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1. Ημερομηνία 

…………………… 

 

2. Ηλικία 

☐18-30 

☐31-45 

☐46-60 

☐>60 

 

3. Φύλο 

☐Άρρεν 

☐Θήλυ 

 

4. Εκπαίδευση 

☐Πρωτοβάθμια 

☐Δευτεροβάθμια 

☐Τριτοβάθμια 

☐Μεταπτυχιακό 

☐Διδακτορικό 
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5. Εργασία 

☐Εργαζόμενος 

☐Άνεργος 

☐Φοιτητής 

☐Συνταξιούχος 

☐Στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης (εργαζομένος ή αιρετός) 

☐Εκπαιδευτικός σε σχολείο του Δήμου Δυτικής Μάνης 

 

6. Σε ποια τοπική κοινότητα (χωριό) του Δήμου Δυτικής Μάνης 

κατοικείτε; 

……………………………………… 

 

7. Τύπος Κατοικίας 

☐Μονοκατοικία 

☐Διπλοκατοικία 

☐Πολυκατοικία 

☒ Αρ. διαμερισμάτων 

 

8. Αριθμός ενοίκων 

……………………………………. 

9. Διαθέτει κήπο 

☐Ναι 

☐Όχι 
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10. Επιχείρηση 

☐Καφετέρια/καφενείο 

☐Εστιατόριο 

☐Πολυκατάστημα (σούπερ μάρκετ) 

☐Ξενοδοχείο/ενοικιαζόμενα δωμάτια 

☐Χειροποίητα προϊόντα, ρούχα, κοσμήματα/αξεσουάρ και είδη δώρων 

☐Βιοτεχνία (συνεργία αυτοκινήτων, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι κλπ) 

Ποια βιοτεχνία; …………………………………………….. 

☐Άλλο 

……………………………… 

☐Δεν έχω κατάστημα/βιοτεχνία 

 

11. Δυναμικότητα 

(τραπεζοκαθίσματα ή κλίνες) 

………………………………………… 

 

12. Άλλα στοιχεία της επιχείρησης 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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13. Όταν σκέφτεστε "σκουπίδια", τι εικόνες σας έρχονται στο μυαλό; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

14. Τα απορρίμματα δεν αποτελούν σοβαρό πρόβλημα στις μέρες μας, 

γιατί οι ποσότητες που παράγονται είναι πολύ μικρές. 

☐ΣΩΣΤΟ 

☐ΛΑΘΟΣ 

 

15. Η μη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων μπορεί να προκαλέσει 

ασθένειες στους ανθρώπους. 

☐ΣΩΣΤΟ 

☐ΛΑΘΟΣ 

 

16. Η μη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων μπορεί να προκαλέσει 

θάνατο σε ψάρια ή πουλιά. 

☐ΣΩΣΤΟ 

☐ΛΑΘΟΣ 

 

17. Σε ποιόν ανήκει το υπόλειμμα των απορριμμάτων 

……………………………………………………………………………………… 

 

18. Ποια από τα απορρίμματα σου πετάς στον μπλε κάδο ανακύκλωσης; 
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☐Μόνο τα τρόφιμα 

☐Μόνο τα χαρτιά 

☐Μόνο τα πλαστικά 

☐Μόνο τα γυάλινα 

☐Μόνο όσα είναι από αλουμίνιο 

☐Τα χαρτιά, τα πλαστικά, τα γυάλινα και τα αλουμινένια 

 

19. Υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης (μπλε κάδοι) στο χωριό σου; 

☐ΝΑΙ 

☐ΟΧΙ 

 

20. Εάν οι πλησιέστεροι στο σπίτι σας συμβατικοί κάδοι (πράσινοι, ασημί 

και μαύροι) είναι γεμάτοι τι κάνετε; 

☐Αφήνετε τα σκουπίδια στον δρόμο δίπλα από τον κάδο  

☐Κρατάτε τα σκουπίδια και τα πηγαίνετε στον πλησιέστερο άδειο κάδο  

☐Πετάτε τα σκουπίδια στους κάδους ανακύκλωσης συσκευασιών (μπλε κάδοι) 

☐Άλλο 

 

21.    Όταν είστε έξω και χρησιμοποιήσετε μια συσκευασία: 

☐Πετάτε το ανακυκλώσιμο υλικό στο καλαθάκι του δρόμου ή σε συμβατικό 

κάδο  

☐Πετάτε το ανακυκλώσιμο υλικό στον ειδικό κάδο ανακύκλωσης συσκευασιών, 

εφόσον υπάρχει σε κοντινή απόσταση 
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22. Όταν ακούτε τη λέξη «ανακύκλωση», τι εικόνες σας έρχονται στο 

μυαλό; 

(γράψτε τουλάχιστον τρεις) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

23. Τα χρησιμοποιημένα γυαλιά, χαρτιά, πλαστικά και μέταλλα 

θεωρούνται άχρηστα υλικά, άρα πρέπει να τα διαχειριζόμαστε ως 

σκουπίδια. 

☐ΣΩΣΤΟ 

☐ΛΑΘΟΣ 

 

24. Τα χρησιμοποιημένα γυαλιά, χαρτιά και μέταλλα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες για την παραγωγή νέων προϊόντων. 

