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Κεφάλαιο 1 - Στόχος παραδοτέου 

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα με την επερχόμενη παγκόσμια υδατική κρίση 

προέρχονται όχι τόσο από την κατάσταση των υδατικών πόρων όσο από  τα κενά που εμφανίζονται στη 

διακυβέρνηση του υδατικού τομέα (Pahl-Wostl et al., 2014). Η έννοια της διακυβέρνησης περιλαμβάνει 

τους διαφορετικούς θεσμούς (επίσημους και ανεπίσημους) και τα δίκτυα κοινωνικών εταίρων που 

συμμετέχουν στη διαμόρφωση και υλοποίηση της υδατικής πολιτικής και θέτει το ευρύτερο πλαίσιο μέσα 

στο οποίο γίνεται η διαχείριση των υδατικών πόρων. Στόχος του συγκεκριμένου παραδοτέου είναι η 

βελτίωση της υδατικής διακυβέρνησης στην Κρήτη μέσω της αύξησης και της βελτίωσης της συμμετοχής 

των ενδιαφερομένων μερών τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση της υδατικής πολιτικής. 

 

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα AQUAMAN επικεντρώνεται στη δημιουργία μίας μεθοδολογίας 

πολυκριτηριακής ανάλυσης για την ιεράρχηση των Προγραμμάτων Μέτρων στο Υδατικό Διαμέρισμα της 

Κρήτης με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών. Την ώρα που το Διαχειριστικό Σχέδιο της Κρήτης έχει 

διαμορφωθεί και καλείται να επικαιροποιηθεί ώστε να ανταποκρίνεται στις επερχόμενες κλιματικές 

αλλαγές και στους περιορισμένους οικονομικούς πόρους της Ελληνικής κρίσης, η κατάλληλη ιεράρχηση των 

μέτρων που περιλαμβάνει με τη συμμετοχή των κοινωνικών φορέων βελτιώνει σημαντικά τις πιθανότητες 

της επιτυχούς υλοποίησής του. 
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Κεφάλαιο 2 – Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά και Συμμετοχική Διαδικασία 

 

2.1. Υδατική διακυβέρνηση και η σημασία της 

Ο περιβαλλοντικός τομέας αποτελεί τυπικό παράδειγμα των περιορισμών που αντιμετωπίζουν τα 

παραδοσιακά ιεραρχικά μοντέλα διακυβέρνησης. Ο λόγος είναι ότι απευθύνεται σε οικοσυστήματα των 

οποίων τα φυσικά και διοικητικά όρια σπάνια ταυτίζονται καθιστώντας αναγκαία τη συνεργασία τοπικών, 

εθνικών ακόμα και υπερεθνικών φορέων. Έτσι, συχνά εμφανίζονται προβλήματα πολυδιάσπασης ή και 

αναπαραγωγής αρμοδιοτήτων, περιορισμένης χρήσης πόρων και διαθέσιμης πληροφορίας καθώς και 

συνύπαρξης ανταγωνιστικών πολιτικών για το ίδιο ζήτημα στα διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης 

(Imperial, 2005). Αυτό που καθιστά όμως τον περιβαλλοντικό τομέα ακόμα πιο ενδεικτικό των περιορισμών 

των παραδοσιακών μεθόδων διακυβέρνησης είναι το γεγονός ότι  καλύπτει ένα φάσμα οικολογικών, 

οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων που απαιτούν τη διασύνδεση γνώσης και εμπειρίας διαφορετικών 

τομέων ενώ ταυτόχρονα απευθύνεται σε πληθώρα αναγκών και συμφερόντων. 

Στο πλαίσιο του ευρύτερου πλαισίου της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης αναπτύχτηκε μια ολόκληρη 

προβληματική γύρω από ζητήματα υδατικής διακυβέρνησης κυρίως από διεθνείς φορείς όπως η ΕΕ και η 

Global Water Partnership Initiative (GWP) η οποία μάλιστα όρισε την υδατική διακυβέρνηση ως “ […] το 

σύνολο των πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και διοικητικών συστημάτων που έχουν διαμορφωθεί για 

τη διαχείριση και ανάπτυξη των υδατικών πόρων και την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών στα 

διαφορετικά επίπεδα της κοινωνίας (Rogers and Hall, 2003).” Μάλιστα, η GWP τόνισε τη σημασία δύο 

σημαντικών διαστάσεων της έννοιας της υδατικής διακυβέρνησης: την ύπαρξη  διαδικασιών σχεδιασμού 

της υδατικής διαχείρισης και ενός θεσμικού πλαισίου τα οποία θα πρέπει να είναι αποδεκτά από το 

κοινωνικό σύνολο καθώς επίσης και την ανάγκη κινητοποίηση της κοινωνίας ώστε να στηρίξει τις πολιτικές 

και τα πλαίσια αυτά. 

Το Συνέδριο του Δουβλίνου το 1992, έθεσε σειρά σημαντικών διεθνών αρχών για την υδατική 

διακυβέρνηση συμπεριλαμβανομένων αυτών της αναγνώρισης του πεπερασμένου χαρακτήρα του πόσιμου 

νερού, της αυξημένης σημασίας του για τη ζωή, την ανάπτυξη και το περιβάλλον, και της ανάγκης 

διεύρυνσης της διαδικασίας διαχείρισης με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φορέων. Το 2000, η 

Δήλωση της Χάγης τόνισε ακόμα περισσότερο την ανάγκη η διαχείριση των υδατικών πόρων να λαμβάνει 

υπόψη της τις ανάγκες και τα συμφέροντα όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού πολιτών και οικονομικό-

κοινωνικών θεσμών. Είναι φανερό πως η διαχείριση των υδατικών πόρων αποτελεί μια πολυδιάστατη 

διαδικασία που απαιτεί τη σύνθεση διαφορετικών συμφερόντων και αναγκών και το συνδυασμό αυτών με 

σύνθετα οικολογικά συστήματα. 
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Η συμμετοχή των φορέων και του κοινού εξαρτάται από την επιρροή που αυτή θα έχει στο τελικό 

αποτέλεσμα της διαδικασίας (σχετική συζήτηση ξεκίνησε το 1969 με την πολύ γνωστή δουλειά της 

Arnstein). Και η επιρροή αυτή εξαρτάται από τη ροή της πληροφορίας ανάμεσα στους φορείς λήψης 

αποφάσεων και στα ενδιαφερόμενα μέρη. Σε γενικές γραμμές η συμμετοχική διαδικασία απαιτεί 

ενημερωμένους πολίτες, δηλαδή την πρόσβαση των πολιτών σε μια κατανοητή μορφή της απαραίτητης 

πληροφορίας. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η συμμετοχική διαδικασία παίρνει τη μορφή διαβουλεύσεων κατά 

τις οποίες το κοινό και οι ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν την άποψή τους, τις 

ανάγκες και τα προβλήματά τους και να σχολιάσουν συγκεκριμένες προτάσεις. Στο ανώτερο (ιδεατό) 

επίπεδο η συμμετοχική διαδικασία αφορά την ενεργή συμμετοχή φορέων και κοινού στη διαμόρφωση 

πολιτικής και τη λήψη των απαραίτητων αποφάσεων. 

 

2.2. Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά και η απαίτηση για αυξημένη συμμετοχή 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ύστερα από μια μακροχρόνια περίοδο συζητήσεων μεταξύ των Κρατών Μελών και 

των θεσμών της, έθεσε σε ισχύ την Οδηγία 2000/60/ΕΚ (Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά) στις 22 Δεκεμβρίου 

2000. Στην πραγματικότητα, η Οδηγία αυτή ενσωματώνει προϋπάρχουσες Κοινοτικές Οδηγίες που 

σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτων και του περιβάλλοντος γενικότερα ενώ προβλέπει και την 

ενσωμάτωση μεταγενέστερων συμπληρωματικών οδηγιών. Η καινοτομία της έγκειται στο γεγονός ότι 

δημιουργεί ένα θεσμοποιημένο ενοποιημένο πλαίσιο διαχείρισης και προστασίας των νερών 

αντανακλώντας τη γενικότερη στροφή σε παγκόσμια κλίμακα για μία ολοκληρωμένη και αειφορική 

περιβαλλοντική διαχείριση. Στοχεύει δε στην προστασία όλων των υδατικών πόρων, επιφανειακών και 

υπόγειων καθώς και των σχετικών οικοσυστημάτων δίνοντας έμφαση στα ακόλουθα σημεία (Άρθρο 1): 

1) Την αποφυγή της περαιτέρω υποβάθμισης και τη βελτίωση της κατάστασης όλων των υδατικών 

πόρων. 

2) Την προώθηση της βιώσιμης διαχείριση του νερού μέσω της προστασίας των υδατικών πόρων που 

υπάρχουν σήμερα. 

3) Την εφαρμογή μέτρων περιορισμού ή ακόμα και εξάλειψης της απόρριψης ρυπαντικών ουσιών 

(μέσω επικαιροποιημένων καταλόγων) για την ενίσχυση της προστασίας του υδατικού 

περιβάλλοντος. 

4) Την προοδευτική μείωση της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων και την σταδιακή αποκατάσταση της 

ποιότητάς τους. 

5) Τον μετριασμό των επιπτώσεων από ακραία ξηρασία και πλημμύρες.  
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Προκειμένου να επιτύχει τον παραπάνω στόχο, η Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά ορίζει μια σειρά από 

ρυθμίσεις η οποίες απαιτούν τη διαμόρφωση ενός ενοποιημένου ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για τα 

επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, τη διαχείριση των υδατικών πόρων σε επίπεδο υδατικής και όχι 

διοικητικής περιφέρειας αποτελούμενης από μία ή περισσότερες λεκάνες απορροής ποταμού, τον ορισμό 

αρμόδιας διαχειριστικής αρχής για κάθε υδατικό διαμέρισμα, τον καθορισμό διαχειριστικών σχεδίων και 

προγραμμάτων μέτρων για το κάθε υδατικό διαμέρισμα ή τις επιμέρους λεκάνες απορροής ποταμού που 

περιλαμβάνει, την χρήση ορθολογικών αναλύσεων κόστους και την επίτευξη κοινωνικής συναίνεσης μέσω 

του σχεδιασμού και της υλοποίησης συμμετοχικών διαδικασιών. 

Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ενεργό ρόλο που θα πρέπει να 

διαδραματίζουν οι συμμετοχικές διαδικασίες καθόλη τη διάρκεια του σχεδιασμού και της υλοποίησης της 

σχετικής πολιτικής. Σύμφωνα με το Άρθρο 14, το κάθε Κράτος-Μέλος θα πρέπει να εξασφαλίζει τη 

συμμετοχή του κοινού (παροχή πληροφορίας, διαβούλευση ή ενεργό συμμετοχή) στη διαμόρφωση των 

Διαχειριστικών Σχεδίων καθώς και την απρόσκοπτη πρόσβαση στα στοιχεία που οδηγούν στη διαμόρφωση 

των σχεδίων αυτών. Το Guidance Document 8 αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της ευρύτερης Κοινής Στρατηγικής 

Υλοποίησης (Common Implementation Strategy) σαν οδηγός για την καλύτερη δυνατή υλοποίηση των 

απαιτούμενων συμμετοχικών διαδικασιών. Η σημασία που αποδίδεται στην ενίσχυση των συμμετοχικών 

διαδικασιών φαίνεται και από την απαίτηση προς τα Κράτη Μέλη να αποδείξουν την υλοποίηση 

αποτελεσματικών σχετικών μηχανισμών υπό την απειλή διοικητικών κυρώσεων. 

 

2.2 Αξιολόγηση της συμμετοχικής διαδικασίας στην ΕΕ μέχρι σήμερα 

Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να εμπλακούν και να 

επηρεάσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στους διάφορους τομείς και τα διαφορετικά επίπεδα 

διακυβέρνησης που σχετίζονται με τους στόχους της Οδηγίας για τα Νερά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να 

είναι φορείς με νομικές αρμοδιότητες όπως συμβαίνει στην περίπτωση των περιφερειακών και των 

δημοτικών αρχών ή των υπουργικών θεσμών. Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να εμπλέκονται με έμμεσο 

τρόπο μέσω των άτυπων επαφών που έχουν με τις αρμόδιες αρχές ή απλά έχοντας στην κατοχή τους τον 

έλεγχο σημαντικών πόρων, πληροφοριών, γνώσεων και πρακτικών. Η Οδηγία προωθεί τη συμμετοχή όλων 

των ενδιαφερόμενων μερών κυρίως στο σχεδιασμό και την αναθεώρηση των Διαχειριστικών Σχεδίων 

διακρίνοντας τρία στάδια συμμετοχικών διαδικασιών το καθένα διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών. 

Το Δεύτερο Συνέδριο για τα Νερά που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2009 

(http://ec.europa.eu/environment/archives/water/implrep2007/pdf/EWC2009-Conf_proceedings_final.pdf) 

τόνισε τη σημασία της συμμετοχής κυρίως στην προετοιμασία των Διαχειριστικών Σχεδίων που 

http://ec.europa.eu/environment/archives/water/implrep2007/pdf/EWC2009-Conf_proceedings_final.pdf
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προετοιμάζονταν τότε στα περισσότερα Κράτη Μέλη. Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν έδειχναν την 

πληθώρα μηχανισμών συμμετοχής που είχαν χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των 

σχεδίων: το διαδίκτυο ήταν το κύριο μέσο παροχής πληροφόρησης και συγκέντρωσης γραπτών σχολίων. 

Επίσης είχαν διοργανωθεί σειρά συναντήσεων και ημερίδων. Κάποια Κράτη Μέλη είχαν χρησιμοποιήσει 

καινοτόμες μεθόδους πληροφόρησης όπως για παράδειγμα περιοδεύουσες εκθέσεις ή σχολικές 

δραστηριότητες. 

Το 2009, τουλάχιστον 21 Κράτη Μέλη ανέφεραν την ύπαρξη θεσμοθετημένων μηχανισμών συμμετοχής των 

πολιτών. Επιπλέον, 18 Κράτη Μέλη είχαν δημιουργήσει συμβουλευτικά όργανα στα οποία συμμετείχαν 

ενδιαφερόμενα μέρη είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε επίπεδο υδατικού διαμερίσματος. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις οι συμμετοχικές διαδικασίες προβλέπονταν και στα δύο επίπεδα. Στα περισσότερα Κράτη 

Μέλη νομοθετικές διατάξεις όριζαν συγκεκριμένους συμμετοχικούς μηχανισμούς και αναγνώριζαν τα 

ενδιαφερόμενα μέρη δημιουργώντας μία δομημένη διαδικασία διαβούλευσης που επέτρεπε την πιο 

ενεργή συμμετοχή των φορέων και του κοινού. 

