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Ερωτηματολόγιο 1ης Φάσης Δημοσιας Διαβούλευσης για την Εκπόνηση 
του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Είχατε συμμετάσχει στις δημόσιες διαβουλεύσεις για τη συν-διαμόρφωση του 1ου ή/και 

2ου ΣΔΛΑΠ; Αν ναι, θεωρείτε ότι οι εισηγήσεις ή οι ανησυχίες σας λήφθηκαν υπόψη 

στο τελικό Σχέδιο Διαχείρισης;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Θεωρείτε ότι το χρονοδιάγραμμα και η κατανομή εργασιών που προτείνονται είναι 

εφικτοί και προσφέρουν τη δυνατότητα εμπλοκής σας στη διαδικασία διαμόρφωσης του 

Σχεδίου Διαχείρισης; Αν όχι, ποιες τροποποιήσεις θα προτείνατε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Κρίνετε ότι η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, όπως περιγράφεται, είναι επαρκής 

για την αποτελεσματική εμπλοκή των ενδιαφερόμενων φορέων;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Κατά την εκπόνηση των προηγούμενων ΣΔΛΑΠ πραγματοποιήθηκαν περιφερειακές 

ημερίδες διαβούλευσης, κάτι που προγραμματίζεται να γίνει και στο παρόν σχέδιο. 

Πιστεύετε ότι  μέσα από τέτοιες δομές μπορείτε να συνεισφέρετε ικανοποιητικά;  Αν όχι, 

μπορείτε να εισηγηθείτε άλλους τρόπους εμπλοκής σας;    

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Συμφωνείτε ότι η σύσταση της βασικής ομάδας φορέων όπως περιγράφεται πιο πάνω 

και παρουσιάζεται στον Πίνακα 2 του παρόντος εντύπου καλύπτει τους κυριότερους 

φορείς που μπορούν να  συνεισφέρουν ουσιωδώς στην αναθεώρηση του Σχεδίου; Αν 

όχι, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε άλλους φορείς που θα θέλατε να συμπεριληφθούν. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Καθώς προχωράμε στον τρίτο κύκλο ετοιμασίας του ΣΔΛΑΠ, υπάρχει κατά την άποψη 

σας, κάποιος καλύτερος τρόπος/δομή με τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν 

να πετύχουν πιο αποτελεσματική συνεργασία για την εκπόνηση του Σχεδίου; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 7 

Έχετε οποιοδήποτε άλλο σχόλιο ή εισήγηση που πιστεύετε ότι θα βοηθήσει την 

αρμόδια αρχή είτε στη διαδικασία της Δημόσιας διαβούλευσης, είτε στην αναθεώρηση 

του ΣΔΛΑΠ; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7 

Στοιχεία επικοινωνίας* 

Ονοματεπώνυμο: 

Διεύθυνση: 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 

 Ηλ. Ταχυδρομείο: 

Ιδιότητα: 

Φορέας τον οποίο εκπροσωπείτε: 

*Τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς του ερωτηματολογίου
και της διαβούλευσης για το ΣΔΛΑΠ γενικότερα, και δεν θα δημοσιοποιηθούν σε καμιά περίπτωση. 

Oι απαντήσεις μπορούν να αποσταλούν και ηλεκτρονικά στο wfd@wdd.moa.gov.cy ή ταχυδρομικώς 
στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Λεωφόρος Κέννετυ 100-110, 1047 Παλλουριώτισσα, Λευκωσία, 
Κύπρος.
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