
Τρέχοντα θέματα, Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων:

Τοπικές Κοινότητες Κουφονησίου, Δονούσας, Σχοινούσας και Ηρακλειάς

9ο Ενημερωτικό Δελτίο 
Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

2η ενημερωτική καμπάνια 
για τους κατοίκους των 
Μικρών Κυκλάδων

«ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ, 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»

http://pavethewayste.eu/

http://pavethewayste.eu/
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2η ενημερωτική καμπάνια

Τον Μάρτιο 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η 2η καμπάνια ενημέρωσης των
πολιτών των Μικρών Κυκλάδων, μέσω δημοσίευσης στην επίσημη ιστοσελίδα του
δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, καθώς και στην σελίδα του στο Facebook. Το υλικό
που συνόδευσε την καμπάνια αποτελούνταν από μια παρουσίαση του έργου και της
προόδου που έχουν σημειώσει τα τέσσερα νησιά από την αρχή της λειτουργίας τους,
και από ένα σύντομο ερωτηματολόγιο για την αποτύπωση του βαθμού συμμετοχής
και της γνώμης του κοινού.

Από την καμπάνια 
εκτιμάται ότι 

ενημερώθηκαν πάνω από 
3500 άτομα

9ο Ενημερωτικό Δελτίο 
Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Ανάρτηση στο Facebook: 
https://www.facebook.com/municipalityofnaxos

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://e-
naxos.eu/2021/03/17/life-pavethewayste-naxos-kai-mikres-kyklades/

Ανάρτηση στον λογαριασμό του έργου στο You Tube: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZLxx5fVeKBo

http://pavethewayste.eu/
https://www.facebook.com/municipalityofnaxos
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9ο Ενημερωτικό Δελτίο 
Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

2η ενημερωτική καμπάνια – Αποτελέσματα από την συμπλήρωση 
του ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο που συνόδευσε την 2η καμπάνια ενημέρωσης για τους πολίτες των
Μικρών Κυκλάδων, ήταν διαθέσιμο και αναρτημένο στο διαδίκτυο (ιστοσελίδα του
Δήμου, λογαριασμός του Δήμου στο Facebook και στον λογαριασμό του έργου στο You
Tube) για το διάστημα Μάρτιος – Απρίλιος 2021 και συμπληρώθηκε από 16 άτομα. Από
αυτούς:
❑ Το 100% απάντησε ότι κάνει ανακύκλωση
❑ Το 100% απάντησε ότι γνωρίζει για το πρωτότυπο σύστημα ανακύκλωσης που 

λειτουργεί στην περιοχή τους
❑ Το 87% συμμετέχει στο Πράσινο Περίπτερο
❑ Το 72% το επισκέπτεται κάθε 2-3 ημέρες
Ακολουθούν επιπρόσθετες απαντήσεις υπό μορφή γραφημάτων:

Επιχείρηση
22%

Νοικοκυριό
21%

Και τα 
δύο
57%

Συμμετέχετε ως νοικοκυριό 
ή/και ως επιχείρηση;

50%

14%

36%

Σε τι βαθμό συμμετέχετε; Πηγαίνω... 

Τα περισσότερα ανακυκλώσιμα 
υλικά στο Πράσινο Περίπτερο και τα 
υπόλοιπα στον κάδο  συμμείκτων

Τα λιγότερα ανακυκλώσιμα υλικά 
στο Πράσινο Περίπτερο και τα 
υπόλοιπα στον κάδο συμμείκτων

Όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά στο 
Πράσινο Περίπτερο
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Δεν τα διαχωρίζω

Ποιά υλικά διαχωρίζετε στο νοικοκυριό/επιχείρησή σας 
πριν τα εναποθέσετε στο Πράσινο Περίπτερο; (Μπορείτε 

να επιλέξετε περισσότερες από μια απαντήσεις)

Nαι
87%

Όχι
13%

Συμμετέχετε στην 
ανακύκλωση με το Πράσινο 

Περίπτερο; 
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2η ενημερωτική καμπάνια – Αποτελέσματα από την συμπλήρωση 
του ερωτηματολογίου

❑ Το 69% δεν ήταν ικανοποιημένο από το σύστημα διαχείρισης που υπήρχε πριν το 
Πράσινο Περίπτερο

❑ Από το  56% εκείνων που δεν ήταν ικανοποιημένοι από το Πράσινο Περίπτερο, το 
89% έδωσε τους εξής λόγους:
• Μεγάλη συσσώρευση απορριμμάτων
• Κακή εξωτερική κατάσταση του Περιπτέρου 
• Απαιτείται καλύτερη οργάνωση και εποπτεία του υπεύθυνου λειτουργίας

❑ Το 100% όσων δεν συμμετείχαν θα ήθελαν να συμμετάσχουν στο μέλλον 
Ακολουθούν επιπρόσθετες απαντήσεις υπό μορφή γραφημάτων:

Δεν με εξυπηρετεί η 
τοποθεσία του 

Πράσινου 
Περιπτέρου

34%
Έλλειψη 
κινήτρου

33%

Άλλο
33%

Γιατί δεν συμμετέχετε στην ανακύκλωση 
με το Πράσινο Περίπτερο;

Εχει 
αυξηθεί

31%

Εχει παραμείνει 
το ίδιο

50%

Εχει 
μειωθεί

13%

Δ/Α
6%

Θεωρείτε ότι έχει αυξηθεί, μειωθεί ή 
παραμείνει το ίδιο το ενδιαφέρον σας να 

συμμετέχετε στο Πράσινο Περίπτερο; 

56%

25%

7%

6% 6%
19%

Αν διαθέτετε επιχείρηση στην περιοχή, θεωρείτε ότι έχει επηρεαστεί από 
την λειτουργία του Πράσινου Περιπτέρου; (12 απαντήσεις) 

& 4.1 Αν ΝΑΙ, με ποιό τρόπο; (3 απαντήσεις)

Όχι

Δεν απαντησαν

Λιγότερος όγκος απορριμάτων

Χρειάζεται ένα άτομο για να τα διαχωρίσει και να τα πάει. Ειδικά το καλοκαίρι είναι δυσκολο

Δ/Α
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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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