
1. Εισαγωγή
Το ανακτημένο νερό έχει χρησιμοποιηθεί τα τελευταία 50 χρόνια σε όλο τον κόσμο για διαφορετικούς σκοπούς, από μη
πόσιμο έως πόσιμο νερό. Η εμπειρία αυτών των έργων δείχνει ότι η αποδοχή του κοινού αποτελεί βασικό στοιχείο για την
εξασφάλιση της επιτυχίας των πρωτοβουλιών. Επιπλέον, πολλά αποτυχημένα έργα έχουν δείξει ότι μια αρνητική αντίληψη
του κοινού μπορεί να αποτρέψει ένα τεχνικά καλά ανεπτυγμένο έργο. Έτσι, αυτό το πληροφοριακό δελτίο παρουσιάζει τα
πιο σχετικά στοιχεία που συνδέονται με την αποδοχή της χρήσης του νερού από το κοινό στη γεωργία και παρέχει
χρήσιμες συμβουλές για την οικοδόμηση μιας θετικής σχέσης με την κοινότητα.
2. Παράγοντες που επηρεάζουν την αντίληψη του κοινού
Η υπάρχουσα έρευνα παρέχει μια γενική εικόνα των βασικών στοιχείων που εμπλέκονται στην αντίληψη του κοινού. Είναι
αλληλένδετα και μπορούν να διαφέρουν σημαντικά σε κάθε πλαίσιο. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τους κύριους
παράγοντες.

Το SUWANU EUROPE είναι ένα έργο H2020 που στοχεύει στην προώθηση της αποτελεσματικής
ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και δεξιοτήτων μεταξύ των επαγγελματιών και των σχετικών παραγόντων
στη χρήση του ανακυκλωμένου νερού στη γεωργία. Αυτό το πληροφοριακό δελτίο είναι μέρος ενός
συνόλου 5 πληροφοριακών δελτίων στο πακέτο πληροφοριών 5 το οποίο απευθύνεται σε καταναλωτές και
στο κοινό, που εστιάζει στη συνάφεια της δημόσιας αντίληψης στη χρήση του ανακυκλωμένου νερού στη
γεωργία, αναλύοντας τους κύριους παράγοντες που την επηρεάζουν και τις στρατηγικές δημόσιας
προσέγγισης που μπορούν να εφαρμοστούν για να χτίσουν μια θετική απάντηση σε αυτόν τον τύπο έργου.

Πληροφοριακό Δελτίο 5.3 – Αντίληψη του κοινού και αποδοχή καταναλωτών των
γεωργικών προϊόντων που ποτίζονται με ανακυκλωμένο νερό
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Η δυσπιστία του ανακυκλωμένου νερού λόγω της έλλειψης 

γνώσεων και ελέγχου της πηγής και της ποιότητας του νερού.

Κυκλοφορήστε τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που 

χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ποιότητας του νερού. 

Εξηγήστε τη διαδικασία ανακύκλωσης νερού.
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Καλύτερη αντίδραση σε καλλιέργειες που δεν προσανατολίζονται 

στην ανθρώπινη κατανάλωση. Ο τύπος της διαδικασίας που 

απαιτείται πριν από την κατανάλωση - μαγείρεμα, ξεφλούδισμα 
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Το κοινό είναι πιο πρόθυμο να αποδεχθεί την επαναχρησιμοποίηση 

όταν τα αρμόδια όργανα είναι αξιόπιστα, υπεύθυνα και 

ενδιαφέρονται για τη δημόσια ευημερία.

Διασφάλιση της διαφάνειας και της δικαιοσύνης των 

έργων επαναχρησιμοποίησης. Καθιέρωση συμμαχιών με 

τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη.

Λειψυδρία Οι περιοχές που αντιμετωπίζουν έλλειψη είναι πιο δεκτικές στην 

επαναχρησιμοποίηση νερού, ειδικά εάν υπάρχει ήδη κοινωνική 

ευαισθητοποίηση.

Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη λειψυδρία και τα οφέλη 

των μη συμβατικών πηγών.

Κόστος νερού Το κοινό έχει την προσδοκία να πληρώσει λιγότερα επειδή το νερό 

θεωρείται χαμηλότερης ποιότητας.

Αναλύστε την εμπορευσιμότητα των καλλιεργειών και 

συνεργαστείτε με τους καλλιεργητές για να διασφαλίσετε 

τη δέσμευσή τους.



Ένας μεγάλος αριθμός μελετών επικεντρώνεται στα δημογραφικά χαρακτηριστικά, ωστόσο, η μεταβλητότητα
των αποτελεσμάτων δεν μπορούσε να συσχετίσει την αποδοχή του κοινού με ορισμένα δημογραφικά
κριτήρια. Ένα παρόμοιο αποτέλεσμα επιτεύχθηκε με τη μελέτη περιβαλλοντικών στάσεων, όπου η υψηλή
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση δεν συνεπάγεται θετική στάση απέναντι στη χρήση του ανακυκλωμένου νερού.
Επιπλέον, η βιβλιογραφία υπογραμμίζει την έλλειψη σε βάθος έρευνας σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν
την αντίληψη του κοινού, δεδομένης της σημασίας της αποδοχής του κοινού στην επιτυχία των έργων
επαναχρησιμοποίησης νερού.
3. Δημόσιες στρατηγικές προσέγγισης
Η ανασκόπηση προηγούμενων έργων αποκατάστασης, τόσο επιτυχημένη όσο και αποτυχημένη, παρέχει μια εικόνα
για τα βασικά σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να κερδίσει την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη
της κοινότητας. Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία μιας ισχυρής
στρατηγικής δημόσιας προσέγγισης.

Καθώς κάθε περιοχή και πλαίσιο είναι διαφορετικά, η στρατηγική πρέπει να εξετάσει την ιδιαιτερότητα της
εμπλεκόμενης κοινότητας και τα χαρακτηριστικά του έργου αποστράγγισης. Το κλειδί αυτών των κατευθυντήριων
γραμμών είναι να κατανοήσουμε ότι η δημόσια προσέγγιση απαιτεί πολυδιάστατη και συμμετοχική προσέγγιση,
προκειμένου να επιτευχθεί μια γόνιμη και μακροχρόνια σχέση μεταξύ της κοινότητας, των δημόσιων αρχών και των
ενδιαφερομένων που συμμετέχουν στο έργο αποστράγγισης.
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Οικοδόμηση 
εμπιστοσύνης

Διαφάνεια καθ 'όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας.

Ανοιχτή πρόσβαση στις 
πληροφορίες του έργου.

Διεξαγωγή και 
δημοσίευση μελετών 

ασφάλειας.

Διεξαγωγή και 
δημοσίευση μελετών για 
την ποιότητα του νερού.

Εμπλοκή της 
κοινότητας

Συμμετοχική και 
συνεργατική προσέγγιση.

Η κοινότητα συμμετέχει 
από την έναρξη του 

έργου.

Κάθε ενδιαφερόμενος 
καλείται να συμμετάσχει.

Εκστρατείες 
επικοινωνίας

Δημιουργήστε μια θετική 
αφήγηση.

Στοχεύστε σε κάθε βασικό 
παράγοντα.

Σχέση με παρόμοια έργα.

Σαφείς και συνεχείς 
καμπάνιες.

Εκπαιδευτικές 
εκστρατείες

Σχολικές παρουσιάσεις.

Βιωματικές 
δραστηριότητες 

(εκδρομές, εκθέματα 
κ.λπ.).

Παρουσίαση σε τοπικές 
εκδηλώσεις.