Παρ’ όλα αυτά παραμένει ιδιαίτερα δύσκολή η αξιολόγηση των επιπτώσεων των συμμετοχικών 

διαδικασιών στο σχεδιασμό των διαχειριστικών σχεδίων. Πρόσφατα, ο Nones (2016) συνόψισε τις 

αδυναμίες του Άρθρου 14 και των γενικών κατευθύνσεων που δίνει θεωρώντας ότι είναι δυνατόν να 

δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα σε Κράτη Μέλη: 1) πολλά Κράτη Μέλη δεν έχουν προηγούμενη 

εμπειρία συμμετοχικών διαδικασιών σε επίπεδο υδατικής διακυβέρνησης πράγμα που σημαίνει ότι θα 

χρειαστεί πολύς χρόνος μέχρι οι συμμετοχικές διαδικασίες να αποδώσουν θετικά αποτελέσματα, 2) 

παραμένει αβέβαιο το ποιοι θεωρούνται ενδιαφερόμενα μέλη και ποιοι θα πρέπει να συμμετέχουν στις 

διαδικασίες, 3) τόσο ο χρόνος όσο και το επίπεδο διακυβέρνησης στο οποίο θα πρέπει να 

πραγματοποιηθούν οι διαβουλεύσεις είναι ασαφείς. 

Σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος HYTECH (http://hytech.dii.unipd.it)  

για την αξιολόγηση της επιρροής της συμμετοχής του κοινού στην επίτευξη των στόχων της Οδηγίας για τα 

Νερά κατά την πρώτη φάση εφαρμογής της Οδηγίας (η οποία και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2015) 

είναι ενδεικτική της ανομοιογένειας που έχει επικρατήσει. Επιπλέον ανέδειξε το γεγονός ότι η συμμετοχή 

του κοινού και των ενδιαφερομένων φορέων δεν οδήγησε σε καινοτόμα μέτρα παρά μόνο στο 40% των 

Κρατών Μελών επαναφέροντας την όλη προβληματική για τις προκλήσεις της διεύρυνσης των 

συμμετοχικών διαδικασιών και της προϋποθέσεις για την καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητά τους 

2.4. Η ελληνική πραγματικότητα της συμμετοχής στην εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 

Στην Ελλάδα, ο Νόμος 3852/2010 μετέφερε πολλές από τις αρμοδιότητες στις περιφερειακές αρχές οι 

οποίες μετατράπηκαν από περιφερειακές διευθύνσεις της κεντρικής κυβέρνησης σε φορείς τοπικής 

http://hytech.dii.unipd.it/
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αυτοδιοίκησης. Όσον αφορά τη συμμετοχική διαδικασία, όλες οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στο 

περιφερειακό επίπεδο το οποίο και έχει την αρμοδιότητα να διοργανώνει ενημερωτικές ημερίδες και να να 

εκπαιδεύει το κοινό για θέματα σχετικά με την προστασία του υδατικού οικοσυστήματος. Ο νόμος 

3199/2003 και το προεδρικό διάταγμα 51/2007 που στην ουσία ενσωματώνουν την Οδηγία Πλαίσιο στην 

ελληνική νομοθεσία καθορίζει τις Διευθύνσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως υπεύθυνες για 

την προστασία και τη διαχείριση των υδάτων ειδικά αναφορικά με τη διαμόρφωση και την αναθεώρηση 

των Διαχειριστικών Σχεδίων. Συγκεκριμένα ορίζει τη θεσμοθέτηση ενός περιφερειακού συμβουλίου υδάτων 

το οποίο θα πρέπει να καλέσει τους ενδιαφερόμενους φορείς σε διαβούλευση, να συλλέξει τα σχόλια τους 

και να ενημερώσει σχετικά τη Διεύθυνση Υδάτων μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια. Η ελληνική 

νομοθεσία δεν παρέχει περισσότερες διευκρινήσεις σχετικά με τις απαιτούμενες συμμετοχικές διαδικασίες 

και τους συμμετέχοντες ούτε ορίζει την ανάγκη συμμετοχής του κοινού όχι μόνο στο σχεδιασμό αλλά και 

στην εφαρμογή του διαχειριστικού σχεδίου. 

Το Μάρτιο του 2015 (Brussels, 9.3.2015 SWD(2015) 54 final) η Επιτροπή στην αξιολόγηση της εφαρμογής 

της Οδηγίας στην Ελλάδα αμφισβήτησε τη θετική αξιολόγηση της συμμετοχικής διαδικασίας στο σχεδιασμό 

των Διαχειριστικών Σχεδίων θεωρώντας ότι η ελληνική πλευρά δεν περιέγραφε τις διαδικασίες 

διαβούλευσης που ακολουθήθηκαν αλλά παρουσίαζε ένα σχέδιο για το πώς θα έπρεπε οι διαδικασίες 

αυτές να υλοποιηθούν. Σύμφωνα με την αναφορά στο WISE 1.3.6, οι κύριες δραστηριότητες περιλάμβαναν: 

1) τη δημοσίευση και τον σχολιασμό του σχεδίου διαβούλευσης, 2) τη δημοσίευση και τον σχολιασμό των 

διαχειριστικών σχεδίων, 3) ενημερωτικές συναντήσεις και 39 ημερίδες/συνέδρια στα οποία συμμετείχαν 

πάνω από 3.500 συμμετέχοντες (σύμφωνα με την ΕΓΥ). Επιπλέον η ΕΓΥ διαμόρφωσε μια πλατφόρμα 

ενημέρωσης του κοινού στο διαδίκτυο η οποία διευκόλυνε τόσο την παροχή πληροφορίας όσο και την 

αποδοχή σχολίων από τους συμμετέχοντες. Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη δυσκολία αξιολόγησής των 

συμμετοχικών διαδικασιών στη διαμόρφωση των τελικών σχεδίων. Το μόνο που θεωρεί σίγουρό είναι ότι 

δεν υπήρχε συνεχόμενη ενεργή συμμετοχή από ενδιαφερόμενους φορείς και την κοινωνία. Σε γενικές 

γραμμές κρίνει  τη διαδικασία διαβούλευσης ως όχι ιδιαίτερα επιτυχημένη και ελλιπή. 
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Κεφάλαιο 3 – Ενσωμάτωση των συμμετοχικών διαδικασιών στις μεθοδολογίες αξιολόγησης της 

διαχείρισης περιβαλλοντικών πόρων  

 

3.1 Γενική συζήτηση 

Ο παραδοσιακός τρόπος λήψης περιβαλλοντικών αποφάσεων στις αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες δέχεται 

όλο και συχνότερα κριτική για την «αντικειμενικότητά» του και την «αδιαφορία» του για τα συμφέροντα 

όσων επηρεάζονται από τις πολιτικές αυτές και την τοπική γνώση καθώς επίσης και για την αμέλεια που 

δείχνει προς τις μελλοντικές γενιές και το φυσικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, οι περιβαλλοντικοί θεσμοί 

συχνά προσπαθούν να επιλύσουν τα προβλήματα με τεχνολογικά μέσα που απαιτούν εκτεταμένη χρήση 

φυσικών πόρων και ανακατανομή του πλούτου χωρίς να γνωρίζουν όλα τα δεδομένα. Μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο με τις πολλαπλές αβεβαιότητες και πολυπλοκότητες και τα αλληλοσυνδεόμενα ζητήματα 

βιωσιμότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης η ανάγκη για πιο συμμετοχικές μορφές διακυβέρνησης γίνεται 

επιτακτική. Η ανάγκη αυτή έχει οδηγήσει σε εκτεταμένες συζητήσεις για τη σημασία της συμμετοχής σε 

διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους όπως αυτοί των πολιτικών και κοινωνικών επιστημών, της 

επιχειρησιακής έρευνας και των οικονομικών επιστημών καθώς και στην προσπάθεια σύνθεσης των 

συζητήσεων αυτών σε μία ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση. 

Στις πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες, η συζήτηση έχει επικεντρωθεί στην ανάγκη βελτίωσης της 

δημοκρατικής βάσης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων μέσω της αυξημένης συμμετοχής του κοινού. 

Βασιζόμενος στο Επικοινωνιακό Μοντέλο του Habermass, το οποίο θεωρεί ότι η υπερβολική βαρύτητα που 

δίνεται στον επιστημονικό και τεχνολογικό ορθολογισμό όσον αφορά τη διαμόρφωση πολιτικών επιλογών 

περιορίζει σημαντικά τα οφέλη της κοινωνικής συμμετοχής, ο Webler (1995) ανέπτυξε σειρά κανονιστικών 

κριτηρίων και μετα-κριτηρίων για να αξιολογήσει την καταλληλόλητα και την ποιότητα των συμμετοχικών 

διαδικασιών. Σύμφωνα με τον Webler δύο είναι τα σημαντικότερα μετα-κριτήρια: η δικαιοσύνη (fairness) 

και η αρμοδιότητα (competence). Πολλοί ερευνητές έχουν προτείνει επιπλέον κριτήρια, τα οποία δεν 

εντάσσονται απαραίτητα σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες (π.χ. Pestman, 1998). Η σχετική συζήτηση, 

πέρα από την αξιολόγηση των συμμετοχικών διαδικασιών περιλαμβάνει και την τυπολογία των 

συμμετοχικών διαδικασιών (π.χ. Arnstein, 1969) καθώς και τον χαρακτηρισμό του ευρύτερου πλαισίου 

μέσα στο οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις και πραγματοποιούνται οι συμμετοχικές διαδικασίες (π.χ. 

Hofman, 1998). 

Στο χώρο της επιχειρησιακής έρευνας, η συζήτηση γύρω από τα χαρακτηριστικά της πολυκριτηριακής 

μεθοδολογίας βασίστηκε στη Θεωρία Αποφάσεων και στο ερώτημα πώς περίπλοκα προβλήματα με 

πολλαπλά δεδομένα και ταυτόχρονους, συχνά αντικρουόμενους, στόχους μπορούν να επιλυθούν με 
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μαθηματικούς ή λογικούς αλγόριθμους και μεθόδους προγραμματισμού. Στη δεκαετία του 1990 η 

συζήτηση επεκτάθηκε στο χώρο της δημόσιας διοίκησης και της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Σύμφωνα με 

τους (Messner et al., 2006), τα πολυκριτηριακά εργαλεία μπορούν να δομήσουν σύνθετα σύνολα 

δεδομένων εναλλακτικών δράσεων, να συμπεριλάβουν την υπάρχουσα αβεβαιότητα και να προτείνουν 

συσχετισμούς μεταξύ επιθυμητών εναλλακτικών. Παρόλα αυτά, υπάρχουν αρκετά στοιχεία 

υποκειμενικότητας στην πολυκριτηριακή διαδικασία αξιολόγησης κάποιας εναλλακτικής. Πρόσφατα πολλοί 

ερευνητές που ασχολούνται με την πολυκριτηριακή μέθοδο άρχισαν να σχεδιάζουν συμμετοχικές 

πολυκριτηριακές αξιολογήσεις που λαμβάνουν υπόψη τις προτιμήσεις και τις υποκειμενικές θέσεις των 

ενδιαφερομένων μερών ώστε να κάνουν την όλη διαδικασία δικαιότερη (π.χ. Munda, 1995). 

Στις οικονομικές επιστήμες, η λήψη αποφάσεων έχει παραδοσιακά συνδεθεί με τη χρήση της ανάλυσης 

κόστους – οφέλους. Το βασικότερο πλεονέκτημα της ανάλυσης αυτής είναι η χρήση μίας νομισματικής 

μονάδας για την αξιολόγηση των διαφορετικών επιλογών. Τα τελευταία χρόνια όμως έχουν αυξηθεί οι 

φωνές που υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη μέθοδος επικεντρώνεται υπερβολικά στο κριτήριο της 

αποτελεσματικότητας αγνοώντας συχνά επιδεικτικά ζητήματα ισότητας και βιωσιμότητας (Messner et al, 

2006). Έτσι έχει παρατηρηθεί πρόσφατα η προσπάθεια ενσωμάτωση πολυκριτηριακών και συμμετοχικών 

μεθόδων στις αξιολογήσεις εναλλακτικών επιλογών σε όλους τους τομείς.  

 

3.2 Η ανάγκη αξιολόγησης της συμμετοχικής διαδικασίας 

Ο σκοπός της αξιολόγησης της συμμετοχικής διαδικασίας είναι να παράγει μία εκτίμηση του σχεδιασμού 

και της υλοποίησης της διαδικασίας αυτής. Η αξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διαφορετικές 

χρονικές στιγμές, από το σχεδιασμό μέχρι και την ολοκλήρωση μίας συμμετοχικής διαδικασίας και παρέχει 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα σημεία εκείνα που θα πρέπει να βελτιωθούν, τα επιτεύγματα και τις 

δυσκολίες κάθε διαδικασίας. Οι Carr et al. (2012) επιχείρησαν μία σύνοψη των υπαρχόντων προσπαθειών 

αξιολόγησης των συμμετοχικών διαδικασιών στη διαχείριση των υδατικών πόρων και χώρισαν τις 

προσπάθειες αυτές σε δύο μεγάλες κατηγορίες: σε αυτές που αξιολογούν τη διαδικασία αυτή καθαυτή και 

σε αυτές που αξιολογούν το αποτέλεσμα (άμεσο ή έμμεσο).  
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Πίνακας 1: Περίληψη των τριών μεθόδων αξιολόγησης και τα κριτήρια τους (ανασκόπηση βιβλιογραφίας 
από Carr et al. 2012) 

Αξιολόγηση διαδικασίας Αξιολόγηση ενδιάμεσου 

αποτελέσματος 

Αξιολόγησης αποτελέσματος 

διαδικασίας διαχείρισης 

Ευθύνη (Accountability) 

Αποδοτικότητα κόστους 

Ορόσημα και προθεσμίες 

Διευκόλυνση (facilitation) 

Παροχή πληροφορίας 

Νομιμότητα 

Ισχύ επιρροής 

Δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου 

(αλληλεπίδραση και δημιουργία 

δικτύων και εμπιστοσύνης) 

Προϊόντα της διαδικασίας (συμφωνίες, 

ξεπέρασμα αδιεξόδων, καινοτομία, 

θεσμική αλλαγή, προσβάσιμη γνώση 

και πληροφορία) 

Οικολογική βελτίωση 

Οικονομική βελτίωση 

Βελτίωση ανθρώπινης υγείας και 

ευεξίας 

Εφαρμογή εγκεκριμένου σχεδίου 

Περιορισμός διαμάχης / 

βελτίωση συνεργασίας 

 

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται προσπάθειες εκτίμησης της συμμετοχικής διαδικασίας αυτής 

καθαυτής, του τρόπου σχεδιασμού και της υλοποίησής της, στη βάση επιλεγμένων κριτηρίων. Τα κριτήρια 

αυτά είτε είναι το αποτέλεσμα συγκεκριμένων θεωρητικών και κανονιστικών πλαισίων π.χ. τα κριτήρια της 

δικαιοσύνης και της αρμοδιότητας που προώθησαν οι Renn και Webler (Webler 1995, 1999) είτε 

προέρχονται από εμπειρικά δεδομένα (μέσω συγκέντρωσης ερωτηματολογίων ή συνεντεύξεων ή έμμεσων 

δεικτών (proxy indicators) όπως το ποσοστό συμμετοχής ή η διάρκεια της συμμετοχής (π.χ. Parker et al. 

