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

 

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 

  

το πλαίςιο υλοποίηςησ του ζργου LIFE “PAVEtheWAySTE” διενεργείται ζρευνα με το παρόν 
ερωτηματολόγιο απευθφνεται ςτην τοπική κοινωνία του Δήμου Νάξου & Μικρϊν Κυκλάδων 
προκειμζνου να αποτυπϊςει την υφιςτάμενη κατάςταςη καθϊσ και την περιβαλλοντική 
ευαιςθητοποίηςη των κατοίκων του Δήμου.  

ασ ευχαριςτοφμε εκ των προτζρων για τη ςυμμετοχή ςασ και τισ απόψεισ ςασ. 

Η ομάδα του ζργου. 

 

ΟΝΟΜΑ:______________________________________ 

ΕΠΩΝΤΜΟ: _____________________________________ 

ΗΛΙΚΙΑ: ________________________________________ 

ΧΟΛΕΙΟ: ______________________________________ 

 ΣΑΞΗ: _________________________________________ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: __________________________________ 
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ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 2. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ (ερωτήςεισ μετά την παρουςίαςη) 

1. 

Πραγματοποιείτε ανακφκλωςη ςτο ςχολείο;                                                   

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

2. Θα μποροφςατε να καταγράψετε το είδοσ και τισ ποςότητεσ ανακυκλωςίμων που απορρίπτετε κατά μζςο όρο ςε 
καθημερινή βάςη όταν είςτε ςτο ςχολείο (π.χ. 1 πλαςτικό μπουκάλι νερό, αλουμινόχαρτο, 1 Tetra Pak 
ςυςκευαςία χυμό, 2 αλουμινζνια κουτάκια αναψυκτικό);  

Ποςότητα Είδοσ ανακυκλωςίμων υλικϊν 
(π.χ. ςυςκευαςία Tetra Pak, πλαςτικό μπουκάλι, αλουμινζνιο κουτάκι, κονςζρβα κ.λπ.) 

(π.χ.) 1 Πλαςτικό μπουκάλι νερό 
(π.χ.) 2 Αλουμινζνια κουτάκια πορτοκαλάδα 
(π.χ.) 3 Αλουμινόχαρτο από περιτφλιγμα τοςτ 
  

  

  

  

3. Κατά τη γνϊμη ςασ, ποια μζθοδοσ είναι πιο εφκολα εφαρμόςιμη για 
την αποτελεςματική διαχείριςη των απορριμμάτων ςτην πόλη όπου 
διαμζνετε; 
(βαθμονόμηςη 1: η πιο εφκολη επιλογή, 5: η λιγότερο εφκολη επιλογή) 

 Μζθοδοι μείωςησ  παραγωγήσ 
απορριμμάτων 

 Μζθοδοι επαναχρηςιμοποίηςησ 
υλικϊν 

 Εφαρμογή ςυςτημάτων 
ανακφκλωςησ 

 Καταςκευή μονάδων ανάκτηςησ 
ενζργειασ από απορρίμματα 

 Διάθεςη απορριμμάτων ςε χϊρουσ 
υγειονομικήσ ταφήσ 

4. Η λειτουργία του ςυςτήματοσ “PAVEtheWAySTE” ςασ φάνηκε εφκολη;                           ΝΑΙ               ΟΧΙ 

5. Εάν απαντήςατε όχι ςτην ερϊτηςη 4, τι ςασ δυςκόλεψε;       
 
 

6. Θεωρείτε ότι το ςφςτημα “PAVEtheWAySTE” μποροφν να το 
χρηςιμοποιήςουν με ευκολία άτομα οποιαςδήποτε ηλικίασ; 

ΝΑΙ               ΟΧΙ 
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7. Θεωρείτε ότι το ςφςτημα “PAVEtheWAySTE” μπορεί να ςυμβάλλει 
θετικά ςτην αποτελεςματική διαχείριςη των ανακυκλωςίμων και 
γενικότερα των απορριμμάτων; 

ΝΑΙ               ΟΧΙ 
       

 
 


