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Στοιχεία κατοικίασ 

1. Περιοχι κατοικίασ (Επιλζξτε μια από τισ παρακάτω απαντήςεισ):  

  Αττικι 

 Βόλοσ 

 Γιάννενα 

 Ηράκλειο Κριτθσ 

 Θεςςαλονίκθ 

 Καλαμάτα 

 Κοηάνθ 

 Λαμία 

 Ξάνκθ 

 Ράτρα 

 όδοσ 
 

 

2. Αρικμόσ μελϊν νοικοκυριοφ ((Μόνο αριθμητικζσ τιμζσ επιτρζπονται) _______________άτομα  

 

3. Υπάρχουν παιδιά ςτο ςπίτι (Επιλζξτε μια από τισ παρακάτω απαντήςεισ) 

 Πχι  

 Ναι    Αρικμόσ παιδιϊν ________ (Μόνο αριθμητικζσ τιμζσ επιτρζπονται)

4. Α. Τφποσ κατοικίασ (Επιλζξτε μια από τισ 

παρακάτω απαντήςεισ)  

 Κφρια 

 Δευτερεφουςα 

 Εξοχικι  

Β. Τφποσ κτιρίου (Επιλζξτε μια από τισ 

παρακάτω απαντήςεισ) 

Μονοκατοικία 

 Ρολυκατοικία 

5. Ζτοσ οικοδόμθςθσ τθσ κατοικίασ (Μόνο αριθμητικζσ τιμζσ επιτρζπονται) __________________ 

6. Α. Αρικμόσ μπάνιων ____________ 
(Μόνο αριθμητικζσ τιμζσ επιτρζπονται) 

Β. Αρικμόσ wc _________________ 
(Μόνο αριθμητικζσ τιμζσ επιτρζπονται) 

 

7. Ποια/Ποιεσ από τισ παρακάτω ςυςκευζσ κατανάλωςθσ νεροφ υπάρχουν ςτο ςπίτι 
(Μπορείτε να επιλζξετε μία ή περιςςότερεσ απαντήςεισ) 

 Ρλυντιριο ροφχων  Ρλυντιριο πιάτων 

8. Ποια/Ποιεσ από τισ παρακάτω ςυςκευζσ κζρμανςθσ νεροφ υπάρχουν ςτο ςπίτι (Μπορείτε 

να επιλζξετε μία ή περιςςότερεσ απαντήςεισ) 

 Ηλιακόσ  

    κερμοςίφωνασ 

 Μπόιλερ  Ηλεκτρικόσ 

κερμοςίφωνασ 
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Χριςθ νεροφ ςτο ςπίτι 

1. Πόςα κυβικά νεροφ καταναλϊνετε 

(Συμβουλευτείτε το λογαριαςμό ςασ και προςδιορίςτε τα κυβικά μζτρα και το διάςτθμα 

ςτο οποίο αναφζρεται) 

 0-5 m3 (κυβικά μζτρα) 

 6-10 m3  

 11-15 m3 

 16-20 m3  

 21-25 m3  

 26-30 m3   

 31-35 m3  

 36-40 m3  

 41-45 m3 

 46-50 m3  

 Ράνω από 50 m3  

 μινα 

 δίμθνο 

 τρίμθνο 

 τετράμθνο 

 εξάμθνο 

 ζτοσ 

 

 

 

  

 Δεν γνωρίηω 

 

  

 

 

 

 

  

 

2. Τι χρθματικό ποςό πλθρϊνετε ςτο λογαριαςμό του νεροφ 

 5 ευρϊ  

 6-10 ευρϊ 

 11-15 ευρϊ  

 16-20 ευρϊ 

 21-25 ευρϊ  

 26-30 ευρϊ  

 31-40 ευρϊ  

 41-50 ευρϊ  

 51-60 ευρϊ  

 61-70 ευρϊ  

 Ρεριςςότερα 

από 70 ευρϊ 

 μινα 

 δίμθνο 

 τρίμθνο 

 τετράμθνο 

 εξάμθνο 

 ζτοσ 

 

 

 

 

 

 Δεν γνωρίηω 
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3. Αξιολογιςτε από 1 ζωσ 8 τθν κατανάλωςθ νεροφ ςτισ διάφορεσ χριςεισ μζςα ςτο ςπίτι. 