2009). Τα κριτήρια αυτά δεν είναι τα ίδια σε κάθε περίπτωση και συχνά μπορεί να αντικρούουν το ένα το 

άλλο. Οι Carr et al. (2012) ομαδοποιούν τα κριτήρια αυτά σε επτά γενικότερες κατηγορίες: 1) ευθύνη 

(accountability), 2) αποτελεσματικότητα κόστους (cost effectiveness), 3) συγκεκριμένα ορόσημα και 

προθεσμίες (deadlines and milestones), 4) διευκόλυνση της διαδικασίας (facilitation), 5) παροχή 

πληροφόρησης (knowledge inclusion), 6) νομιμότητα (legitimacy) και 7) ισχύ επιρροής (power). 

Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται προσπάθειες εκτίμησης της συμμετοχικής διαδικασίας στη βάση των 

αλλαγών που επιφέρει στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Οι προσπάθειες αυτές χωρίζονται σε δύο υπο-

κατηγορίες: σε αυτές που χρησιμοποιούν ως κριτήρια αξιολόγησης τα ενδιάμεσα (συχνά έμμεσα) 

αποτελέσματα και σε αυτές που επικεντρώνονται στο τελικό αποτέλεσμα της όλης συμμετοχικής 

προσπάθειας. Όσον αφορά τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των ενδιάμεσων 

αποτελεσμάτων συνήθως περιλαμβάνουν την ανάπτυξη κοινωνικού κεφαλαίου (social capital), την επίτευξη 

ενός κλίματος εμπιστοσύνης και διάφορα όχι πάντα μετρήσιμα «προϊόντα» της συμμετοχικής διαδικασίας 
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όπως είναι η δημιουργία θεσμών, η επίτευξη συνεργασίας, η υπογραφή επί μέρους συμφωνιών, η 

απόκτηση γνώσεων και εμπειριών, η δημιουργία δικτύων συνεργασίας, καινοτόμες ιδέες κ.α. (π.χ. Connick 

and Innes, 2003). 

Αναφορικά με τα κριτήρια αξιολόγησης του τελικού «προϊόντος» το οποίο είναι συνήθως η βελτίωση της 

διαχείρισης των υδατικών πόρων, έχουν προταθεί διάφορα ποσοτικά μετρήσιμα κριτήρια όπως η βελτίωση 

της οικολογικής κατάστασης, η καλύτερη απόδοση κόστους, η υλοποίηση συγκεκριμένου αριθμού 

δράσεων, η βελτίωση της ανθρώπινης υγείας κ.α. (π.χ. Bentrup, 2001; Leach et al, 2002). Η βιβλιογραφία 

δείχνει ότι πραγματικά κάποιες φορές η συμμετοχή μπορεί να βελτιώσει τη διαχείριση των υδατικών 

πόρων. Παρόλα αυτά, η αποτελεσματικότητα αυτής της μορφής αξιολόγησης παραμένει περιορισμένη και 

απαιτεί είτε πολύ περιορισμένους και συγκεκριμένους στόχους είτε την ανάλυση μεγάλου αριθμού 

δεδομένων από πολλές διαφορετικές αξιολογήσεις Ειδικά η τελευταία περίπτωση είναι κάτι που απαιτεί 

συχνά να περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση μιας συμμετοχικής διαδικασίας για να 

υπάρξουν ορατά και μετρήσιμα αποτελέσματα. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί σημαντικές ερευνητικές προσπάθειες (π.χ. Ison and Watson, 2007) οι 

οποίες τονίζουν το γενικότερο περιβάλλον μέσα στο οποίο πραγματοποιούνται οι συμμετοχικές 

διαδικασίες ως καθοριστικό παράγοντα που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγησή τους. Το 

γενικότερο αυτό περιβάλλον περιλαμβάνει διαστάσεις οι οποίες δεν μπορούν να επηρεαστούν από τους 

συμμετέχοντες όπως για παράδειγμα τις γεωγραφικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν, το 

πολιτικό κλίμα, την προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογα εγχειρήματα, την υπάρχουσα γνώση, την ύπαρξη 

ισχυρών πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων κ.α. 

Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά οι Blackstock et al. (2012) προτείνουν έναν επιπλέον διαχωρισμό των 

κριτηρίων αξιολόγησης των συμμετοχικών διαδικασιών σε εσωτερικά και εξωτερικά. Τα εξωτερικά κριτήρια 

αναφέρονται στα κριτήρια που θέτουν τα προγράμματα και οι εξωτερικοί αξιολογητές και αφορούν το 

σχεδιασμό και την εφαρμογή της διαδικασίας, τα ενδιάμεσα και τελικά αποτελέσματα και το ευρύτερο 

περιβάλλον όπως ορίζονται από εξωτερικούς αξιολογητές. Τα εσωτερικά κριτήρια επικεντρώνονται στο πώς 

οι ίδιοι οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται τη συμμετοχική διαδικασία και την αποτελεσματικότητά της 

καθώς επίσης και τη σημασία που αποδίδουν στα εξωτερικά κριτήρια. 

 

3.3 Συμμετοχή και πολυκριτηριακή ανάλυση 

Με τον όρο πολυκριτηριακή ανάλυση περιγράφεται μία συστηματική και μαθηματικά τυποποιημένη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων / επίλυσης προβλημάτων μέσα σε ένα πλαίσιο συχνά αντικρουόμενων 

στόχων. Στο πλαίσιο αυτό οι επιλογές είναι τέτοιες που δεν μπορούν να επιφέρουν άριστα αποτελέσματα 
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σε όλους τους στόχους ταυτόχρονα απαιτώντας ένα συμβιβασμό μεταξύ των αλληλοσυγκρουόμενων 

στόχων. Γίνεται κατανοητό ότι μια τέτοια διαδικασία δεν μπορεί να έχει ένα άριστο αποτέλεσμα αλλά 

πολλά βέλτιστα αποτελέσματα ανάλογα με το ποιος επιλέγει τους στόχους και θέτει τα κριτήρια για την 

επιλογή τους.  

Έχει αναπτυχθεί πληθώρα πολυκριτηριακών μεθοδολογιών ανάλογα με το θεωρητικό υπόβαθρο που 

ακολουθείται και το «πρόβλημα» το οποίο πρέπει να αντιμετωπισθεί. Παρά τη δυσκολία κατηγοριοποίησης 

αυτών των μεθοδολογιών, είναι δυνατή η διάκρισή τους σε τρεις βασικές ομάδες (LIFE03 TCY/CY/000018: 

Development of best management systems for high priority waste streams in Cyprus, Έκθεση σχετικά με τις 

μεθόδους πολυκριτηριακής ανάλυσης): α) την πολυκριτηριακή ιεράρχηση επιλογών, β) την πολυκριτηριακό 

μαθηματικό προγραμματισμό και γ) την πολυκριτηριακή θεωρία χρησιμότητας. Η διαφορά ανάμεσα στις 

μεθόδους αυτές έγκειται στον αριθμό των επιλογών που εξετάζονται κάθε φορά. Η πρώτη ομάδα αφορά 

προβλήματα που εξετάζουν ένα πεπερασμένο σύνολο διακριτών επιλογών, η δεύτερη προβλήματα με 

συνεχές σύνολο άπειρου αριθμού επιλογών, ενώ η τρίτη αφορά προβλήματα και με συνεχές και με 

διακριτό σύνολο επιλογών.  

Η πολυκριτηριακή μέθοδος περιλαμβάνει: 1) μία ομάδα εναλλακτικών οι οποίες πρέπει να 

βαθμολογηθούν, 2) μία ομάδα κριτηρίων τα οποία είναι συνήθως σε διαφορετικές μονάδες και 3) μία 

ομάδα μετρήσεων performance, τους βαθμούς κατάταξης που προκύπτουν όταν κάθε εναλλακτική 

αξιολογηθεί στη βάση κάθε κριτηρίου  

Γενικεύοντας μπορούμε να πούμε ότι όλες οι πολυκριτηριακές μεθοδολογίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα 

βήματα (Εικόνα 1):  

 την κατανόηση του προβλήματος 

 μία ομάδα εναλλακτικών επίλυσης του προβλήματος οι οποίες πρέπει να αξιολογηθούν 

 μία ομάδα κριτηρίων τα οποία είναι συνήθως σε διαφορετικές μονάδες 

 κάποιους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων για την κάθε εναλλακτική 

 μία ομάδα μετρήσεων της απόδοσης της κάθε εναλλακτικής (βαθμούς κατάταξης που προκύπτουν 

όταν κάθε εναλλακτική αξιολογηθεί στη βάση κάθε κριτηρίου και της βαρύτητάς του) 

 μία ανάλυση ευαισθησίας της λύσης 

 ένα μαθηματικό μοντέλο υποβοήθησης της λήψης αποφάσεων σχετικών με τις καλύτερες 

εναλλακτικές 
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Εικόνα 1: Σχηματική απεικόνιση πολυκριτηριακής ανάλυση 

 

Βασικό στοιχείο της όλης διαδικασίας είναι το μοντέλο αξιολόγησης που επιλέγεται και συγκεκριμένα το 

σύνολο διακριτών επιλογών, το σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης και η επίδοση της κάθε επιλογής στο 

αντίστοιχο κριτήριο ανάλογα με τη βαρύτητα που έχει δοθεί σε κάθε κριτήριο. Οι επιλογές πρέπει να 

ομαδοποιηθούν, να ιεραρχηθούν και να βρεθεί η βέλτιστη λύση είτε μέσω της αναγωγής σε 

μονοκριτηριακό πρόβλημα, είτε με τη δυαδική σύγκριση των επιλογών σε κάθε κριτήριο (LIFE03 

TCY/CY/000018: Development of best management systems for high priority waste streams in Cyprus, 

Έκθεση σχετικά με τις μεθόδους πολυκριτηριακής ανάλυσης). 

Η λήψη αποφάσεων στη διαχείριση των υδατικών πόρων είναι ένα πεδίο πολλαπλών στόχων μετρήσιμων 

σε διαφορετικές μονάδες και είναι φυσικό να έχουν γίνει πολλές προσπάθειες εφαρμογής της 

πολυκριτηριακής ανάλυσης στον χώρο αυτό. Οι Hajkowicz & Collins (2007) συγκέντρωσαν 113 σχετικές 

έρευνες από 34 χώρες και διαπίστωσαν τη χρήση της μεθόδου αυτής στους ακόλουθους τομείς διαχείρισης 

υδατικών πόρων: 

1) Διαχείριση λεκάνης απορροής, 

2) Διαχείριση επιφανειακών υδάτων 

3) Επιλογή υποδομής 

4) Αξιολόγηση προγράμματος 
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5) Κατανομή νερού 

6) Σχεδιασμός πολιτικής και παροχής υδάτων 

7) Διαχείριση ποιότητας νερού 

8) Διαχείριση θαλάσσιων προστατευμένων περιοχών 

Τα τελευταία είκοσι χρόνια ξεκίνησε μία προσπάθεια συνδυασμού της παραδοσιακής πολυκριτηριακή 

ανάλυση με μεθόδους των κοινωνικών επιστημών δίνοντας έμφαση στην κοινωνική διάσταση του κάθε 

προβλήματος. Σύμφωνα με τη Munda (2004) η καινοτομία της Κοινωνικής Πολυκριτηριακής Ανάλυσης 

(ΚΠΚΑ) βρίσκεται στο ότι λαμβάνει υπόψη της την πλειονότητα των πολλαπλών και αντικρουόμενων, 

παρόλα αυτά νόμιμων, αξιών και συμφερόντων στη λήψη αποφάσεων. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται ένας 

συμβιβασμός ανάμεσα στα διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη. Έτσι είναι ιδιαίτερα σημαντική η ανάλυση 

της θέσης και του ρόλου του κάθε ενδιαφερόμενου καθώς επίσης και η διαφάνεια της όλης διαδικασίας η 

οποία αναδεικνύει τους κερδισμένους και τους χαμένους της κάθε επιλογής, προσδίδει λογοδοσία 

(accountability) στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και προωθεί το διάλογο στην κοινωνία. 

Η ΚΠΚΑ πραγματοποιείται σε έξι βήματα (Munda, 2004):  

1) Ορισμός του προβλήματος 

2) Θεσμική ανάλυση 

3) Εξαγωγή επιλογών πολιτικής 

4) Δημιουργία της πολυκριτηριακής μήτρας (impact matrices) 

5) Εφαρμογή της μαθηματικής διαδικασίας 

6) Ανάλυση ευαισθησίας 

To 2006 Οι Salgado et al (2006) παρουσίασαν τα αποτελέσματα μιας συμμετοχικής ΚΠΚΑ στην οποία 

συνδύασαν πολυκριτηριακές τεχνικές και τεχνικές κοινωνικών επιστημών βασιζόμενοι στη συμμετοχή των 

κοινωνικών φορέων σε όλη τη διαδικασία (Εικόνα 2). Το άρθρο τους ανέδειξε τις αξίες, τα ενδιαφέροντα 

και τις απόψεις των ενδιαφερομένων μερών ενώ ταυτόχρονα βοήθησε στην ευρύτερη κατανόηση του 

κοινωνικο-θεσμικού πλαισίου διακυβέρνησης των νερών (βλ. επίσης Antunes et al. 2011 για μία αντίστοιχη 

προσπάθεια συνδυασμού συμμετοχικών τεχνικών με πολυκριτηριακές μεθοδολογίες και μεθόδους 

κοινωνικών επιστημών). 
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Εικόνα 2: Δομή Συμμετοχικής Πολυκριτηριακής Ανάλυσης (Salgado et al, 2006) 

 

Αντίστοιχα οι Messner et al. (2006) πρότειναν μια μεθοδολογία που προσφέρει ένα πλαίσιο συμμετοχικών 

διαδικασιών αξιολόγησης για τη λήψη αποφάσεων μεγάλης κλίμακας συνδυάζοντας πολυ-κριτηριακή 

ανάλυση και ανάλυση κόστους-οφέλους. Η προσέγγιση αυτή δοκιμάστηκε στη λεκάνη απορροής του Έλβα 

στη Γερμανία (GLOWA Elbe Project). Στην ουσία πρόκειται για μία προσέγγιση εκτίμησης που διευκολύνει 

τη λήψη αποφάσεων σχετικών με σύνθετα περιβαλλοντικά προβλήματα μέσα σε ένα πλαίσιο παγκόσμιων 

αλλαγών, σημαντικών κοινωνικών, οικονομικών και οικολογικών επιπτώσεων και εκτεταμένης 

αβεβαιότητας. 

