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   Αριθμόσ Ερωτηματολογίου:………………………… 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

1.1 Ονοματεπϊνυμο  

1.2 Σχολείο  Τάξθ  

1.3 Ηλικία  

 

  

Στο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου LIFE “PAVEtheWAySTE” διενεργείται ζρευνα με το παρόν 
ερωτθματολόγιο απευκφνεται ςτθν τοπικι κοινωνία του Διμου Νάξου & Μικρϊν Κυκλάδων 
προκειμζνου να αποτυπϊςει τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ κακϊσ και τθν περιβαλλοντικι 
ευαιςκθτοποίθςθ των κατοίκων του Διμου.  

Σασ ευχαριςτοφμε εκ των προτζρων για τθ ςυμμετοχι ςασ και τισ απόψεισ ςασ. 

Η ομάδα του ζργου. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ (ερωτήςεισ πριν την παρουςίαςη) 

2.1 Γνωρίηετε τα προβλιματα που δθμιουργοφνται από τθ μθ 
αποτελεςματικι διαχείριςθ των απορριμμάτων ςτο περιβάλλον 
και ςτθν ανκρϊπινθ υγεία; 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

2.2 Κατά τθ γνϊμθ ςασ, ποια κεωρείτε μεγαλφτερα περιβαλλοντικά 
προβλιματα ςτον πλανιτθ για τθν εποχι μασ; 

(1: το πιο ςημαντικό, 10: το λιγότερο ςημαντικό) 
 Μείωςθ διακεςιμότθτασ φυςικϊν πόρων 

& ενζργειασ 

 Μόλυνςθ υδάτων 

 Ατμοςφαιρικι ρφπανςθ 

 Επικίνδυνα απόβλθτα 

 Εξαφάνιςθ ειδϊν φυτϊν & ηϊων 

 Ανκρϊπινθ υγεία & αςκζνειεσ 

 Χριςεισ γθσ 

 Αφξθςθ πλθκυςμοφ 

 Διαχείριςθ απορριμμάτων 

 Διακεςιμότθτα τροφισ ςτον πλθκυςμό 
 

Άλλο________________________________ 

2.3 Θεωρείτε ότι τα περιςςότερα απορρίμματα ςτο ςπίτι τα 
δθμιουργοφν:  

(1 επιλογή) 
 άτομα τρίτθσ θλικίασ 

 ενιλικεσ μζςθσ θλικίασ 

 παιδιά 

2.4 Γνωρίηετε ποια ςυςτιματα διαχείριςθσ απορριμμάτων 
εφαρμόηονται ςτο Διμο ςασ (π.χ. ςυλλογι ςφμμεικτων 
απορριμμάτων και διάκεςθ ςε χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ 
απορριμμάτων, ανακφκλωςθ, κομποςτοποίθςθ κ.λπ.);   

 ΝΑΙ    

 ΟΧΙ                             
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2.5 Υπάρχει κάδοσ ανακφκλωςθσ ςτο οικοδομικό τετράγωνο που 
διαμζνετε;  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

2.6  Γνωρίηεται τι είναι θ ανακφκλωςθ 

 ΝΑΙ   

 ΟΧΙ 
 

2.7 Κάνετε κάποιου είδουσ ανακφκλωςθ ςτο ςπίτι ςασ; 

 Κομποςτοποίθςθ 

 Συλλογι Μαγειρικϊν λαδιϊν 

 Ηλεκτρικζσ ςυςκευζσ & κινθτά 

 Φάρμακα             

 Συςκευαςίεσ & υλικά ςυςκευαςιϊν (από αλουμίνιο, 
λευκοςίδθρο, πλαςτικό, γυαλί, χαρτί, 
χαρτοκιβϊτια, ξφλο) 

 Μπαταρίεσ 

 Δεν κάνω ανακφκλωςθ 

 

 

Άλλο______________________ 

2.8 Χωρίηετε τα απορρίμματα ςασ ςε ανακυκλϊςιμα και  
μθ πριν τα πετάξετε; 

 
 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

2.8α Εάν χωρίηεται τα απορρίμματα ςασ ςε 
ανακυκλϊςιμα πριν τα πετάξετε, ςε ποια υλικά τα 
διαχωρίηεται; 

 

 

 

________________________________________ 

2.8β Εάν κάνετε κάποιου είδουσ ανακφκλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ: 

Ανακυκλϊςιμα: 

Πόςεσ φορζσ τθν εβδομάδα πετάτε τα 
ανακυκλϊςιμα ςτο μπλε κάδο; 

 

Μθ ανακυκλϊςιμα: 

Πόςεσ φορζσ τθν εβδομάδα πετάτε τα μθ ανακυκλϊςιμα 
ςτον πράςινο ι γκρι κάδο; 
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______________ φορζσ τθν εβδομάδα ______________ φορζσ τθν εβδομάδα 
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 Συνικωσ τι χωρθτικότθτασ ςακοφλα χρθςιμοποιείτε 
για να μεταφζρετε τα ανακυκλϊςιμα απορρίμματα 
ςτον μπλε κάδο;  

(μία επιλογή)  

 Μπλε τςάντα ανακφκλωςθσ 

 Μικρι ςακοφλα (για καλακάκια μπάνιου και 
γραφείου -25 λίτρων) 

 Μεςαία ςακοφλα (ςυνικωσ με κορδόνι για 
μικροφσ κάδουσ κουηίνασ-35 λίτρων) 

 Μεγάλθ ςακοφλα (ςυνικωσ με κορδόνι για 
μεγάλουσ κάδουσ κουηίνασ-45 λίτρων) 

