Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο

Στοιχεία του Φορέα
Επωνυμία Φορέα:
Πόλη:
Οδός:

Αριθμός:

ΤΚ:

Τηλέφωνο:

Email:

Ιστοσελίδα:

Στοιχεία υπεύθυνου του φορέα για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου
Ονοματεπώνυμο:
Θέση:
Email:

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Γνωρίζετε τους στόχους του Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου;
Ναι

Όχι

Εν μέρει

2. Γνωρίζετε τους στόχους του Ευρωπαϊκού Δικτύου Περιβαλλοντικών & Διαχειριστικών Αρχών (ΕΝΕΑ);
Ναι

Όχι

Εν μέρει

3. Υπήρξατε μέλος/συνεργάτης σε εθνικά / περιφερειακά ή Ευρωπαϊκά δίκτυα και αν ναι ποια είναι η
συμβολή σας σε αυτά;
Όνομα Δικτύου:

Περιγραφή
συμμετοχής:
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4. Παρακαλούμε να αξιολογήσετε τη σημασία των στόχων του Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου
όπως ενδεικτικά παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.
ΣΤΟΧΟΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ

Σημασία
Καθόλου
σημαντικός

Σημαντικός

Ιδιαίτερα σημαντικός

Ανταλλαγή πληροφόρησης, τεχνογνωσίας και
εμπειριών μεταξύ των μελών του Δικτύου και των
φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτό
Διάχυση γνώσης, εμπειρίας και καλών πρακτικών
σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο –
μεταφορά τεχνογνωσίας και ενημέρωσης από τα
αντίστοιχα Εθνικά Δίκτυα Κρατών – Μελών (Κ-Μ)
στο Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο.
Παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων και
υποχρεώσεων που τίθενται από την εθνική και
κοινοτική νομοθεσία και τον προγραμματισμό
έργων και δράσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και άλλους
δημόσιους πόρους (ΕΟΧ, Life, ΣΔΙΤ κ.λπ.),
σχετικών με την περιβαλλοντική πολιτική.
Διαμόρφωση και εισήγηση μέτρων πολιτικής και
κατευθύνσεων,
σχετικά
τόσο
με
τον
προγραμματισμό
και
την
υλοποίηση
των
συγχρηματοδοτούμενων περιβαλλοντικών έργων
και δράσεων, όσο και την καλύτερη δυνατή
ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στην
άσκηση των επιμέρους τομεακών πολιτικών π.χ
Μεταφορές, Γεωργία, Τουρισμός, Βιομηχανία,
Παιδεία
Υποστήριξη της ελληνικής συμμετοχής στο ΕΝΕΑ
(European Network of Environmental & Managing
Authorities της DG ENV της Ε.Ε).
Διασύνδεση και συνεργασία με τα αντίστοιχα Δίκτυα
άλλων Κ-Μ
Υποστήριξη στην κατάρτιση και παρακολούθηση
του
συστήματος
δεικτών
περιβαλλοντικής
παρακολούθησης
στο
πλαίσιο
των
συγχρηματοδοτούμενων έργων

5. Θα θέλατε να προτείνετε και άλλους στόχους; Αν ΝΑΙ, παρακαλούμε να τους προσδιορίσετε.
ΝΑΙ

ΟΧΙ
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6. Ποια πιστεύετε πρέπει να είναι η οργάνωση του Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου
(θεσμική συγκρότηση με κανονισμό λειτουργίας, αντιπροσωπευτικότητα στη λειτουργία
του κ.λπ.) και πως βλέπετε τον ρόλο του φορέα σας σ αυτό;

7. Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται μέσα για την επίτευξη των στόχων του Εθνικού
Περιβαλλοντικού Δικτύου. Παρακαλούμε να προσδιορίσετε τη σημασία τους.
Σημασία
Μέσα επίτευξης των στόχων
Καθόλου σημαντική