Η συγκεκριμένη προσέγγιση συνεισφέρει στη μεγέθυνση της επάρκειας βελτιώνοντας τη διαχείριση της 

πληροφορίας: α) διευρύνοντας τη βάση γνώσεων μέσω της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών, β) 

περιλαμβάνοντας και διαχειριζόμενη σύνθετα δεδομένα που έχουν παραχθεί από επιστημονικά μοντέλα 

πολυκριτηριακής ανάλυσης και ανάλυσης κόστους-οφέλους και γ) λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες 

αβεβαιότητες. Συνεισφέρει επίσης και στη δικαιοσύνη βελτιώνοντας τη νομιμότητα και τις κοινωνικές 

δυναμικές: α) λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές αξίες και προτιμήσεις των ενδιαφερομένων μερών, β) 

περιλαμβάνοντας στην ανάλυση την οικονομική, κοινωνική και οικολογική διάσταση της βιωσιμότητας και 

γ) προωθώντας τη συμμετοχική διαδικασία για τη διαμόρφωση μίας ευρέως αποδεκτής πολιτικής. 

Ακολουθώντας τη δομή σχεδόν όλων των μεθόδων αξιολόγησης υιοθετεί τα ακόλουθα τέσσερα βήματα: α) 

ανάλυση του προβλήματος και παραγωγή σεναρίων, β) επιλογή κριτηρίων και δεικτών, γ) ανάλυση 

επιπτώσεων μέσω μοντέλων ή άλλων μεθόδων αξιολόγησης και δ) αξιολόγηση με τη χρήση πολύ-

κριτηριακής ανάλυσης και ανάλυσης κόστους – οφέλους. 
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3.3. Προτεινόμενη μεθοδολογία 

Το πρόγραμμα Aquaman στηρίχτηκε στην προηγούμενη συζήτηση και πρότεινε την ακόλουθη μεθοδολογία 

για την ιεράρχηση και αξιολόγηση των καταλληλότερων μέτρων για την υλοποίηση του Διαχειριστικού 

Σχεδίου Κρήτης και την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά. Μέσα στο παραπάνω 

πλαίσιο διαμορφώθηκε μία μεθοδολογία συμμετοχικής πολυκριτηριακής αξιολόγησης η οποία 

ενσωματώνει μεθόδους των κοινωνικών επιστημών για την προώθηση της συμμετοχικής διαδικασίας 

αποτελούμενη από οκτώ βήματα (Εικόνα 3): 

 

Εικόνα 3: Βήματα συμμετοχικής πολυκριτηριακής αξιολόγησης 

  

3.4. Επιλογή κριτηρίων 

Από την προηγούμενη συζήτηση γίνεται αμέσως κατανοητή η σημασία της επιλογής των κριτηρίων εκείνων 

στη βάση των οποίων θα γίνει η αξιολόγηση και κατ’ επέκταση η ιεράρχηση των μέτρων. Για την επιλογή 

των κριτηρίων ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα: 

1) Οι τέσσερις πυλώνες της έννοιας της βιωσιμότητας και η εξέλιξή τους: περιβαλλοντικός, οικονομικός, 

κοινωνικός, κοινωνική ευρωστία.   

2) Οι στρατηγικοί στόχοι και οι διάφορες διαστάσεις της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδατικών Πόρων:  

Στόχοι: 
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 αποδοτικότητα (efficiency) για τη διατήρηση ων υδατικών πόρων 

 δικαιοσύνη (equity) στην κατανομή των υδατικών πόρων σε κοινωνικές και οικονομικές ομάδες 

 περιβαλλοντική βιωσιμότητα για την προστασία των υδατικών πόρων και των σχετικών 

οικοσυστημάτων 

Διαστάσεις: 

 φυσικές (επιφανειακά ύδατα, υπόγεια ύδατα, ποιότητα υδάτων) 

 χρήσεις σε όλους τους οικονομικούς τομείς και για όλους τους λόγους (γεωργία, βιομηχανία, 

οικιακή χρήση, οικοσυστήματα, υδροηλεκτρική ενέργεια, αναψυχή, αλιεία, ναυσιπλοΐα και έλεγχος 

πλημμυρών) 

 θεσμικές (εθνικές και Κοινοτικές προτεραιότητες και οικονομικά, κοινωνικά, νομικά, 

περιβαλλοντικά, δημοσιονομικά εμπόδια) 

 χωρικές (χωρική διαφοροποίηση πόρων και αναγκών (upstream-downstream, χρήση σε ολόκληρη 

τη λεκάνη απορροής ή μεταφορά από λεκάνη σε λεκάνη) 

3) Οι αρχές του ΟΑΣΑ για την Υδατική Διακυβέρνηση που στοχεύουν στη βελτίωση του κύκλου σχεδιασμού 

και εφαρμογής των σχετικών πολιτικών: 

 Αποτελεσματικότητα 

(προσδιορισμός ξεκάθαρων 

βιώσιμων σκοπών και στόχων 

υδατικής πολιτικής σε όλα τα 

επίπεδα - τοπικό, περιφερειακό, 

εθνικό, υλοποίηση των σκοπών και 

επίτευξη των στόχων) 

 Αποδοτικότητα (μεγιστοποίηση των 

οφελών της βιώσιμης υδατικής 

διαχείρισης και επίτευξη 

κοινωνικής ευημερίας με το 

λιγότερο δυνατό κόστος για την 

κοινωνία) 
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 Εμπιστοσύνη και δέσμευση (χτίσιμο εμπιστοσύνης και αυξημένη και ουσιαστική συμμετοχικότητα 

όλων των κοινωνικών εταίρων μέσα από νόμιμες δημοκρατικές και κοινωνικά δίκαιες διαδικασίες) 

4) Οι στόχοι που θέτει η ΕΕ, η εθνική πολιτική για τα νερά και το Διαχειριστικό Σχέδιο Κρήτης 

Η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των εσωτερικών επιφανειακών, των μεταβατικών, των παράκτιων 

και των υπόγειων υδάτων και συγκεκριμένα: 

 αποτροπή περεταίρω επιδείνωσης και βελτίωσης κατάστασης των υδατικών οικοσυστημάτων 

 βιώσιμη χρήση του νερού για μακρόχρονη προστασία των υδατικών πόρων 

 ενίσχυση προστασίας και βελτίωση υδάτινου περιβάλλοντος με τη μείωση / παύση των 

απορρίψεων, διαρροών και εκπομπών επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας 

 προοδευτική μείωση ρύπανσης υπόγειων υδάτων 

 μετριασμός επιπτώσεων από πλημμύρες και ξηρασίες 

Η πραγματοποίηση του κλιματικού ελέγχου του κάθε  Προγράμματος Μέτρων μέσα από τρεις αρχές: 

 Αποτελεσματικότητα των μέτρων ακόμα και σε ενδεχόμενες κλιματικές αλλαγές 

 Προτίμηση μέτρων που είναι εύρωστα και ευέλικτα ικανά να ανταποκριθούν σε μελλοντικές 

κλιματικές προκλήσεις 

 Επιλογή βιώσιμων μέτρων προσαρμογής και κυρίως αυτών που παράγουν οφέλη σε όλους τους 

τομείς και έχουν τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση. 

5) Τα κριτήρια αξιολόγησης προγραμμάτων που προτείνει ο ΟΑΣΕ: 

 Σχετικότητα (με τις εθνικές και τοπικές προτεραιότητες) 

 Αποτελεσματικότητα (σε ποιο βαθμό μπορεί το μέτρο να υλοποιηθεί και να ωφελήσει τις ομάδες 

στόχους) 

 Αποδοτικότητα (επιτυγχάνει τους στόχους με τη σωστή αναλογία κόστους - οφέλους, κάνει 

οικονομική χρήση των ιδίων πόρων και επιφέρει λύση με τον οικονομικότερο δυνατό τρόπο) 

 Αντίκτυπος (θετικός/αρνητικός, κύριος/δευτερεύων, άμεσος/έμμεσος, επιπτώσεις πολιτικές, 

οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, οικολογικές ανά ομάδα στόχο και επί μέρους ομάδες) 
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 Βιωσιμότητα (συνέχιση αποτελεσμάτων στο μέλλον και σε συμφωνία με τις αρχές της 

βιωσιμότητας) 

6) Τα κριτήρια που έχουν προταθεί σε σχετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις: 

 - Μεθοδολογία Συμμετοχικής Κοινωνική Πολυκριτηριακή Αξιολόγηση (Salgado et al. 2009) 

4 Διαστάσεις: 11 Κριτήρια: 

 Οικονομική 

 Περιβαλλοντική 

 Κοινωνική 

 Θεσμική  

 Κόστος υλοποίησης 

 Κόστος λειτουργίας 

 Επίδραση στην εργασία 

 Επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα 

 Αντίκτυπος στην οικολογική κατάσταση των υδάτων 

 Αντίκτυπος στα άλλα οικοσυστήματα 

 Εμφανής αντίκτυπος στο τοπίο 

 Βαθμός θεσμικής δυσκολίας (χρόνος που απαιτείται για τη 

μελέτη, διαμόρφωση και υλοποίηση της πρότασης, σύστημα 

επιδοτήσεων και ανάκτησης κόστους, αριθμός και ετερογένεια 

συμμετεχόντων και περιβαλλοντικές προϋποθέσεις) 

 Βαθμός κοινωνικής αποδοχής 

 Δίκαιη κατανομή κόστους-οφέλους 

 Απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης 

 

 - Συμμετοχική – Θεσμική Πολυκριτηριακή Προσέγγιση (De Marchi et al. 2000) 

8 Κριτήρια 

 Χρήση νερού (αποδοτική) 

 Οικονομική απόδοση και περιορισμοί 
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 Εργασία 

 Ευελιξία της δομής κοινωνικής εξουσίας (ευπάθεια κοινότητας) 

 Συμβολική αξία νερού για την κοινωνία 

 Υπευθυνότητα και διαφάνεια της υδατικής διαχείρισης 

 Κοινωνική συνειδητοποίηση και συμμετοχή 

 Περιβαλλοντικός αντίκτυπος 

 - Συνδυασμός Θεσμικής Ανάλυσης με Κοινωνική Πολυκριτηριακή Αξιολόγηση και Αναλυτική Διαδικασία 

Ιεράρχησης (Antunes et al. 2011) (Evaluating irrigation system) 

6 Κριτήρια 13 Υπο-κριτήρια 

 Επίδοση του υπό μελέτη 

συστήματος 

 

 

 Περιβαλλοντική επίδοση 

 

 Οικονομική Αποδοτικότητα 

 

 Κοινωνική επίδοση 

 

 Σκοπιμότητα 

 

 Προσαρμογή και ελαστικότητα / 

προσαρμοστικότητα (resilience) 

 Παραγωγικότητα νερού (μετατροπή σε 

αγαθά) 

 Συντελεστής καταναλωτικής χρήσης για 

άρδευση 

 Μόλυνση από νιτρικά 

 Βιωσιμότητα χρήσης νερού 

 Οικονομική παραγωγικότητα νερού 

 Οικονομικό κόστος 

 Εργασία 

 Κοινωνική δικαιοσύνη 

 Τεχνική και λειτουργική σκοπιμότητα 

 Πολιτική και θεσμική σκοπιμότητα 

 Προσιτό κόστος 

 Ελαστικότητα 

 Ασφάλεια και αξιοπιστία της παροχής νερού 
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 - Κριτήρια αξιολόγησης σχεδίων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ξηρασίας (Tsakiris et al.(2015)  

3 Περιοριστικά κριτήρια 4 Ευεργετικά κριτήρια  

 Περιβαλλοντική συμβατότητα 

(μετράει τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις - δυσκολία 

ποσοτικοποίησης, ενεργειακή 

κατανάλωση, αέρια θερμοκηπίου) 

 Κοινωνική αποδοχή (μετράει το 

επίπεδο αποδοχής από 

ενδιαφερόμενους και την κοινωνία) 

 Συμβατότητα με το μακροχρόνιο 

στρατηγικό σχεδιασμό 

 

 Βιωσιμότητα (Viability) (η πραγματική 

ικανότητα της διοίκησης να εφαρμόσει το 

μέτρο) 

  Απαιτούμενος χρόνος (χρόνος αντίδρασης 

στην έναρξη της εφαρμογής) 

 Αποτελεσματικότητα του κόστους 

(κόστος/όγκος παραγωγής νερού) 

 Σημαντικότητα (δείκτης μέτρησης όγκου ή 

ποσοστού της έλλειψης νερού που μπορεί να 

αντιμετωπιστεί)  

 

Στο πλαίσιο της μεθοδολογίας αυτής προτάθηκαν συγκεκριμένα γενικά κριτήρια τα οποία στη συνέχεια 

εξειδικεύτηκαν στο Παραδοτέο 2. 
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Κεφάλαιο 4 – Μεθοδολογικό Πλαίσιο Συμμετοχικής Ιεράρχησης Μέτρων 

Στα πλαίσια του προγράμματος AQUAMAN δημιουργήθηκε μία μεθοδολογία αξιολόγησης και ιεράρχησης 

του προγράμματος των μέτρων που έχουν ενταχτεί στο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών 

του ΥΔ Κρήτης (GR13). Οι προτεραιότητες τέθηκαν με βάση την αξιολόγηση της επίτευξης 5 στόχων. Κάθε 

στόχος είχε αρχικά 3 ή 4 επιμέρους κριτήρια, τα οποία επιλέχθηκαν έπειτα από βιβλιογραφική 

ανασκόπηση. Στην πρώτη φάση, συνολικά επιλέχθηκαν 16 κριτήρια. Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τους στόχους 

και τα επιμέρους κριτήρια όπως αυτά διαμορφώθηκαν στην πρώτη φάση.  

