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13ο Ενημερωτικό Δελτίο 
Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

3η ενημερωτική καμπάνια για τα 
αποτελέσματα του έργου
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Αποτελέσματα 3ης ενημερωτικής καμπάνιας για τις Μικρές 
Κυκλάδες

Η 3η ενημερωτική καμπάνια αφορούσε στην ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα αποτελέσματα της
συμμετοχής τους στην ανακύκλωση με τα Πράσινα Περίπτερα όλα αυτά τα χρόνια. Πραγματοποιήθηκε
μέσω της επίσκεψης της καθηγήτριας Μαρίας Λοϊζίδου στις Μικρές Κυκλάδες τον Οκτώβρη του 2021
αλλά και διαδικτυακά, εξ αποστάσεως, με δημοσιεύσεις στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου, στον
λογαριασμό του δήμου στο Facebook και στον λογαριασμό του έργου στο YouTube.

>70 
προβολές

https://e-naxos.eu/life-
pavethewayste-naxos-kai-
mikres-kyklades/

https://www.youtube.co
m/watch?v=hmxhKRTMW
ME
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Αποτελέσματα ερωτηματολογίου για τις Μικρές Κυκλάδες
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Πώς μάθατε για το Πράσινο 
Περίπτερο;
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Συμμετέχετε ως νοικοκυριό, 
επιχείρηση ή και τα δύο;
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Ποια υλικά διαχωρίζετε και πηγαίνετε στο Πράσινο Περίπτερο;
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Σε τι βαθμό θα λέγατε ότι 
έχετε ικανοποιηθεί από το 

Πράσινο Περίπτερο;
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Το ενδιαφέρον συμμετοχής σας 
μελλοντικά πώς έχει επηρεαστεί;

Εχει αυξηθεί

Εχει παραμείνει το 
ίδιο

Εχει μειωθεί

Από το ερωτηματολόγιο που συνόδευε την ενημερωτική καμπάνια και 
συμπλήρωσαν περισσότεροι από 50 κάτοικοι των Μικρών Κυκλάδων προέκυψε 
ότι:

▪ Η πλειοψηφία γνωρίζει και συμμετέχει στο Πράσινο Περίπτερο της Τοπικής 
Κοινότητάς της

▪ Οι περισσότερες συμμετοχές είναι από νοικοκυριά και το υλικό με την 
μεγαλύτερη συγκέντρωση σε όλα τα συστήματα είναι το πλαστικό

▪ Οι περισσότεροι συμμετέχοντες ξεκίνησαν να ανακυκλώνουν με το Πράσινο 
Περίπτερο από την αρχή λειτουργίας του, το καλοκαίρι 2018

▪ Όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν ότι δεν ήταν ευχαριστημένοι με το 
σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων που υπήρχε πριν το Πράσινο Περίπτερο

▪ Το 50% των συμμετεχόντων είναι πολύ ικανοποιημένο από την λειτουργία 
των συστημάτων, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό υποστηρίζει ότι τα συστήματα 
χρειάζονται περισσότερη ενίσχυση και συντήρηση για την εντατικότερη 
συλλογή και διαχείριση των απορριμμάτων

▪ Όσοι δεν συμμετείχαν στο Πράσινο Περίπτερο μέχρι σήμερα, δήλωσαν ότι θα 
ήθελαν να συμμετάσχουν στο μέλλον
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Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
του έργου: http://pavethewayste.eu/el/ ,
να επικοινωνήσετε με τον κ. Νικόλαο Κονδύλη (Δήμος Νάξου) στο
2285360137 και nikkon@naxos.gov.gr
ή με τον Δρ. Δημήτρη Μαλαμή (Ε.Μ.Π) στο 2107723085 και
dmalamis@chemeng.ntua.gr.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE, το χρηματοδοτικό 
μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον και την κλιματική δράση.

Συντονιστής του έργου

Εταίροι του έργου

Δήμος Νάξου και Μικρών 
Κυκλάδων

Δήμος Αρχαίας 
Ολυμπίας

Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο

Cartif Τεχνολογικό 
Κέντρο
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