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Ερωτθματολόγιο (α' μζροσ) μακθτϊν Δθμοτικοφ 
 

 

 

 

 

 

 

Αρικμόσ Ερωτθματολογίου:……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΝΟΜΑ:______________________________________ 

ΕΠΩΝΤΜΟ: _____________________________________ 

ΗΛΙΚΙΑ: ________________________________________ 

ΧΟΛΕΙΟ: ______________________________________ 

 ΣΑΞΗ: _________________________________________ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: __________________________________ 

                                           

      

το 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. 

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

Η ομάδα του ζργου. 
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ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ (ερωτιςεισ πριν τθν παρουςίαςθ) 

1. Γνωρίηετε τα προβλιματα που δθμιουργοφνται ςτο 
περιβάλλον και ςτθν ανκρϊπινθ υγεία όταν δεν 
διαχειριηόμαςτε κατάλλθλα τα απορρίμματα μασ; 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 
 

2. Κατά τθ γνϊμθ ςασ, ποια κεωρείτε μεγαλφτερα 
περιβαλλοντικά προβλιματα ςτον πλανιτθ για τθν 
εποχι μασ; 
(Βαθμονόμηςη 1: το πιο ςημαντικό, 10: το λιγότερο 
ςημαντικό) 

 Μείωςθ αποκεμάτων φυςικών πόρων & 
ενζργειασ 

 Μόλυνςθ υδάτων 

 Ατμοςφαιρικι ρφπανςθ 

 Επικίνδυνα απόβλθτα 

 Εξαφάνιςθ ειδών  φυτών & ηώων 

 Ανκρώπινθ υγεία & αςκζνειεσ 

 Χριςεισ γθσ 

 Αφξθςθ πλθκυςμοφ 

 Διαχείριςθ απορριμμάτων 

 Διακεςιμότθτα τροφισ 
 

Άλλο____________________________ 

3. Θεωρείτε ότι τα περιςςότερα απορρίμματα ςτο ςπίτι 
τα δθμιουργοφν:  

(1 επιλογή) 
 Άτομα θλικίασ  άνω των 60 χρονών 

 Άτομα θλικίασ 21-60 χρονών 

 Άτομα θλικίασ 1-20 χρονών 
 

4. Ζχετε δει κάδουσ απορριμμάτων ςτθ γειτονιά ςασ 
εκτόσ των ςυνθκιςμζνων (πράςινοι και γκρι κάδοι);   

 
ΝΑΙ                            ΟΧΙ 
       

5. Τπάρχει κάδοσ ανακφκλωςθσ κοντά ςτο ςπίτι ςασ; ΝΑΙ                            ΟΧΙ 
       

6. Κάνετε κάποιου είδουσ ανακφκλωςθ ςτο ςπίτι ςασ;  
 

ΝΑΙ                            ΟΧΙ 
 
Αν ναι τότε διάλεξε από τα παρακάτω: 

 Κομποςτοποίθςθ 

 Συλλογι Μαγειρικών λαδιών 

 Ηλεκτρικζσ ςυςκευζσ & κινθτά 
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 Φάρμακα             

 Συςκευαςίεσ & υλικά ςυςκευαςιών 
(από αλουμίνιο, λευκοςίδθρο, 
πλαςτικό, γυαλί, χαρτί, χαρτοκιβώτια, 
ξφλο) 

 Μπαταρίεσ 

7. Παρακαλϊ όπωσ να ςθμειϊςετε τον αρικμό ατόμων 
που κατοικοφν ςτο ςπίτι ςασ 

 
________________________ 

8. Ξεχωρίηετε τα ανακυκλϊςιμα από τα υπόλοιπα 
ςκουπίδια πριν τα πετάξετε;  

ΝΑΙ                            ΟΧΙ 

8α. 
Εάν απαντιςατε ΝΑΙ ςτθν ερϊτθςθ 5: 

 Ανακυκλϊςιμα 
Πόςεσ φορζσ τθν εβδομάδα πετάτε τα ανακυκλϊςιμα 
ςτο μπλε κάδο; 
 
_______________________φορζσ τθν εβδομάδα 

Μθ ανακυκλϊςιμα 
Πόςεσ φορζσ τθν εβδομάδα πετάτε τα μθ 
ανακυκλϊςιμα ςτον πράςινο ι γκρι κάδο; 
 
___________________φορζσ τθν εβδομάδα 

υνικωσ τί ςακοφλα χρθςιμοποιείτε για να πάτε τα 
ανακυκλϊςιμα ςτο μπλε κάδο;  
(μία επιλογι)  

 Μπλε τςάντα ανακφκλωςθσ 

 Σακοφλα από το super market 

 Μεγάλθ μαφρθ ςακοφλα 
 

υνικωσ τί ςακοφλα χρθςιμοποιείτε για να πάτε 
τα ςκουπίδια ςτον πράςινο ι γκρι  κάδο;  
(μία επιλογι)  

 Σακοφλα από το super market 

 Μεγάλθ μαφρθ ςακοφλα 

8β. 
Εάν απαντιςατε ΟΧΙ ςτθν ερϊτθςθ 5: 

 Πόςεσ φορζσ τθν εβδομάδα πετάτε τα ςκουπίδια  ςτον πράςινο ι γκρι κάδο; 
 
____________________φορζσ τθν εβδομάδα 

υνικωσ τί ςακοφλα χρθςιμοποιείτε για να πετάξετε τα ςκουπίδια ςτον πράςινο ι γκρι κάδο;  
(μία επιλογι)  

 Σακοφλα από το super market 

 Μεγάλθ μαφρθ ςακοφλα 
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9. Εφόςον κάνετε ανακφκλωςθ, τί ζχετε δει ότι 
ανακυκλϊνετε περιςςότερο ςτο ςπίτι ςασ; 
(βακμολογοφμε με τον αρικμό 1 τισ μεγαλφτερεσ 
ποςότθτεσ και με τον αρικμό 3 τισ μικρότερεσ ποςότθτεσ) 

 Χαρτί/Χαρτόνι      

 Γυαλί         

 Πλαςτικό        

 Μζταλλο 
10. Γνωρίηετε τί μποροφμε να κάνουμε με τα υλικά τα οποία 

δεν πετάμε ςτα ςκουπίδια και τα ξεχωρίηουμε για να τα 

ανακυκλϊςουμε; 

      
       ΝΑΙ                           ΟΧΙ 

11. Σι ςασ ενοχλεί ςτον τρόπο με τον οποίο γίνεται ςυγκομιδι 

των ςκουπιδιϊν;  Θόρυβοσ από το απορριμματοφόρο 

 Κίνθςθ ςτουσ δρόμουσ όταν μαηεφει το 
απορριμματοφόρο τα ςκουπίδια 

 Σκουπίδια ζξω από τουσ κάδουσ 

 Άςχθμθ μυρωδιά των ςκουπιδιών ςτουσ 
κάδουσ 

 Εικόνα ςκουπιδιών ςτα πεηοδρόμια 
 

Άλλο_____________________ 
12. ασ είναι εφκολο να ξεχωρίηετε τα ανακυκλϊςιμα (δθλ. χαρτί, 

πλαςτικό κ.λπ.) από τα υπόλοιπα ςκουπίδια πριν τα πετάξετε;  

 
ΝΑΙ                            ΟΧΙ 

15. Θα ςυμμετείχατε ςε ζνα ερευνθτικό πρόγραμμα με κζμα τα 

ςκουπίδια και τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μποροφμε να 

βγάλουμε χριςιμα υλικά από αυτά;  

 
 
ΝΑΙ                            ΟΧΙ 

 

 