Πίνακας 2: Στόχοι και επιμέρους κριτήρια (Α’ Φάση) 

ΣΤΟΧΟΣ/ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΣΤΟΧΟΣ 1 

Επίτευξη καλής κατάστασης όλων των υδάτων (καλή οικολογική στα επιφανειακά 

και καλή χημική και ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.1: Επιπτώσεις στην οικολογική και χημική κατάσταση 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.2: Εμφανής επιπτώσεις στο τοπίο (προστατευόμενες περιοχές) 

(Αυτό το κριτήριο περιλαμβάνει όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα, που 

αφορούν το φυσικό περιβάλλον.) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.3: Επιπτώσεις σε άλλα οικοσυστήματα 

(Αυτό το κριτήριο περιλαμβάνει όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως η 

ποιότητα των υδάτων και του αέρα, την απώλεια ενδιαιτημάτων, τα 

απειλούμενα είδη, την αισθητική, το θόρυβο, κα.) 

ΣΤΟΧΟΣ 2 

Βελτίωση αναπτυξιακού δυναμικού περιοχής και Οικονομική Αποδοτικότητα 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.1: Χρηματοοικονομικό Κόστος (υλοποίησης/λειτουργίας) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.2: Επίδραση στις οικονομικές δραστηριότητες 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.3: Διατήρηση / αύξηση υδατικών πόρων ( supply & demand) 
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ΣΤΟΧΟΣ 3 

Κοινωνική συνοχή, ευεξίας και ποιότητα ζωής 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.1: Επίδραση στην εργασία – δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.2: Δίκαιη κατανομή κόστους – οφέλους  

(Ανάλυση κόστους – οφέλους των έργων με βάση το κόστος εφαρμογής των 

μέτρων και της αποτελεσματικότητά τους στην επίτευξη των περιβαλλοντικών 

στόχων της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.3: Ασφάλεια και αξιοπιστία κατανομής νερού 

ΣΤΟΧΟΣ 4 

Βαθμός υλοποίησης δράσεων 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4.1: Απαιτούμενος χρόνος σχεδιασμού και υλοποίησης 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4.2: Τεχνική και λειτουργική αρτιότητα, ύπαρξη απαραίτητων 

οικονομικών πόρων 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4.3: Βαθμός κοινωνικής αποδοχής 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4.4: Ύπαρξη υποστηρικτικού διοικητικού και θεσμικού πλαισίου 

ΣΤΟΧΟΣ 5 

Ελαχιστοποίηση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5.1: Οφέλη σε πολλαπλούς τομείς 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5.2: Διάρκεια επιπτώσεων 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5.3: Ελαστικότητα / ευρωστία 

 

Για την αξιολόγηση των στόχων και των επιμέρους κριτηρίων, δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο 

δόθηκε προς συμπλήρωση στους φορείς οι οποίοι συμμετείχαν στη διαβούλευση. Το ερωτηματολόγιο 

παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α, οι φορείς στους οποίους εστάλη το ερωτηματολόγιο παρουσιάζονται στο 

Παράρτημα Β, και οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους ενδιαφερόμενους φορείς στο Παράρτημα Γ. 

Συγκεκριμένα το ερωτηματολόγιο εστάλη σε 33 ενδιαφερόμενους φορείς πολλοί από τους οποίους είχαν 
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συμμετάσχει στη διαβούλευση. Τα απαντημένα ερωτηματολόγια που συλλέχθηκαν (στο σύνολο 15), 

μεταφέρθηκαν σε κατάλληλη μορφή ώστε να αναλυθούν με τη χρήση του στατιστικού πακέτου Minitab. Τα 

αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης παρουσιάζονται εκτενώς στο Παράρτημα Γ.  

Τα γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ερωτήσεων που χρησιμοποιήθηκαν 

για τη λήψη αποφάσεων της τελικής διαμόρφωσης των κριτηρίων. Κάθε γράφημα παρουσιάζει ένα 

διάγραμμα πίτας που απεικονίζει το βαθμό συμφωνίας με την προτεινόμενη κατάταξη στόχων και 

κριτηρίων του προγράμματος μέτρων.   

 

 

Διάγραμμα 1 
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Διάγραμμα 2 

 

 

Διάγραμμα 3 

 



36 
 

 

Διάγραμμα 4 

 

 

Διάγραμμα 5 
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Διάγραμμα 6 

 

Τα Διαγράμματα 1-6 δείχνουν μια εν γένει συμφωνία με την επάρκεια των 5 στόχων και με τα κριτήρια 

αξιολόγησης της επίτευξης των στόχων αυτών. Συγκεκριμένα το 93% των ερωτηθέντων συμφωνεί απόλυτα 

με την επάρκεια των 5 στόχων που κατευθύνουν την ιεράρχηση των μέτρων (Διάγραμμα 1). Όσον αφορά τα 

κριτήρια αξιολόγησης της επίτευξης των στόχων 1, 2, 3, 4 και 5 συμφωνεί απόλυτα το 93%, 86%, 86% 79% 

και 72% των ερωτηθέντων αντίστοιχα. Τα ποσοστά αυτά, σε συνδυασμό με τα σχόλια που συνόδευαν τα 

απαντημένα ερωτηματολόγια και εξηγούσαν τα αίτια της διαφωνίας, οδήγησαν στην αναμόρφωσης αυτών. 

Η ανάλυση των ερωτηματολογίων καθώς και η άμεση εφαρμογή των κριτηρίων που ανέδειξαν 

αλληλοεπικαλύψεις οδήγησαν στην τροποποίηση των κριτηρίων για τους εξής λόγους: 

 Ο Στόχος 2 περιλαμβάνει οικονομικά κριτήρια ενώ ο Στόχος 3 κοινωνικά. Παρατηρείται ότι το 

κριτήριο 2.1 υπολογίζει το κόστος από την εξοικονόμηση νερού με ποιοτικές μεθόδους ενώ το 

κριτήριο 3.2 υπολογίζει το κόστος αυτό αριθμητικά (Πίνακας 2). Αφενός το κριτήριο 3.2 

περιλαμβάνει οικονομικά στοιχεία που πρέπει να μεταφερθούν στο Στόχο 2, αφετέρου το κριτήριο 

2.1 πρέπει να απαλλαχτεί από τις ποιοτικές μεθόδους υπολογισμού. Το κριτήριο 2.1, όπως 

φαίνεται, επικαλύπτεται με το κριτήριο 3.2. Οπότε το κριτήριο 3.2 – Δίκαιη κατανομή κόστους 

οφέλους (Πίνακας 2) καταργείται ως έχει και ενσωματώνεται στο κριτήριο 2.1, το οποίο με τη σειρά 

του μετονομάζεται σε Δίκαιη κατανομή κόστους - οφέλους (Πίνακας 3). 

 Το κριτήριο 3.3 - Ασφάλεια και αξιοπιστία κατανομής νερού (Πίνακας 2), καταργείται και 

ενσωματώνεται στο κριτήριο 3.2. Εν συνεχεία το κριτήριο 3.2 μετονομάζεται σε «Δίκαιη κατανομή – 
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ασφάλεια αξιοπιστίας κατανομής νερού» (Πίνακας 3). Το νέο κριτήριο 3.2 περιλαμβάνει και το 

κομμάτι του δικαίου.  

 Το κριτήριο 4.4 θα έπρεπε να εμπεριέχεται εξ’ ολοκλήρου στο κριτήριο 4.1 (Πίνακας 2) καθώς εν 

μέρει περιέχεται αφού περιορίζει τον χρόνο σχεδιασμού και υλοποίησης των μέτρων. Αν δηλαδή 

δεν υπάρχει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, σίγουρα θα επηρεαστεί ο χρόνος υλοποίησης και στην 

αντίθετη περίπτωση, ο χρόνος θα καταλύεται από τα υπόλοιπα κριτήρια.  

 Σε ότι αφορά τον Στόχο 5, φαίνεται ότι τα κριτήρια ουσιαστικά αφορούν γενικώς έργα και τις 

επιπτώσεις που αυτά έχουν στο περιβάλλον και με τη σειρά τους συνεισφέρουν στην κλιματική 

αλλαγή (οφέλη αυτών, διάρκεια των επιπτώσεων των έργων) (Πίνακας 2). Οι ανάγκες όμως στα 

πλαίσια του AQUAMAN δεν καλύπτονται από κάτι τέτοιο. Σκοπός ήταν να βαθμολογηθούν τα 

έργα/μέτρα σε σχέση με την επίδραση (αρνητική / θετική) που αυτά έχουν στην ελαχιστοποίηση 

των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (που αφορούν την επάρκεια και ποιότητα των υδατικών 

πόρων κλπ). Στον στόχο 5 ένα και μόνο κριτήριο δομημένο ως εξής θα αρκούσε: «ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5.1: 

Επίδραση μέτρου/έργου στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (επάρκεια 

και ποιότητα υπόγειων/επιφανειακών υδάτων, μείωση/αύξηση ενεργειακών απαιτήσεων, 

επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον)» (Πίνακας 3). 

Τα κριτήρια που διαμορφώθηκαν ήταν συνολικά 12 και παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Σε τελικό στάδιο, 

δόθηκε βαρύτητα σε κάθε στόχο και επιμερίστηκε στα αντίστοιχα κριτήρια (Πίνακας 3). Από τη στατιστική 

ανάλυση των ερωτηματολογίων για την ιεράρχηση των στόχων προέκυψε το Διάγραμμα 7.  

  

Διάγραμμα 7 
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Για τη κατανομή της βαρύτητας μεταξύ των κριτηρίων των επιμέρους στόχων, έγινε συζήτηση στην ομάδα 

εργασίας. Αρχικά θεωρήθηκε ίση βαρύτητα για κάθε έναν από τους 5 στόχους, που αντιστοιχούσε ποσοστό 

20%. Η στατιστική ανάλυση των απαντήσεων όμως σε ο, τι αφορά το βαθμό σημαντικότητας κάθε στόχου, 

έδειξε μεγαλύτερο βαθμό σημαντικότητας του Στόχου 1 και του Στόχου 2. Κατόπιν αυτού κρίθηκε 

απαραίτητο ο Στόχος 1 και ο Στόχος 2 να έχουν αυξημένη βαρύτητα έναντι των υπολοίπων. Δόθηκε στο 

Στόχο 1 επιπλέον ποσοστό 5% και στο Στόχο 2 επιπλέον ποσοστό 10% και αφαιρέθηκε ποσοστό 5% από το 

Στόχο 3 όπου και έγινε μείωση και μεταφορά κριτηρίου και ποσοστό 10% από το Στόχο 5 όπου έμεινε μόνο 

ένα κριτήριο. Εξετάζοντας όλα τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις που δόθηκαν στα 

ερωτηματολόγια για την κατάταξη των κριτηρίων κάθε στόχου αλλά και την εξειδικευμένη γνώση των 

μελών της ομάδας, προέκυψαν τα αντίστοιχα ποσοστά που φαίνονται στον Πίνακα 3. 

 

Πίνακας 3: Στόχοι, επιμέρους κριτήρια και βαρύτητα που δόθηκε σε αυτά (Β’ Φάση) 

ΣΤΟΧΟΣ/ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

ΣΤΟΧΟΣ 1 - Επίτευξη καλής κατάστασης όλων των υδάτων (καλή οικολογική στα επιφανειακά 
και καλή χημική και ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια) 

25% 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.1: Επιπτώσεις στην οικολογική και χημική κατάσταση 15% 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.2: Εμφανής επιπτώσεις στο τοπίο (προστατευόμενες περιοχές) (Αυτό το κριτήριο 
περιλαμβάνει όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα, που αφορούν το φυσικό περιβάλλον.) 

5% 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.3: Επιπτώσεις σε άλλα οικοσυστήματα (Αυτό το κριτήριο περιλαμβάνει όλα τα 
περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως η ποιότητα των υδάτων και του αέρα, την απώλεια 
ενδιαιτημάτων, τα απειλούμενα είδη, την αισθητική, το θόρυβο, κα.) 

5% 

ΣΤΟΧΟΣ 2 - Βελτίωση αναπτυξιακού δυναμικού περιοχής και Οικονομική Αποδοτικότητα 30% 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.1: Δίκαιη κατανομή κόστους- οφέλους  10% 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.2: Επίδραση στις οικονομικές δραστηριότητες 10% 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.3: Διατήρηση / αύξηση υδατικών πόρων ( supply & demand) 10% 

ΣΤΟΧΟΣ 3 - Κοινωνική συνοχή, ευεξίας και ποιότητα ζωής 15% 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.1: Επίδραση στην εργασία – δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 10% 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.2:  Ασφάλεια και αξιοπιστία κατανομής νερού 5% 

ΣΤΟΧΟΣ 4 - Βαθμός υλοποίησης δράσεων 20% 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4.1: Απαιτούμενος χρόνος σχεδιασμού και υλοποίησης 5% 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4.2: Τεχνική και λειτουργική αρτιότητα, ύπαρξη απαραίτητων οικονομικών πόρων 10% 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4.3: Βαθμός κοινωνικής αποδοχής 5% 

ΣΤΟΧΟΣ 5 - Ελαχιστοποίηση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής 10% 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5.1: Επίδραση μέτρου/έργου στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής (επάρκεια και ποιότητα υπόγειων/επιφανειακών υδάτων, μείωση/αύξηση 
ενεργειακών απαιτήσεων, επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον) 

10% 
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Για τη ιεράρχηση του προγράμματος μέτρων θα γίνει η βαθμολόγηση των κριτηρίων της πολυ-κριτηριακής 

ανάλυσης για κάθε μέτρο. Για να γίνει η ορθολογική βαθμολόγηση των μέτρων πρέπει πρώτα να συλλεχθεί 

η κατάλληλη πληροφορία.  Η μεθοδολογία για την βαθμολόγηση των μέτρων προτείνει οι ειδικοί(experts) 

που θα κάνουν την βαθμολόγηση να λάβουν υπόψη δεδομένα από τις παρακάτω αναλύσεις: 

 Ανάλυση μεθοδολογίας DPSIR (Drivers – Pressures - State- Impact - Response) για το Υδατικό 

Διαμέρισμα της Κρήτης - Στο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ Κρήτης 

(GR13) έχει γίνει η ανάλυση  DPSIR η οποία περιλαμβάνει τις κινητήριες δυνάμεις που ασκούν 

περιβαλλοντικές πιέσεις στα υδατικά συστήματα, την ανάλυση πιέσεων και επιπτώσεων καθώς και 

την απόκριση σε αυτές τις επιπτώσεις μέσω από το πρόγραμμα μέτρων.  Η ανάλυση αυτή είναι 

ποσοτικοποιημένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την βαθμολόγηση των μέτρων. 