Με 1 τθ χριςθ για τθν οποία καταναλϊνετε λιγότερο νερό και ζωσ 8 για εκείνεσ όπου 

καταναλϊνετε περιςςότερο.  

 Γνωρίηω: 

 Στο μπάνιο και το ντουσ 

 Στθν τουαλζτα (καηανάκι) 

 Στθν κουηίνα (μαγείρεμα, κ.λπ.) 

 Στο κακάριςμα τθσ 

αυλισ/βεράντασ 

 Στο πλφςιμο του αυτοκινιτου 

 Στο πότιςμα του κιπου 

 Στον κακαριςμό του ςπιτιοφ 

 Δεν γνωρίηω 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στο πλφςιμο των ροφχων και 

των πιάτων  
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Συμπεριφορά 

1. Το πόςιμο νερό ςτθν περιοχι ςασ γνωρίηετε ι/και πιςτεφετε ότι είναι από ποιοτικισ 

πλευράσ (Επιλζξτε μια από τισ παρακάτω απαντήςεισ)   

 Άριςτθσ ποιότθτασ 

 Καλισ ποιότθτασ  

 Μζτριασ ποιότθτασ  

 Κακισ ποιότθτασ 

2. Χρθςιμοποιείτε το νερό τθσ βρφςθσ για πόςθ/μαγείρεμα (Επιλζξτε μια από τισ παρακάτω 

απαντήςεισ)  

 Ναι 

A. Ζχετε ςε χριςθ φίλτρο νεροφ για 

το πόςιμο νερό (Επιλζξτε μια από τισ 

παρακάτω απαντήςεισ) 

 Ναι 

 Πχι 

 

 Πχι: 

B. Ρόςα λίτρα εμφιαλωμζνο 

καταναλϊνετε 

εβδομαδιαίωσ;____________  

Ρόςα λίτρα νερό μεταφζρετε από 

δθμόςιεσ βρφςεσ 

εβδομαδιαίωσ;________  
 (Μόνο αριθμητικζσ τιμζσ επιτρζπονται) 

3. Στθν/ισ τουαλζτα/εσ του ςπιτιοφ ςασ το/α καηανάκι/α είναι (Επιλζξτε μια από τισ παρακάτω 

απαντήςεισ) 

 Διπλισ ροισ   Ραραδοςιακό/α 

4. Κάνετε ςυχνότερα (Επιλζξτε μια από τισ παρακάτω απαντήςεισ) 

 Μπάνιο (με γεμάτθ μπανιζρα)  Ντουσ 

5. Επιλζγετε φυτά με βάςθ τθν ανάγκθ που ζχουν ςε νερό (Επιλζξτε μια από τισ παρακάτω 

απαντήςεισ) 

 Ναι  Πχι 

6. Πλζνετε (Επιλζξτε μια από τισ παρακάτω απαντήςεισ) 

 

Το αμάξι  

Τθν αυλι/Το 

μπαλκόνι  

Με το 

λάςτιχο  

 

 

 

Με κουβά 

 

  

 

Δεν διακζτω 

 

  

Άλλο* (προςδιορίςτε 

ςτθ ςυνζχεια) 

 

 

 

*Για παράδειγμα ςε Ειδικά πλυντήρια οχημάτων 
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7. Ζχετε ποτζ διαπιςτϊςει διαρροι ςτο ςπίτι (Επιλζξτε μια από τισ παρακάτω απαντήςεισ) 

 Πχι  Ναι 

Εάν ναι, πόςο γριγορα ζχει επιςκευαςτεί (Επιλζξτε μια από τισ παρακάτω απαντήςεισ) 