Σημαντική

Ιδιαίτερα
σημαντική

Συλλογή πληροφοριών που αφορούν στην περιβαλλοντική
πολιτική και ανάπτυξη εργαλείων (Βάση δεδομένων, reporting
κλπ) για την παρακολούθηση της προόδου, επίτευξης των
στόχων και των προτεραιοτήτων που τίθενται σε επίπεδο
χώρας.
Δημιουργία κόμβου στην ιστοσελίδα της ΕΥΣΠΕΔ ως μέσο
παροχής και ανταλλαγής ηλεκτρονικών πληροφοριών
Διοργάνωση ενημερωτικών γεγονότων (ημερίδων, συνεδρίων,
σεμιναρίων κλπ) για την διάχυση και ενημέρωση των
δραστηριοτήτων του Δικτύου
Έκδοση ηλεκτρονικού, οπτικοακουστικού και έντυπου
ενημερωτικού υλικού σχετικού με τις δράσεις λειτουργίας του
Δικτύου
Ανάπτυξη εργαλείων περιβαλλοντικής παρακολούθησης
προγραμμάτων / έργων (σύστημα δεικτών)
Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της ενσωμάτωσης της
περιβαλλοντικής πολιτικής σε όλα τα στάδια υλοποίησης έργων
και δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και
άλλους δημόσιους πόρους
Διεξαγωγή θεματικών εργαστηρίων, όπου ανάλογα με τις
ειδικότερες ανάγκες εξετάζονται και συζητούνται ειδικά θέματα
Σύσταση και λειτουργία θεματικών ομάδων εργασίας
Προώθηση των συνεργασιών με ΜΚΟ, Ερευνητικά και
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Επιστημονικούς Συλλογικούς Φορείς

Σημασία
Άλλα
Καθόλου σημαντική
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Καθόλου
σημαντική

Καθόλου
σημαντική

8. Παρακαλούμε να επιλέξετε τα περιβαλλοντικά θέματα στα οποία θα θέλατε να εστιάσει τη δράση του το
Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο:

1.

Βιοποικιλότητα και Φυσικό Περιβάλλον

2.

Δάση

3.

Διαχείριση Περιβαλλοντικού Κινδύνου - Κλιματική αλλαγή

4.

Υδατικοί Πόροι

5.

Διαχείριση αποβλήτων

6.

Χωροταξία

7.

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

8.

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Πληροφορία

9.

Η ενίσχυση των θεσμών και των διοικητικών μηχανισμών άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής

10. Περιβαλλοντική αδειοδότηση
11. Επιχειρηματικότητα και Περιβάλλον
12. Περιβαλλοντική έρευνα και καινοτομία
13. Περιβαλλοντική πληροφορία
14. Περιβαλλοντικοί δείκτες
15. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
16. Έδαφος
17. Φυσικοί ορυκτοί πόροι
18. Εξοικονόμηση ενέργειας – Ενεργειακή αποδοτικότητα
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9. Υπάρχουν αντικείμενα των παραπάνω περιβαλλοντικών θεμάτων που θεωρείτε ότι πρέπει να τύχουν
επεξεργασίας κατά προτεραιότητα? Αν ΝΑΙ, παρακαλούμε να τα προσδιορίσετε.
Ναι

Όχι

10. Παράγει ο φορέας σας ενημερωτικό υλικό το οποίο θα ήταν χρήσιμο σε άλλους φορείς με αρμοδιότητα σε
περιβαλλοντικά θέματα;
Ναι

Όχι

Αν ναι
Μορφή
Τίτλος
Έντυπη
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Ηλεκτρονική

11. Για ποια από τα παρακάτω θέματα θα θέλατε να λαμβάνετε ενημέρωση;

1. Βιοποικιλότητα και Φυσικό Περιβάλλον

2.

Δάση

3.

Διαχείριση Περιβαλλοντικού Κινδύνου - Κλιματική αλλαγή

4.

Υδατικοί Πόροι

5.

Διαχείριση αποβλήτων

6.

Χωροταξία

7.

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

8.

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Πληροφορία

9.

Η ενίσχυση των θεσμών και των διοικητικών μηχανισμών άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής

10. Περιβαλλοντική αδειοδότηση
11. Επιχειρηματικότητα και Περιβάλλον
12. Περιβαλλοντική έρευνα και καινοτομία
13. Περιβαλλοντική πληροφορία
14. Περιβαλλοντικοί δείκτες
15. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
16. Έδαφος
17. Φυσικοί ορυκτοί πόροι
18. Εξοικονόμηση ενέργειας – Ενεργειακή αποδοτικότητα
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12. Υπάρχουν κατά την άποψή σας άλλοι φορείς των οποίων η συμμετοχή στο Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο
κρίνεται απαραίτητη? Αν ΝΑΙ, παρακαλούμε να τους προσδιορίσετε.
Ναι

Όχι

13. Έχει αντιμετωπίσει ο φορέας σας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, προβλήματα κατά την υλοποίηση
συγχρηματοδοτούμενων έργων σχετικών με θέματα περιβάλλοντος στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο?
Αν ΝΑΙ, παρακαλούμε να τα προσδιορίσετε.
Ναι

Όχι

14. Συμπληρωματικές Παρατηρήσεις
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