 Ανάλυση SWOT για κάθε μέτρο - Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος ανάλυσης SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats) επιλέγεται όταν βασικός στόχος της μελέτης είναι η οργάνωση 

και ο σχεδιασμός σε μια περιοχή και όταν σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι σχέσεις μεταξύ του 

τοπικού δυναμικού (εσωτερικό περιβάλλον) και των ευρύτερων τοπικών οικονομικών και 

αναπτυξιακών επιδράσεων και επιπτώσεων (εξωτερικό περιβάλλον). H SWOT ανάλυση βασίζεται 

στον προσδιορισμό των πλεονεκτημάτων (strengths) και των αδυναμιών (weaknesses) του 

εσωτερικού περιβάλλοντος σε ολοκληρωμένη προσέγγιση με τις ευκαιρίες (opportunities) και τους 

κινδύνους (threats) που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον. Η ανάλυση SWOT στοχεύει σε 

στον κατάλληλο συνδυασμό των ενδογενών αναπτυξιακών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων, με 

ένα σύνολο εξωτερικών παραγόντων, θετικών ή αρνητικών, για την επίτευξη δράσεων και 

επεμβάσεων σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Με όραμα τη δίκαιη και βιώσιμη διαχείριση των 

υδατικών πόρων της Κρήτης και λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση επιλογής κριτηρίων αξιολόγησης 

των μέτρων του διαχειριστικού σχεδίου καθώς και τις πιέσεις που δέχεται η κάθε λεκάνη απορροής 

εφαρμόστηκε η ανάλυση SWOT για τις 4 λεκάνες, του Γεροποτάμου, του Γιόφυρου, του Κέρίτη και 

της Ιεράπετρας 

 Ανάλυση κόστους / οφέλους -  Η ανάλυση κόστους – οφέλους (ή κόστους - αποτελεσματικότητας, 

cost – benefit analysis) είναι μία μέθοδος οικονομικής ανάλυσης που έχει προταθεί για τη 

διαμόρφωση του προγράμματος μέτρων επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας 

2000/60/ΕΚ. Η μέθοδος χρησιμοποιείται για τη σύγκριση διαφορετικών μέτρων σε παρόμοιους 

όρους και σύμφωνα με τη βασική της αρχή, όλα τα κόστη των εξεταζόμενων μέτρων, παρεμβάσεων, 

στρατηγικών συσχετίζονται με την επίτευξη ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος ή στόχου. Η 

εκπόνηση της μελέτης κόστους – οφέλους έγινε για όλα τα μέτρα του Σχεδίου Διαχείρισης που 

αφορούν ή χωροθετούνται στις 4 λεκάνες, προκειμένου να γίνει κατάταξη αυτών με βάση τον 
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«βαθμό» κόστους – οφέλους. Η κατάταξη των μέτρων αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την 

προτεραιοποίηση υλοποίησης τους και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων. 

 Ανάλυση της κλιματικής αλλαγής - Η ανάλυση της κλιματικής αλλαγής επιτεύχθηκε μέσω της 

προσομοίωσης, με χρήση του μοντέλου SWAT-Karst, των μελλοντικών υδρολογικών συνθηκών για 

την Περιφέρεια της Κρήτης κάτω από τα σενάρια κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον διερευνήθηκαν οι 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε ακραίες μελλοντικές συνθήκες (ξηρασία και πλημμύρες). 

 

Με βάση αυτή την γνώση, γίνεται η βαθμολόγηση των μέτρων και στην συνέχεια η ιεράρχηση τους. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στους κοινωνικούς εταίρους και τίθενται σε διαβούλευση, το αποτέλεσμα 

της οποίας οριστικοποιεί την ιεράρχηση των μέτρων. Αυτή η διαδικασία έχει ακολουθηθεί για τις 4 

πιλοτικές λεκάνες στο πακέτο εργασίας 2 του προγράμματος AQUAMAN. Στο ΠΕ2 έχει γίνει η επισκόπηση 

του διαχειριστικού για τις 4 λεκάνες, οι αναλύσεις SWOT και κόστους-οφέλους και στο ΠΕ1 έχει γίνει η 

ανάλυση για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη. Με αυτά τα δεδομένα έγινε η 

βαθμολόγηση και ιεράρχηση των μέτρων για τις 4 λεκάνες.  Σε επόμενο στάδιο θα οργανωθούν 4 ημερίδες- 

συναντήσεις σε καθεμία από τις λεκάνες απορροής κατά τη διάρκεια των οποίων οι φορείς που θα 

παρευρεθούν θα ενημερωθούν για τη μελλοντική κατάσταση των υδατικών πόρων με γνώμονα την 

κλιματική αλλαγή και για τη μεθοδολογία αξιολόγησης των μέτρων. Μέσω των ερωτηματολογίων που θα 

δοθούν και της συζήτηση μεταξύ των ειδικών θα γίνει η τελική αξιολόγηση και ιεράρχηση των μέτρων.   
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Κεφάλαιο 5 – 
Συμπεράσματα 
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Κεφάλαιο 5 – Συμπεράσματα 

Η βελτίωση της υδατικής διακυβέρνησης στην Κρήτη μέσω της αύξησης και της βελτίωσης της συμμετοχής 

των ενδιαφερομένων μερών τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση της υδατικής πολιτικής 

αποτέλεσε πρωταρχικό στόχο του προγράμματος AQUAMAN. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα AQUAMAN 

επικεντρώνεται στη δημιουργία μίας μεθοδολογίας πολυκριτηριακής ανάλυσης για την ιεράρχηση των 

Προγραμμάτων Μέτρων στο Υδατικό Διαμέρισμα της Κρήτης με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. 

Η προτεινόμενη μεθοδολογία ιεράρχησης του προγράμματος μέτρων για το Υδατικό Διαμέρισμα της 

Περιφέρειας Κρήτης παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 8. Η ιεράρχηση του προγράμματος μέτρων θα γίνει 

χρησιμοποιώντας μία πολυκριτηριακή ανάλυση που θα συμπεριλαμβάνει κριτήρια που στόχο τους έχουν 

την: 

 Επίτευξη καλής κατάστασης όλων των υδάτων (καλή οικολογική στα επιφανειακά και καλή χημική 

και ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια) 

 Βελτίωση αναπτυξιακού δυναμικού περιοχής και Οικονομική Αποδοτικότητα 

 Κοινωνική συνοχή, ευεξίας και ποιότητα 

 Βαθμός υλοποίησης δράσεων 

 Ελαχιστοποίηση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής 

Η επιλογή των πολλαπλών κριτηρίων για κάθε ένα από τους παραπάνω στόχους έγινε μετά από 

βιβλιογραφική ανασκόπηση, συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων για την συνάφεια των κριτηρίων και των 

στόχων στη διαχείριση του υδατικού δυναμικού της Κρήτης καθώς και με την γνώση εμπειρογνώμων στην 

εφαρμογή και βαθμολόγηση των μέτρων. Στο τέλος επιδέχθηκαν 12 κριτήρια και με βάση ερωτηματολογίου 

για την γνώμη των κοινωνικών εταίρων, επιλέχθηκαν τα βάρη σε κάθε κριτήριο για την τελική βαθμολόγηση 

και ιεράρχηση των μέτρων. Η μεθοδολογία για την βαθμολόγηση των μέτρων προτείνει οι ειδικοί(experts) 

που θα κάνουν την βαθμολόγηση να λάβουν υπόψη δεδομένα από τις παρακάτω αναλύσεις: 

1. Ανάλυση μεθοδολογίας DPSIR (Drivers – Pressures - State- Impact - Response) για το Υδατικό 

Διαμέρισμα της Κρήτης  

2. Ανάλυση SWOT για κάθε μέτρο  

3. Ανάλυση κόστους / οφέλους 

4. Ανάλυση της κλιματικής αλλαγής. 

Η βαθμολόγηση των μέτρων και στην συνέχεια η ιεράρχηση τους έγινε λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω 

αναλύσεις. Τα μέτρα και η ιεράρχηση τους παρουσιάζονται στους κοινωνικούς εταίρους και τίθενται σε 

διαβούλευση, το αποτέλεσμα της οποίας οριστικοποιεί την ιεράρχηση των μέτρων.  

 



44 
 

 
 
 
 

 

Διάγραμμα 8: Μεθοδολογία Ιεράρχησης του Προγράμματος Μέτρων 

 
 
Τα Πακέτα Εργασίας 1 και 2 έχουν σχεδιαστεί για να υλοποιήσουν την ανάλυση των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη καθώς και τις αναλύσεις SWOT και κόστους οφέλους για 4 πιλοτικές 

λεκάνες της Κρήτης. Στο Διαχειριστικό Σχέδιο Υδατικών Πόρων της Κρήτης συμμετείχαν οι εταίροι του 

προγράμματος και συμμετείχαν στην ανάλυση DPSIR. Η εφαρμογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης στις 4 

λεκάνες γίνεται στο πακέτο εργασίας 2 του προγράμματος AQUAMAN. Η βαθμολόγηση και ιεράρχηση των 

μέτρων για τις 4 λεκάνες έχει ολοκληρωθεί. Σε επόμενο στάδιο θα οργανωθούν 4 ημερίδες- συναντήσεις σε 

καθεμία από τις λεκάνες απορροής κατά τη διάρκεια των οποίων οι φορείς που θα παρευρεθούν θα 

ενημερωθούν για τη μελλοντική κατάσταση των υδατικών πόρων με γνώμονα την κλιματική αλλαγή και για 

τη μεθοδολογία αξιολόγησης των μέτρων. Μέσω των ερωτηματολογίων που θα δοθούν και της συζήτηση 

μεταξύ των ειδικών θα γίνει η τελική αξιολόγηση και ιεράρχηση των μέτρων.    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  

Προς τους εκπροσώπους φορέων  

Στα πλαίσια του προγράμματος AQUAMAN που χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 

θέλουμε να δημιουργήσουμε μία μεθοδολογία αξιολόγησης και ιεράρχησης του προγράμματος των μέτρων 

που έχουν ενταχτεί στο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ Κρήτης (GR13). Οι 

προτεραιότητες θα μπουν με βάση την αξιολόγηση της επίτευξης 5 στόχων. Κάθε στόχος έχει 3 επιμέρους 

κριτήρια τα οποία θα αξιολογηθούν. Οι στόχοι και τα κριτήρια παρατίθενται στον πίνακα παρακάτω.  

Θέλουμε την γνώμη σας σχετικά με την επιλογή των κριτηρίων συμπληρώνοντας τον Πίνακα 1 καθώς και 

την γνώμη σας για την αξιολόγηση της διαδικασίας διαβούλευσης του Διαχειριστικού Σχεδίου που έγινε 

από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ συμπληρώνοντας τον Πίνακα 2. 

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή και βοήθεια στο έργο μας. 

Με εκτίμηση 

ΣΤΟΧΟΣ 1 - Επίτευξη καλής κατάστασης όλων των υδάτων (καλή οικολογική στα επιφανειακά και καλή χημική και ποσοτική 
κατάσταση στα υπόγεια) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.1: Αντίκτυπος στην οικολογική και χημική κατάσταση 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.2: Εμφανής Αντίκτυπος στο τοπίο (προστατευόμενες περιοχές) 
(Αυτό το κριτήριο περιλαμβάνει όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα, που αφορούν το φυσικό περιβάλλον.) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.3: Αντίκτυπος σε άλλα οικοσυστήματα 
(Αυτό το κριτήριο περιλαμβάνει όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως η ποιότητα των υδάτων και του αέρα, την απώλεια 
ενδιαιτημάτων, τα απειλούμενα είδη, την αισθητική, το θόρυβο, κα.) 

ΣΤΟΧΟΣ 2 - Βελτίωση αναπτυξιακού δυναμικού περιοχής και Οικονομική Αποδοτικότητα 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.1: Χρηματοοικονομικό Κόστος (υλοποίησης/λειτουργίας) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.2: Επίδραση στις οικονομικές δραστηριότητες 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.3: Διατήρηση / αύξηση υδατικών πόρων ( supply & demand) 

ΣΤΟΧΟΣ 3 - Κοινωνική συνοχή, ευεξίας και ποιότητα ζωής 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.1: Επίδραση στην εργασία – δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.2: Δίκαιη κατανομή κόστους – οφέλους  
(Ανάλυση κόστους – οφέλους των έργων με βάση το κόστος εφαρμογής των μέτρων και της αποτελεσματικότητά τους στην 
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.3: Ασφάλεια και αξιοπιστία κατανομής νερού 

ΣΤΟΧΟΣ 4 - Βαθμός υλοποίησης δράσεων 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4.1: Απαιτούμενος χρόνος σχεδιασμού και υλοποίησης 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4.2: Τεχνική και λειτουργική αρτιότητα, ύπαρξη απαραίτητων οικονομικών πόρων 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4.3: Βαθμός κοινωνικής αποδοχής 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4.4: Ύπαρξη υποστηρικτικού διοικητικού και θεσμικού πλαισίου 

ΣΤΟΧΟΣ 5 - Ελαχιστοποίηση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5.1: Οφέλη σε πολλαπλούς τομείς 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5.2: Διάρκεια επιπτώσεων 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5.3: Ελαστικότητα / ευρωστία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 
ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ / 
ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΚΑΠΩΣ 
ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

Πιστεύω ότι οι πέντε στόχοι που 
κατευθύνουν την ιεράρχηση των 
μέτρων είναι επαρκείς. 

          

      

Συμφωνώ με τα κριτήρια αξιολόγησης 
της επίτευξης του στόχου 1 

          

      

Συμφωνώ με τα κριτήρια αξιολόγησης 
της επίτευξης του στόχου 2 

          

      

Συμφωνώ με τα κριτήρια αξιολόγησης 
της επίτευξης του στόχου 3 

          

      

Συμφωνώ με τα κριτήρια αξιολόγησης 
της επίτευξης του στόχου 4 

          

      

Συμφωνώ με τα κριτήρια αξιολόγησης 
της επίτευξης του στόχου 5 

          

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Ιεραρχήσετε τα κριτήρια με βάση τη σημαντικότητα που θεωρείτε ότι έχουν στη επιλογή των καταλληλότερων μέτρων. 