 Τθν ίδια μζρα 

 Τθν ίδια εβδομάδα 

 Μετά από ζνα μινα 

 Ρεριςςότερο 

8. Ζχετε ποτζ διαπιςτϊςει διαρροι ςτο δρόμο (Επιλζξτε μια από τισ παρακάτω απαντήςεισ) 

 Πχι   Ναι 

Εάν ναι, ζχετε ενθμερϊςει τον αρμόδιο φορζα (Επιλζξτε μια από τισ παρακάτω απαντήςεισ)  

 Πχι   Ναι 

Ρόςο γριγορα ανταποκρίκθκε και τθν επιςκεφαςε (Επιλζξτε μια από τισ παρακάτω απαντήςεισ)  

 Τθν ίδια μζρα 

 Τθν ίδια εβδομάδα 

 Μετά από ζνα μινα 

 Ρεριςςότερο 

 Δεν γνωρίηω 

 

9. Εφαρμόηετε μζτρα εξοικονόμθςθσ νεροφ ςτο ςπίτι ςασ (Επιλζξτε μια από τισ παρακάτω 

απαντήςεισ) 

 Πχι  Ναι 

Εάν ναι, περιγράψτε ςυνοπτικά ποια μζτρα εφαρμόηετε:  

 

 

10. Ποιεσ είναι οι κφριεσ αιτίεσ που ςασ αποτρζπουν από τθν εφαρμογι μζτρων 

εξοικονόμθςθσ ςτο ςπίτι (Μπορείτε να επιλζξετε μία ή περιςςότερεσ απαντήςεισ) 

 Ζλλειψθ ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ και εκπαίδευςθσ από τουσ αρμόδιουσ 
φορείσ (Διμο, ΕΥΔΑΡ, ΔΕΥΑ, κ.λπ.) 

 Ζλλειψθ οικονομικϊν κινιτρων για αλλαγι εξοπλιςμοφ 

 Ζλλειψθ γνϊςθσ ωσ προσ τα κατάλλθλα μζτρα 

 Ζλλειψθ διακζςιμου χρόνου 

 Κόςτοσ εξοπλιςμοφ 

 Δεν το κεωρϊ απαραίτθτο 
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Ενθμζρωςθ 

1. Πιςτεφετε ότι είςτε επαρκϊσ ενθμερωμζνοσ/θ για ηθτιματα ποιότθτασ και επάρκειασ 

νεροφ ςτθν περιοχι ςασ (Επιλζξτε μια από τισ παρακάτω απαντήςεισ) 

 Ναι 

Από ποφ ενθμερϊνεςτε (Μπορείτε να 

επιλζξετε μία ή περιςςότερεσ απαντήςεισ): 

 

 Φορζα Διαχείριςθσ με τθν αποςτολι 

του λογαριαςμοφ (ΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΡ, Διμο) 

 ΜΜΕ (Τοπικζσ εφθμερίδεσ, 

Εφθμερίδεσ εκνικισ εμβζλειασ, 

αδιόφωνο, Κντερνετ) 

 Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ 

 Ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ & Ημερίδεσ 

διαβοφλευςθσ 

 Άλλο (προςδιορίςτε) 

 

 

 

. Πχι 

Από ποφ κα κζλατε να ενθμερϊνεςτε 
(Μπορείτε να επιλζξετε μία ή περιςςότερεσ 

απαντήςεισ): 

 Φορζα Διαχείριςθσ με τθν αποςτολι 

του λογαριαςμοφ (ΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΡ, Διμο) 

 ΜΜΕ (Τοπικζσ εφθμερίδεσ, 

Εφθμερίδεσ εκνικισ εμβζλειασ, 

αδιόφωνο, Κντερνετ) 

 Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ 

 Ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ & Ημερίδεσ 

διαβοφλευςθσ 

 Άλλο (προςδιορίςτε) 

 

 

 

2. Γνωρίηετε από ποφ προζρχεται το νερό που τρζχει από τθ βρφςθ ςασ (Επιλζξτε μια από 