Συνικωσ τι χωρθτικότθτασ ςακοφλα χρθςιμοποιείτε για 
να μεταφζρετε τα μθ ανακυκλϊςιμα απορρίμματα ςτον 
πράςινο ι γκρι  κάδο;  

(μία επιλογή)  

 Μικρι ςακοφλα (για καλακάκια μπάνιου και  
γραφείου -25 λίτρων) 

 Μεςαία ςακοφλα (ςυνικωσ με κορδόνι για μικροφσ 
κάδουσ κουηίνασ-35 λίτρων) 

 Μεγάλθ ςακοφλα (ςυνικωσ με κορδόνι για 
μεγάλουσ κάδουσ κουηίνασ-45 λίτρων) 

2.8γ  Εάν ΔΕΝ κάνετε ανακφκλωςθ: 

Πόςεσ φορζσ τθν εβδομάδα πετάτε τα ςφμμεικτα απορρίμματα  ςτον πράςινο ι γκρι κάδο; 

 

______________ φορζσ τθν εβδομάδα 

Συνικωσ τι χωρθτικότθτασ ςακοφλα χρθςιμοποιείτε για να μεταφζρετε τα ςφμμεικτα απορρίμματα ςτον γκρι 
κάδο;  

(μία επιλογή) 

 

 Μικρι ςακοφλα (για καλακάκια μπάνιου και γραφείου -25 λίτρων) 

 Μεςαία ςακοφλα (ςυνικωσ με κορδόνι για μικροφσ κάδουσ κουηίνασ-35 λίτρων) 

 Μεγάλθ ςακοφλα (ςυνικωσ με κορδόνι για μεγάλουσ κάδουσ κουηίνασ-45 λίτρων) 

 

2.9 Εφόςον ανακυκλϊνετε, τί ανακυκλϊνετε 
περιςςότερο ςτο ςπίτι ςασ; 

 

(με τον αριθμό 1 ςημειώνονται οι μεγαλύτερεσ 
ποςότητεσ,  

με τον αριθμό 3 οι μικρότερεσ ποςότητεσ) 

 

  

 

 Χαρτί/Χαρτόνι      

 Γυαλί         

 Πλαςτικό        

 Μζταλλο 

 

2.10 Γνωρίηετε πϊσ αξιοποιοφνται τα υλικά που 
ανακυκλϊνονται;  ΝΑΙ 
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 ΟΧΙ 

2.11 Είςτε ευχαριςτθμζνοι από τα υπάρχοντα ςυςτιματα 
ανακφκλωςθσ; 

 
 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

2.12 Τι ςασ ενοχλεί ςτον τρόπου που γίνεται θ ςυγκομιδι 
των ςκουπιδιϊν;  Θόρυβοσ κατά τθν αποκομιδι των ςκουπιδιϊν 

 Παρακϊλυςθ κυκλοφορίασ κατά τθν αποκομιδι των 
ςκουπιδιϊν 

 Ανεπαρκισ χωρθτικότθτα κάδων 

 Οςμζσ 

 Η εικόνα κάδων ςτα πεηοδρόμια 

 

Άλλο______________________________________ 

2.13 Θεωρείτε ότι καλφτερθ διαχείριςθ απορριμμάτων (δθλ. με τισ λιγότερεσ περιβαλλοντικζσ ςυνζπειεσ & ςυνζπειεσ 
ςτθν ανκρϊπινθ υγεία) μπορεί να επιτευχκεί όταν: 

(1 επιλογή) 

 τα απορρίμματα ςυλλζγονται ςφμμεικτα (τροφζσ, χαρτί, πλαςτικά, μζταλλα κ.λπ.) και                                  
επεξεργάηονται ςε κάποια κεντρικι μονάδα διαχείριςθσ απορριμμάτων  

 τα απορρίμματα διαχωρίηονται ανάλογα με το υλικό (δθλ. ξεχωριςτά το χαρτί, τα πλαςτικά  κ.λπ.)                                   
από τουσ πολίτεσ που τα πετοφν, και οδθγοφνται ανά υλικό προσ επεξεργαςία  

2.14 Ο διαχωριςμόσ των απορριμμάτων ανά υλικό (δθλ. χαρτί, 
πλαςτικά κ.λπ.) πριν τθν απόρριψθ κεωρείτε ότι είναι μία 
εφκολθ διαδικαςία;  

ΝΑΙ                            ΟΧΙ 

 

2.15 Θα ςυμμετείχατε ςε ζνα ερευνθτικό πρόγραμμα με κζμα τθ 
διαχείριςθ απορριμμάτων;  

ΝΑΙ                            ΟΧΙ 

 

2.15α Αν απαντιςατε ΝΑΙ ςτθν ερϊτθςθ 14,  

κα κάνατε διαχωριςμό των απορριμμάτων ανάλογα με το υλικό 
(ϊςτε να οδθγοφνται ανά υλικό προσ επεξεργαςία); 

 

ΝΑΙ                            ΟΧΙ 

 

2.15β Αν απαντιςατε ΝΑΙ ςτθν ερϊτθςθ 14, κα περιμζνατε κάποιο 
ανταποδοτικό όφελοσ για τθν ςυμμετοχι ςασ ςτθν ανακφκλωςθ; 

ΝΑΙ                            ΟΧΙ 

 

 

2.16 Επικυμείτε να ςυμμετζχετε ςτο πιλοτικό ζργο  LIFE 
“PAVEtheWAySTE” 

ΝΑΙ                            ΟΧΙ 
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