 

 

 

 

 

 

Θέλετε να προσθέσετε κάποιο άλλο κριτήριο και ποιο; 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ   

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΚΑΠΩΣ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ / 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΚΑΠΩΣ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

Α
Π

Ο
Δ

Ο
Χ

Η
 Α

Π
Ο

 Σ
Υ

Μ
Μ

ΕΤ
ΕΧ

Ο
Ν

ΤΕ
Σ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Πιστεύω ότι οι συμμετέχοντες 

στη διαδικασία σχεδιασμού 

του Διαχειριστικού Σχεδίου και 

Ιεράρχησης των Μέτρων 

αντιπροσωπεύουν 

ικανοποιητικά όσους 

επηρεάζονται από τα Μέτρα 

αυτά. 

     

        

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 

Πιστεύω ότι η διαδικασία της 

διαβούλευσης υπήρξε 

αμερόληπτη (δεν επηρεάστηκε 

από την ΕΓΥ). 

     

        

ΕΓΚΑΙΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Πιστεύω ότι οι ενδιαφερόμενοι 

έγκαιρα συμμετείχαν στη 

διαδικασία. 

     

        

ΕΠΙΡΡΟΗ 

Πιστεύω ότι οι προτάσεις που 

έγιναν από τους 

συμμετέχοντες θα 

εφαρμοστούν. 

     

        

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

Πιστεύω ότι οι στόχοι της ΕΓΥ 

για τη διαδικασία ήταν 

γνωστοί και κατανοητοί από 

τους συμμετέχοντες. 

     

         

Π
Ο

ΙΟ
ΤΗ

ΤΑ
 Δ

ΙΑ
Δ

ΙΚ
Α

ΣΙ
Α

Σ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΛΙΚΟ 

Πιστεύω ότι δόθηκε στους 

συμμετέχοντες ικανοποιητικός 

χρόνος και πληροφόρηση για 

να συμμετέχουν στη 

διαδικασία. 

     

        

ΟΡΙΣΜΟΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 

Πιστεύω ότι τόσο η φύση όσο 

και οι αρμοδιότητες της 

διαδικασίας διαβούλευσης 

υπήρξαν κατανοητοί. 

     

        

ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Πιστεύω ότι ο τρόπος 

υλοποίησης της διαδικασίας 

διαβούλευσης διευκόλυνε την 

διεξαγωγή λογικών 

συμπερασμάτων. 

     

        

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Πιστεύω ότι η διαβούλευση 

πραγματοποιήθηκε με έναν 

οικονομικά αποδοτικό τρόπο. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Βάλτε στη σειρά από το 1 (το πιο σημαντικό) έως το 9(το λιγότερο σημαντικό) τα κριτήρια με βάση τη σημαντικότητα τους για την 

αποτελεσματικότητα της διαβούλευσης 

______Αντιπροσωπευτικότητα 

______Ανεξαρτησία 

______Έγκαιρη Συμμετοχή 

______Επιρροή 

______Διαφάνεια 

______Πρόσβαση σε υλικό 

______Ορισμός Αρμοδιοτήτων 

______Δομημένη Διαδικασία 

______Αποτελεσματικότητα Κόστους 

Θα προτείνατε κάποιο άλλο κριτήριο για την αξιολόγηση της διαδικασίας; Αναφέρατε. 

  

Ποιες οι προσδοκίες σας από τη συμμετοχή σας στη διαδικασία; Υλοποιήθηκαν; 

  

Αναφέρατε το κύριο πλεονέκτημα και μειονέκτημα της διαδικασίας. 

  

 Θα μπορούσε να ενισχυθεί με κάποιον άλλο τρόπο η συμμετοχή των ενδιαφερομένων; Πώς; 

 Θεωρείτε ότι υπάρχουν αποδοτικότερες συμμετοχικές διαδικασίες; Αναφέρατε. 

 Θα συμμετείχατε σε κάποια παρόμοια διαδικασία στο μέλλον; 

 

Έχετε άλλα σχόλια για τη διαδικασία; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

Φορείς που έλαβαν ερωτηματολόγια Απαντήσεις 

WWF Ελλάς   

Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και 
Υποδομών, Περιφέρεια Κρήτης   

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Παράρτημα Κρήτης   

Δ.Ε.Υ.Α Ιεράπετρας 1 Απάντηση 

Δ.Ε.Υ.Α. Αγ. Νικολάου   

Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου   

Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου   

Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων   

Δ/ντης έργων ΟΑΚ   

Δ/ντης έργων Περιφέρειας Κρήτης   

Δ/ντρια Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης   

Δήμος Ανωγείων  1 Απάντηση 

Δήμος Φαιστού 1 Απάντηση 

Δήμος Φαιστού 1 Απάντηση 

Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Χανίων   

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Περιφέρεια Κρήτης   

ΕΘΙΑΓΕ   

ΙΓΜΕ   

Ινστιτούτο εγγείων βελτιώσεων Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – 
ΔΗΜΗΤΡΑ Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας 1 Απάντηση 

Καθηγητής υδρογεωλογίας Αθήνα (βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ)   

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης 1 Απάντηση 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης   

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης  4 Απαντήσεις 

Πολυτεχνείο Κρήτης 3 Απαντήσεις 
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Προιστάμενος Υδροοικονομίας και περιβάλλοντος ΠΕ Λασιθίου   

Στέλεχος ΠΕΠ- Κρήτης   

Τ.Ο.Ε.Β. Ζακρου   

Τ.Ο.Ε.Β. Ιεράπετρας   

Τ.Ο.Ε.Β. Χρυσοσκαλίτισσας Κισσάμου   

ΤΕΙ Κρήτης 1 Απάντηση 

Τεχνική Υπηρεσία, Δήμος Ανωγείων   

Ύδρευσης - Άρδευσης - Αποχέτευσης, Δήμος Ιεράπετρας   

Χημικοτεχνική 1 Απάντηση 

 

  



55 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗ/ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 
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Απαντήσεις 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Αξιολόγηση κριτηρίων 
               

Πιστεύω ότι οι πέντε στόχοι που κατευθύνουν 
την ιεράρχηση των μέτρων είναι επαρκείς. 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

Συμφωνώ με τα κριτήρια αξιολόγησης της 
επίτευξης του στόχου 1 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

Συμφωνώ με τα κριτήρια αξιολόγησης της 
επίτευξης του στόχου 2 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΚΑΠΩΣ 
ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

Συμφωνώ με τα κριτήρια αξιολόγησης της 
επίτευξης του στόχου 3 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

Συμφωνώ με τα κριτήρια αξιολόγησης της 
επίτευξης του στόχου 4 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΟΥΤΕ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

/ ΟΥΤΕ 
ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

Συμφωνώ με τα κριτήρια αξιολόγησης της 
επίτευξης του στόχου 5 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

                ΣΤΟΧΟΣ 1 - Επίτευξη καλής κατάστασης όλων 
των υδάτων (καλή οικολογική στα 
επιφανειακά και καλή χημική και ποσοτική 
κατάσταση στα υπόγεια) 1 

       
1 1 1 

 
2 1 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.1: Αντίκτυπος στην οικολογική και 
χημική κατάσταση 

 
1 1 1 4 2 1 

    
2 

  
1 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.2: Εμφανής Αντίκτυπος στο τοπίο 
(προστατευόμενες περιοχές) 

 
2 2 2 

 
4 2 

    
3 

  
12 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.3: Αντίκτυπος σε άλλα 
οικοσυστήματα 

 
3 3 2 

 
3 3 

    
1 

  
2 

ΣΤΟΧΟΣ 2 - Βελτίωση αναπτυξιακού 
δυναμικού περιοχής και Οικονομική 
Αποδοτικότητα 3 

       
2 3 2 

 
4 2 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.1: Χρηματοοικονομικό Κόστος 
(υλοποίησης/λειτουργίας) 

 
2 4 1 10 6 4 

    
2 

  
4 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.2: Επίδραση στις οικονομικές 
δραστηριότητες 

 
3 5 3 9 5 5 

    
3 

  
5 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.3: Διατήρηση / αύξηση υδατικών 
πόρων ( supply & demand) 

 
1 6 1 8 1 6 

    
1 

  
6 

ΣΤΟΧΟΣ 3 - Κοινωνική συνοχή, ευεξίας και 
ποιότητα ζωής 2 

       
5 4 4 

 
3 5 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.1: Επίδραση στην εργασία – 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

 
3 7 3 

 
9 7 

    
3 

  
8 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.2: Δίκαιη κατανομή κόστους – 
οφέλους  

 
2 8 1 

 
8 8 

    
2 

  
11 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.3: Ασφάλεια και αξιοπιστία 
κατανομής νερού 

 
1 9 2 7 7 9 

    
1 

  
3 

ΣΤΟΧΟΣ 4 - Βαθμός υλοποίησης δράσεων 5 
       

3 5 5 
 

5 4 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4.1: Απαιτούμενος χρόνος 
σχεδιασμού και υλοποίησης 

 
3 10 2 3 12 13 

    
3 

  
13 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4.2: Τεχνική και λειτουργική 
αρτιότητα, ύπαρξη απαραίτητων οικονομικών 
πόρων 

 
1 11 1 2 11 10 

    
2 

  
14 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4.3: Βαθμός κοινωνικής αποδοχής 
 

4 12 2 5 13 11 
    

4 
  

10 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4.4: Ύπαρξη υποστηρικτικού 
διοικητικού και θεσμικού πλαισίου 

 
2 13 2 1 10 12 

    
1 

  
7 

ΣΤΟΧΟΣ 5 - Ελαχιστοποίηση επιπτώσεων 
κλιματικής αλλαγής 4 

       
4 2 3 

 
1 3 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5.1: Οφέλη σε πολλαπλούς τομείς 
 

3 14 1 
 

14 14 
    

1 
  

9 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5.2: Διάρκεια επιπτώσεων 
 

1 15 2 6 15 15 
    

2 
  

15 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5.3: Ελαστικότητα / ευρωστία 
 

2 16 3 
 

16 16 
    

3 
  

16 

Θέλετε να προσθέσετε κάποιο άλλο κριτήριο 

και ποιο;  

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ *1 ΟΧΙ ΟΧΙ  ΟΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ *2 ΟΧΙ ΟΧΙ 
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*1 : Για το σύνολο των στόχων και των κριτηρίων καλό θα ήταν να υπάρχει αναλυτικότερη-επεξηγηματική περιγραφή 

καθώς και συνοπτική περιγραφή των μεγεθών που αξιολογούνται για τον βαθμό ικανοποίησης των επιμέρους 

κριτηρίων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει εκτιμώ η αξιολόγηση να βασίζεται σε καθαρά ποσοτικοποιήσιμα μεγέθη 

ώστε να περιορίζεται ο βαθμός υποκειμενικής θεώρησης και η συγκρισιμότητα τόσο μεταξύ δύο διαφορετικών 

υδατικών συστημάτων όσο και του ίδιου υδατικού συστήματος σε δύο διαφορετικές περιόδους αξιολόγησης.  

ΣΤΟΧΟΣ 1: Απουσιάζει παντελώς κριτήριο σχετιζόμενο με την ποσοτική κατάσταση των συστημάτων (στάθμη, όγκος, 

παροχή). Η περιγραφή του στόχου 1 θα μπορούσε να περιλαμβάνει και την περίπτωση της μη επιδείνωσης (εάν η 

επίτευξη του στόχου της επίτευξης καλής κατάστασης δεν είναι εφικτός: υπό προϋποθέσεις υπάρχει η δυνατότητα 

απόκλισης και σε κάθε περίπτωση  πάλι υπό προϋποθέσεις, ο στόχος αυτός είναι ρεαλιστικός). Εκτιμώ ότι η λέξη 

«αντίκτυπος» (και στα 3 κριτήρια του στόχου) θα ήταν καλό να αντικατασταθεί με μια άλλη, καθώς συνειρμικά 

παραπέμπει σε αρνητικές επιπτώσεις. Ίσως η λέξη επίδραση, ή επίπτωση αποτέλεσμα ή παρεμφερής να ήταν πιο 

δόκιμη. Στην ίδια λογική, δεν είναι αντιληπτή η διαφορά μεταξύ «αντίκτυπου» και «εμφμανούς αντίκτυπου» και 

προκαλείται κάποια σύγχυση μεταξύ του αντικειμένου που διαπραγματεύεται το κριτήριο 1.2 και το κριτήριο 1.3 (δεν 

είναι σαφής ο διαχωρισμός που επιχειρείται). Παράλληλα, εάν επιδιώκεται η αξιολόγηση και εμμέσων επιδράσεων 

(όπως διαφένεται στο κριτήριο 1.3: αέρας, θόρυβος κλπ), θα πρέπει κατ. ελάχιστον χάριν πληρότητας να προστεθεί 

και το έδαφος. Παράλληλα και στην ίδια φιλοσοφία θα μπορούσαν εδώ να ενταχθούν και πρόσθετα κριτήρια ή 

παράμετροι που διαμορφώνουν τα υφιστάμενα κριτήρια σχετικά με έμμεσες επιδράσεςι όπως το αποτύπωμα 

διοξειδίου του άνθρακα και το αποτύπωμα νερού. 

ΣΤΟΧΟΣ 2: Εξαιρετικός με έμμεση όμως συσχέτιση με τον στόχο #4 όσον αφορά το κόστος επένδυσης και υλοποίησης 

μέτρων (κριτήρια που σχετίζονται και με τον στόχο #2). Απαιτείται ενδεχομένως σαφής διακριτοποίηση του τι 

εξετάζεται ακριβώς στο κάθε κριτήριο. Όπως και για τα κριτήρια του Στόχου 1, καλό είναι να υπάρξει μια συνοπτική 

επεξήγηση για το τι περιλαμβάνεται (ποσοτικόποιημένα) και το πώς αξιολογείται. Για παράδειγμα, μεταξύ των άλλων, 

αξιολογείται ο βαθμός ανάπτυξης/ενίσχυσης υφιστάμενων/νέων δραστηριοτήτων? Στο κριτήριο 2.3 (supply/demand) 

εκτιμώ ότι θα πρέπει να γίνει ελαφρά διαφοροποίηση, καθώς υπό την υφιστάμενη διατύπωση και «κουλτούρα 

διαχείρισης νερού» η ΣΤΟΧΟΣ 5: Για την παράμετρο 5.1 και ειδικότερα για την 5.3 χρειάζεται επεξήγηση αναφορικά με 

το τι και το πώς αξιολογείται. Εκτιμώ ότι στην 5.2. θα ήταν χρήσιμη και η αξιολόγηση της έντασης των επιπτώσεων 

πέραν της διάρκειάς τους.   

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ, ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ! 

