στρατηγικούς τομείς γύρω από το Περιβάλλον. 

 Υπάρχει όμως σαφής αποτύπωση του αυξημένου ενδιαφέροντος των πολιτών σχετικά με τα θέματα 

της κλιματικής αλλαγής, της ενεργειακής επάρκειας και της διαχείρισης απορριμμάτων, τομείς οι 

οποίοι κατέχουν εξέχουσα θέση στο νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για «Περιβάλλον, Ενέργεια Κλιματική 

Αλλαγή» 
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 Το αστικό περιβάλλον στο οποίο διαβιούν οι πολίτες που απαντούν στο ερωτηματολόγιο, η σωστή 

διαχείριση απορριμμάτων και η κλιματική αλλαγή, είναι οι παράγοντες που κατά την κρίση τους 

επηρεάζει περισσότερο την ποιότητα της ζωής τους, δίνοντας έτσι το στίγμα του κοινωνικού 

αντίκτυπου των τριών αυτών περιβαλλοντικών προκλήσεων. 
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χλωρίδας

Από τι επηρεάζεται περισσότερο η ζωή μας :
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 Η περαιτέρω ανάλυση, σε επίπεδο συγκεκριμένων περιβαλλοντικών δράσεων, μέσω ερώτησης 

σχετικά με το επίπεδο σημαντικότητάς τους, δίνει την ευκαιρία στους πολίτες να αποτυπώσουν τις 

ιδιαίτερα σημαντικές από αυτές, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σοβαρά ετεροβαρής αξιολόγησή τους 

καθώς ακολουθούν ένα μέσο επίπεδο στάθμισης. 

 Ξεχωρίζουν ως οι σημαντικότερες, δράσεις που έχουν να κάνουν με την επάρκεια και την ποιότητα 

του νερού για πόση, με την κυκλική οικονομία, με την διαχείριση αστικών λυμάτων και 

απορριμμάτων και με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αυτό αντανακλά την οριζόντια 

επιρροή που έχουν τα ανωτέρω στην κοινωνία και την σπουδαιότητα που αποδίδουν οι πολίτες σε 

αυτά.  Στον ίδιο δρόμο προσανατολίζεται και η στρατηγική του προγράμματος μέσω του σχεδιασμού 

της αρχιτεκτονικής του που υπακούει στη λογική της παρέμβασης όπως οροθετείται από την Χώρα 

και τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς. 

 Οι πολίτες ενδιαφέρονται για διαρκή ενημέρωση γύρω από την προετοιμασία του νέου 

προγράμματος για το Περιβάλλον την Ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, με απλό τρόπο που να 

απευθύνεται στην κοινωνία και να αντανακλά τις ανάγκες της, ιεραρχημένες και πλήρεις από τους 

αρμόδιους φορείς. 

 Οι  συμμετέχοντες σε διαδικτυακές έρευνες παρέχουν συνήθως πιο ειλικρινείς  απαντήσεις σε 

ανοιχτά ερωτήματα ή και ερωτήματα πολλαπλών επιλογών απάντησης και καθώς αισθάνονται 

ασφάλεια σε ένα ανώνυμο περιβάλλον στο διαδίκτυο, το πιθανότερο είναι ότι θα μοιραστούν ό,τι 

πραγματικά πιστεύουν.  

 Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας, καίτοι είναι περιορισμένη η συμμετοχή,  αποτυπώνουν αυτά 

που διαχρονικά από την εμπειρία των προγραμμάτων για το περιβάλλον, αποτελούν κομβικής 

σημασίας παράγοντες για την περιβαλλοντική στρατηγική της χώρας.   
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