τισ παρακάτω απαντήςεισ) 

 Ναι (προςδιορίςτε)______________________________________________ 

 Πχι 

3. Θεωρείτε ότι θ δικι ςασ ςυμπεριφορά επθρεάηει τθν ποςότθτα των διακζςιμων 

υδάτων (Επιλζξτε μια από τισ παρακάτω απαντήςεισ) 

 Ρολφ  Λίγο  Κακόλου 
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4. Κατά τθ γνϊμθ ςασ, ποιοι φορείσ/άτομα/ομάδεσ επθρεάηουν τθν ποςότθτα  των 

διακζςιμων υδάτων ςτθν περιοχι ςασ (Μπορείτε να επιλζξετε μία ή περιςςότερεσ απαντήςεισ) 

 Αγρότεσ 

 Βιομθχανία 

 Αδιλωτεσ γεωτριςεισ 

(παράνομεσ) 

 Υπεράντλθςθ από δθλωμζνεσ 

γεωτριςεισ 

 Ιδιοκτθςίεσ με πιςίνεσ 

 Τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ   

 Άλλο – Διευκρινίςτε 

 

 

 

 

5. Ποιεσ από τισ παρακάτω πρακτικζσ  αξιοποίθςθσ μθ ςυμβατικϊν πθγϊν κεωρείτε 

περιςςότερο φιλικζσ προσ το περιβάλλον και κα δεχόςαςταν να χρθςιμοποιιςετε.  

(Αξιολογιςτε 1 ζωσ 4 ,με 1 τθν περιςςότερο φιλικι προσ το περιβάλλον και 4 τθ 

λιγότερο) 

 Συλλογι βρόχινου νεροφ 

 Επαναχρθςιμοποίθςθ επεξεργαςμζνων λυμάτων από βιολογικοφσ κακαριςμοφσ 

 Επαναχρθςιμοποίθςθ γκρίηων νερϊν ςτο ςπίτι (για το καηανάκι τθσ τουαλζτασ, 

πότιςμα, πλφςιμο, κ.ά.) 

 Αφαλάτωςθ 
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Γενικζσ ερωτιςεισ 

1. Πιςτεφετε ότι το νερό ςτθν περιοχι ςασ είναι ζνασ φυςικόσ πόροσ (Επιλζξτε μια από τισ 

παρακάτω απαντήςεισ) 

 ςε επάρκεια  ςε ανεπάρκεια 

 

2. Πιςτεφετε πωσ το νερό αποτελεί (Επιλζξτε μια από τισ παρακάτω απαντήςεισ): 

 Ρροϊόν που διζπεται από τουσ 

νόμουσ τθσ αγοράσ 

 Κοινωνικό αγακό- δθμόςιοσ 

φυςικόσ πόροσ 

 Άλλο (προςδιορίςτε) 

 

 

 Δεν γνωρίηω 

3. Θεωρείτε ότι το ποςό που πλθρϊνετε για το νερό είναι (Επιλζξτε μια από τισ παρακάτω 

απαντήςεισ) 

 Υψθλό   Χαμθλό   Δεν γνωρίηω 

 

4. Θα δεχόςαςταν να υπάρξει μικρι αναλογικι επιβάρυνςθ ςτο λογαριαςμό 

φδρευςθσ/αποχζτευςθσ, οφτωσ ϊςτε τα χριματα που κα προκφψουν να 

διοχετευκοφν ςε δαπάνεσ για τθν αποκατάςταςθ δικτφων και διαρροϊν, τθν 

ανακφκλωςθ-επαναχρθςιμοποίθςθ, κτλ. (Επιλζξτε μια από τισ παρακάτω απαντήςεισ) 

 Ναι  Πχι   

 