 

 
*2

 :  i) Θεωρώ πως το κριτήριο 4.4 πρέπει να εμπεριέχεται εξ’ ολοκλήρου στο κριτήριο 4.1 καθώς εν μέρει περιέχεται 

αφού περιορίζει τον χρόνο σχεδιασμού και υλοποίησης των μέτρων. Αν δηλαδή δεν υπάρχει το κατάλληλο θεσμικό 

πλαίσιο, σίγουρα θα επηρεαστεί ο χρόνος υλοποίησης και στην αντίθετη περίπτωση, οχρόνος θα καταλύεται από τα 

υπόλοιπα κριτήρια. ii)Σε ότι αφορά τον Στόχο 5, φαίνεται ότι τα κριτήρια ουσιαστικά αφορούν γενικώς έργα και τις 

επιπτώσεις που αυτά έχουν στο περιβάλλον και με τη σειρά τους συνεισφέρουν στην κλιματική αλλαγή (οφέλη αυτών, 

διάρκεια των επιπτώσεων των έργων). Οι ανάγκες όμως στα πλαίσια του AQUAMAN δεν καλύπτονται από κάτι τέτοιο  

σκοπός είναι να βαθμολογηθούν τα έργα/μέτρα σε σχέση με την επίδραση (αρνητική/θετική) που αυτά έχουν στην 

ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (που αφορούν την επάρκεια και ποιότητα των υδατικών 

πόρων κλπ). Θεωρώ λοιπόν, ότι στον στόχο 5 ένα και μόνο κριτήριο δομημένο όπως παρακάτω θα αρκούσε: 

ΣΤΟΧΟΣ 5 - Ελαχιστοποίηση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής 

 «ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5.1: Επίδραση μέτρου/έργου στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (επάρκεια και 

ποιότητα υπόγειων/επιφανειακών υδάτων, μείωση/αύξηση ενεργειακών απαιτήσεων,  επεμβάσεις στο φυσικό 

περιβάλλον)» 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Πιστεύω ότι οι συμμετέχοντες 
στη διαδικασία σχεδιασμού του 
Διαχειριστικού Σχεδίου και 
Ιεράρχησης των Μέτρων 
αντιπροσωπεύουν ικανοποιητικά 
όσους επηρεάζονται από τα 
Μέτρα αυτά. 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ  

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ  

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 

Πιστεύω ότι η διαδικασία της 
διαβούλευσης υπήρξε 
αμερόληπτη (δεν επηρεάστηκε 
από την ΕΓΥ). 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ  

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ  

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΟΥΤΕ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

/ ΟΥΤΕ 
ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΕΓΚΑΙΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Πιστεύω ότι οι ενδιαφερόμενοι 
έγκαιρα συμμετείχαν στη 
διαδικασία. 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ  

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ  

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΟΥΤΕ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

/ ΟΥΤΕ 
ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΕΠΙΡΡΟΗ 

Πιστεύω ότι οι προτάσεις που 
έγιναν από τους συμμετέχοντες 
θα εφαρμοστούν. 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ  

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

/ ΟΥΤΕ 
ΔΙΑΦΩΝΩ 

 
ΚΑΠΩΣ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

/ ΟΥΤΕ 
ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

/ ΟΥΤΕ 
ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΟΥΤΕ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

/ ΟΥΤΕ 
ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

/ ΟΥΤΕ 
ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

Πιστεύω ότι οι στόχοι της ΕΓΥ για 
τη διαδικασία ήταν γνωστοί και 
κατανοητοί από τους 
συμμετέχοντες. 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ  

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ  

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

/ ΟΥΤΕ 
ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΟΥΤΕ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

/ ΟΥΤΕ 
ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΛΙΚΟ 

Πιστεύω ότι δόθηκε στους 
συμμετέχοντες ικανοποιητικός 
χρόνος και πληροφόρηση για να 
συμμετέχουν στη διαδικασία. 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ  

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ  

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

/ ΟΥΤΕ 
ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΟΥΤΕ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

/ ΟΥΤΕ 
ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΚΑΠΩΣ 
ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΡΙΣΜΟΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 

Πιστεύω ότι τόσο η φύση όσο 
και οι αρμοδιότητες της 
διαδικασίας διαβούλευσης 
υπήρξαν κατανοητοί. 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ  

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ  

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΟΥΤΕ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

/ ΟΥΤΕ 
ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΟΥΤΕ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

/ ΟΥΤΕ 
ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΟΥΤΕ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

/ ΟΥΤΕ 
ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Πιστεύω ότι ο τρόπος 
υλοποίησης της διαδικασίας 
διαβούλευσης διευκόλυνε την 
διεξαγωγή λογικών 
συμπερασμάτων. 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ  

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ  

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΟΥΤΕ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

/ ΟΥΤΕ 
ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Πιστεύω ότι η διαβούλευση 
πραγματοποιήθηκε με έναν 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο. 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ  

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ  

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΚΑΠΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΩ  

ΟΥΤΕ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

/ ΟΥΤΕ 
ΔΙΑΦΩΝΩ 
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Βάλτε στη σειρά από το 1 (το πιο 

σημαντικό) έως το 9(το λιγότερο 

σημαντικό) τα κριτήρια με βάση τη 

σημαντικότητα τους για την 

αποτελεσματικότητα της 

διαβούλευσης 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Αντιπροσωπευτικότητα 2  1 1  7 6 1 1 3 3 1 1 4 2 

Ανεξαρτησία 3  3 6  3 1 4 3 2 4 7 3 3 7 

Έγκαιρη Συμμετοχή 4  2 8  9 5 3 8 6 6 8 4 5 8 

Επιρροή 7  8 9  8 7 9 6 5 2 5 6 9 4 

Διαφάνεια 5  5 2  1 2 2 4 1 1 6 5 1 3 

Πρόσβαση σε υλικό 6  4 3  2 3 7 5 8 5 2 2 2 5 

Ορισμός Αρμοδιοτήτων 9  7 5  5 8 8 7 4 7 3 7 7 9 

Δομημένη Διαδικασία 1  6 7  4 4 5 2 7 8 4 8 6 1 

Αποτελεσματικότητα Κόστους 8  9 4  6 9 6 9 9 9 9 9 8 6 

 

 

 Θα προτείνατε κάποιο 
άλλο κριτήριο για την 
αξιολόγηση της 
διαδικασίας; Αναφέρατε. 

Ποιες οι προσδοκίες σας από τη συμμετοχή σας 
στη διαδικασία; Υλοποιήθηκαν; 

Αναφέρατε το κύριο 
πλεονέκτημα και 
μειονέκτημα της 
διαδικασίας. 

 Θα μπορούσε να 
ενισχυθεί με κάποιον άλλο 
τρόπο η συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων; Πώς; 

 Θεωρείτε ότι υπάρχουν 
αποδοτικότερες συμμετοχικές 
διαδικασίες; Αναφέρατε. 

 Θα συμμετείχατε σε 
κάποια παρόμοια 
διαδικασία στο μέλλον; 

Έχετε άλλα 
σχόλια για 
τη 
διαδικασία; 

1 ΟΧΙ  Με την συμμετοχή μας στην διαδικασία 
προσδοκούσαμε στο να συνεισφέρουμε στην 
δημιουργία μιας αξιόπιστης και 
αποτελεσματικής μεθοδολογίας αξιολόγησης 
και ιεράρχησης του προγράμματος των μέτρων 
που έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Διαχείρισης 
Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ Κρήτης. 

 ΟΧΙ ΟΧΙ Ευχαρίστως. ΟΧΙ 

2        

3      ΝΑΙ  

4 ΟΧΙ Η συμμετοχή των εταίρων ήταν ικανοποιητική  Οι κοινωνικοί εταίροι  
έδωσαν έμφαση σε έργα που 
έχουν να κάνουν με την 
επάρκεια του νερού και όχι 
με την ποιότητα. 

Να γίνει η τεχνο-
οικονομική ανάλυση των 
προτεινόμενων έργων 

 ΝΑΙ  

5        

6 ΟΧΙ ΝΑΙ Πλεονέκτημα: Διαδίκτυο 
Μειονέκτημα: Τρόπος 
ενημέρωσης 

Καλλίτερη  ενημέρωση  
φορέων και κοινού με 
περισσότερες  
συναντήσεις εργασίας  και 
ημερίδες 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 
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7        

8 Σαφής διατύπωση στόχων 
(σε αντίθεση με τον πολύ 
χρόνο που καταναλώθηκε 
για συζήτηση σε επιμέρους 
ή τοπικά ζητήματα τα 
οποία δεν ήταν 
αντικείμενο της 
διαβούλευσης) 

Η μετάβαση από τη μη ύπαρξη σχεδίου στην 
ύπαρξη ενός δομημένου τέτοιου, πάνω στο 
οποίο μπορεί να γίνεται κριτική, αναθεώρηση 
και 
διατύπωση νέων προτάσεων. Ήδη αυτό 
αποτελεί σημαντικό βήμα - Ναι 

Το κύριο πλεονέκτημα είναι 
ότι έγινε, έστω με τις 
παρατηρούμενες αδυναμίες. 
Αδυναμίες αφορούν στην 
ουσία της διαβούλευσης και 
οφείλονται κυρίως στο ότι 
ήταν η πρώτη φορά που 
πραγματοποιήθηκε και κατά 
συνέπεια 
την έλλειψη εμπειρίας των 
συμμετεχόντων  

Δείχνοντας με βάση μια 
αρτιότερη οργάνωση 
(δεδομένης της 
προηγούμενης εμπειρίας) 
ότι η γνώμη κάθε 
συμμετέχοντα μετράει 

Πιθανώς ναι εφόσον 
εξασφαλιστεί η αποκέντρωση 
των αποφάσεων στο βαθμό που 
τις αφορά (π.χ. δεν τίθεται θέμα  
συμμόρφωσης ή όχι με την 
σχετική ευρωπαϊκή οδηγία. Όμως 
οι αποφάσεις για το πώς, δεν 
μπορεί να είναι κοινές σε όλα τα 
γεωγραφικά  
διαμερίσματα, η τοπικότητα εδώ 
παίζει μεγάλο ρόλο.) 

ΝΑΙ  

9 ΟΧΙ       

10 ΟΧΙ Κατά ένα ποσοστό 80% Πλεονέκτημα: Ανοιχτή 
διαδικασία, Μειονέκτημα: 
Μικρή προβολή/ενημέρωση 

Με μεγαλύτερη προβολή 
από ΜΜΕ και Τύπο 

ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ 

11 ΟΧΙ Κατά ένα ποσοστό 70%   ΌΧΙ ΝΑΙ  

12 ΝΑΙ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΠΟΔΟΧΗ 

Ήθελα πολύ κατά την πρακτική μου άσκηση να 
ασχοληθώ με αντικείμενο σχετικό με τις 
Σπουδές μου.  
 Οι προσδοκίες μου όχι μόνο επαληθεύτηκαν 
αλλά  ξεπεράστηκαν 

Κύριο πλεονέκτημα ήταν  η 
ανταλλαγή απόψεων και  
ιδεών και κύριο μειονέκτημα 
ήταν η δυσκολία συλλογής  
και καταγραφής   
πρόσφατων στοιχείων.  

Δεν γνωρίζω αν θα 
μπορούσε να ενισχυθεί με 
κάποιον άλλο τρόπο η 
συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων. 

Δεν γνωρίζω αν υπάρχουν 
αποδοτικότερες συμμετοχικές 
διαδικασίες 

ΦΥΣΙΚΑ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 

ΌΧΙ 

13  Η Πρόσβαση σε υλικό δεν 
θα έπρεπε να 
περιλαμβάνει και το 
χρόνο. Άρα ο χρόνος θα 
έπρεπε να είναι ξεχωριστό 
κριτήριο καθώς επίσης θα 
 μπορούσε να είναι 
κριτήριο και οι 
περισσότεροι κύκλοι 
διαβούλευσης. 

Οι προσδοκίες ήταν να ακουστούν όλες οι 
ανάγκες από όλες τις μερίδες του κόσμου, να 
συνυπολογιστεί η εμπειρία και η γνώση των 
αρμοδίων (φορέων, πανεπιστημίων κλπ) ώστε 
να υπάρχει κοινή αποδοχή στο τελικό σχέδιο. 
Νομίζω ότι όλοι μπορούσαν να τοποθετηθούν 
δεν είμαι σίγουρος για την επάρκεια της 
πληροφόρησής τους. Η εφαρμογή και 
υλοποίηση καθώς και οι πιθανές αντιδράσεις θα 
δείξουν αν υλοποιήθηκαν εντελει. 

 Οργάνωση ημερίδων από 
όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς 
(χρήστες, διακινητές)  σε 
πολλές περιοχές ώστε να 
προβάλλουν τις ανάγκες  
τους και τη γνώμη τους.   
Έτσι θα γίνει ενημέρωση 
από όλους και προς όλους 
ώστε όλοι να αποκτήσουν 
πιο σφαιρική άποψη. 

Ίσως κατά τόπους (δήμοι, 
κοινότητες κλπ) αν συντρέχει 
ανάγκη να γίνονται διαδικασίες 
(συνελεύσεις, ψηφοφορίες κλπ) 
ώστε ό τόπος αυτός να 
 αποκτά κοινή θέση την οποία και 
θα προβάλλει στη διαβούλευση. 
Πέραν λοιπόν των αναγκών των 
φορ΄λεων θα μπορούσε π.χ. ένας 
δήμος να  
«κουβαλά» μια άποψη που να 
περιέχει αγρότες, ξενοδόχους, 
κτηνοτρόφους, κλπ κλπ.  

Βεβαίως ΌΧΙ 

14 ΌΧΙ ΝΑΙ Πλεονέκτημα: Διαφάνεια , 
Μειονέκτημα: Χρειάζεται 
περισσότερη ενημέρωση 

Μεγαλύτερη διαβούλευση ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ 

15 ΌΧΙ  Το χαμηλό επίπεδο γνώσης 
του διαχειριστικού σχεδίου. 
(μειονέκτημα) 

Πραγματοποίηση 
ημερίδων ενημέρωσης 

Δεν γνωρίζω Ναι ΌΧΙ 
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Γραφήματα που προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση με το πρόγραμμα MiniTab 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Ιεραρχήσετε τους στόχους με βάση τη σημαντικότητα που θεωρείτε ότι έχουν στη επιλογή των καταλληλότερων 

μέτρων 
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ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Βάλτε στη σειρά από το 1 (το πιο σημαντικό) έως το 9 (το λιγότερο σημαντικό) τα κριτήρια με βάση τη 

σημαντικότητα τους για την αποτελεσματικότητα της διαβούλευσης  

 

 
 

 