5. Συμφωνείτε να υπάρχει κλιμακωτι χρζωςθ του νεροφ, ϊςτε όςοι καταναλϊνουν 

υπερβολικι ποςότθτα νεροφ (π.χ. με άςκοπθ χριςθ) να χρεϊνονται και πολφ 

περιςςότερο; (Επιλζξτε μια από τισ παρακάτω απαντήςεισ) 

 Ναι  Πχι   
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6. Ποιοι φορείσ κεωρείτε ότι κα πρζπει να ζχουν ςυμμετοχι ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ 

αποφάςεων ςε ςχζςθ με τθ διαχείριςθ των υδάτων ςτθν περιοχι ςασ 

Φορζασ Να ζχει 

εμπλοκι 

Να μθν ζχει 

εμπλοκι 

Κεντρικι Διοίκθςθ/ΥΡΕΚΑ   

Διμοσ   

ΕΥΔΑΡ / ΔΕΥΑ (ανάλογα με τθν 

περιοχι) 
  

Ρεριφζρεια   

Ρολίτεσ   

Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ   

Ιδιωτικζσ Εταιρείεσ Διαχείριςθσ Υδάτων   

Αγροτικοί Συνεταιριςμοί   

Εμπορικά, βιοτεχνικά, βιομθχανικά 

επιμελθτιρια 
  

Σφλλογοι Τουριςτικϊν Επιχειριςεων   

Ρανεπιςτιμια/ΤΕΙ/Ερευνθτικοί Φορείσ   

 

7. Προςδιορίςτε ποφ τοποκετείτε τον εαυτό ςασ ςτθν παρακάτω κλίμακα ςε ςχζςθ με 

τθν προςωπικι ςασ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων για τα νερό 

(κυκλϊςτε τθν απάντθςθ ςασ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Α. Επικυμϊ να ςυμμετζχω     Β.  Δεν ενδιαφζρομαι να  
ενεργά       ςυμμετζχω  
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Για να μπορζςουμε να αξιολογιςουμε καλφτερα τα αποτελζςματα του 

ερωτθματολογίου, κα κζλαμε μερικζσ πλθροφορίεσ για εςάσ* 

Φφλλο   Άντρασ   Γυναίκα  

Ηλικία  

 ζωσ 18 ετϊν 

 18-34 ετϊν 

 35-59 ετϊν 

 άνω των 60  ετϊν 

 

Μορφωτικό επίπεδο  

 Δθμοτικό 

 Γυμνάςιο 

 Λφκειο 

 Ρανεπιςτιμιο 

 Μεταπτυχιακζσ/Διδακτορικζσ Σπουδζσ 

Επάγγελμα 

 Ιδιωτικόσ/ι Υπάλλθλοσ 

 Ελ. Επαγγελματίασ 

 Δθμόςιοσ Υπάλλθλοσ 

 Επιχειρθματίασ 

 Άνεργοσ/θ 

 Συνταξιοφχοσ 

 Φοιτθτισ/ρια 

 Οικιακά 

Το ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα 

ςασ κυμαίνεται μεταξφ 

 Κάτω από 5.000 ευρϊ 

 5.001 – 15.000 ευρϊ 

 15.001-30.000 ευρϊ 

 30.001-50.000 ευρϊ 

 Ράνω από 50.001 ευρϊ 

Πόςο καιρό ηείτε 

ςτθν περιοχι 

_________ χρόνια _________ μινεσ 

Ζχετε προςωπικζσ εμπειρίεσ ωσ προσ τθ χριςθ νεροφ ςε άλλεσ χϊρεσ; 

 ΟΧΙ  ΝΑΙ – Ραρακαλϊ προςδιορίςτε 

 

 

Email επικοινωνίασ (προαιρετικά*) _______________________________________ 

 Επικυμϊ να λαμβάνω το μθνιαίο θλεκτρονικό ενθμερωτικό δελτίου του Δικτφου 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS   

* Τα ςτοιχεία παραμζνουν ςτο Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS που δεςμεφεται για τθν τιρθςθ του 

απορριτου των προςωπικϊν ςασ ςτοιχείων και δεδομζνων. 