☐ΣΩΣΤΟ 

☐ΛΑΘΟΣ 

 

25. Με ένα τόνο ανακυκλωμένου χαρτιού σώζουμε περίπου 17 δέντρα. 

☐ΣΩΣΤΟ 

☐ΛΑΘΟΣ 

 

26. Τα καθαρά ανακυκλώσιμα υλικά είναι Χαρτί, Πλαστικό, Μέταλλο, 

Γυαλί. 

☐ΣΩΣΤΟ 

☐ΛΑΘΟΣ 
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27. Το γυαλί μπορεί να ανακυκλωθεί μόνο μια φορά. 

☐ΣΩΣΤΟ 

☐ΛΑΘΟΣ 

 

28. Αν το  γυαλί βρεθεί με τα άλλα ανακυκλώσιμα μπορεί να σπάσει και 

να τα ‘αχρηστεύσει’, μετατρέποντας τα σε απόβλητα. 

☐ΣΩΣΤΟ 

☐ΛΑΘΟΣ 

 

29. Το αλουμίνιο αν το πετάξουμε στα σκουπίδια θα «λιώσει» μετά από 

100-200 χρόνια. 

☐ΣΩΣΤΟ 

☐ΛΑΘΟΣ 

 

30. Χιλιάδες πλαστικά καταλήγουν στη θάλασσα κάθε χρόνο 

δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στου θαλάσσιους οργανισμούς. 

☐ΣΩΣΤΟ 

☐ΛΑΘΟΣ 

 

31. Υπάρχουν και τα σύμμικτα ανακυκλώσιμα υλικά που δεν είναι σήμερα 

ανακυκλώσιμα αλλά τα περισσότερα από αυτά θα γίνουν τα επόμενα 

χρόνια. 

☐ΣΩΣΤΟ 

☐ΛΑΘΟΣ 
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32. Τα απόβλητα τροφίμων από την κουζίνα δε μπορούν να 

ανακυκλωθούν. 

☐ΣΩΣΤΟ 

☐ΛΑΘΟΣ 

 

33. Τα τελικά αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) δεν πρέπει να ξεπερνάνε 

το 8 με 10%, δηλαδή να έχουμε Ανακυκλώσιμα 45%, Βιοαπόβλητα 45% 

και ΑΣΑ 10% 

☐ΣΩΣΤΟ 

☐ΛΑΘΟΣ 

 

34. Γνωρίζετε τι είναι κομποστοποιητής; 

☐ΝΑΙ 

☐ΟΧΙ 

 

35. Τα πράσινα απορρίμματα κήπων μπορούν να οδηγηθούν για 

κομποστοποίηση. 

☐ΣΩΣΤΟ 

☐ΛΑΘΟΣ 

 

36. Όταν ακούτε τη λέξη «κομποστοποίηση», τι εικόνες σας έρχονται 

στο μυαλό; 

(γράψτε τουλάχιστον τρεις) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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37. Κάνετε ανακύκλωση; 

☐ΝΑΙ 

☐ΟΧΙ 

 

38. Διαχωρίζετε τα βιοαπόβλητα (τρόφιμα) από την ανακύκλωση;  

☐ΝΑΙ 

☐ΟΧΙ 

 

39. Ποια υλικά ανακυκλώνετε; 

☐ΧΑΡΤΙ 

☐ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

☐ΓΥΑΛΙ 

☐ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 

☐ΑΛΛΟ………………………………………………… 

☐ΔΕΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ 

 

40. Πόσο συχνά μεταφέρετε εκτός της οικίας/γραφείου/εργασίας σας τα 

ανακυκλώσιμα υλικά; 

☐ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 

☐1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

☐1 ΦΟΡΑ  15 ΗΜΕΡΕΣ 

☐1 ΦΟΡΑ / ΜΗΝΑ 

☐ΑΛΛΟ 
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41. Με ποιον τρόπο/μέθοδο διαχωρίζετε τα υλικά για ανακύκλωση; 

☐ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

☐ΜΙΑ ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΑΚΟΥΛΑ 

☐ΜΙΑ ΣΑΚΟΥΛΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ 

ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 

42. Ποια είναι τα οφέλη της ανακύκλωσης; (Γιατί ανακύκλωση;) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

43. Εφαρμόζετε κάποιου είδους οικιακή κομποστοποίηση/ανακύκλωση 

των αποβλήτων τροφίμων ή/και πράσινων υπολειμμάτων κήπων; 

☐ΝΑΙ 

☐ΟΧΙ 

 

44. Αν ναι περιγράψτε την μέθοδο που χρησιμοποιείτε. 

☐ΚΑΔΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

☐ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΕ ΧΩΡΑΦΙ 

☐ΟΙΚΟΣΙΤΑ ΖΩΑ 
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45. Αν όχι θα θέλατε να σας δοθεί η δυνατότητα να συμμετέχετε σε 

πρόγραμμα ανακύκλωσης των αποβλήτων τροφίμων κουζίνας και 

πράσινων υπολειμμάτων κήπων ; 

☐ΝΑΙ 

☐ΟΧΙ 

 

46. Τι σας αποτρέπει από το ανακυκλώσετε /εμπόδια (Εάν όχι εσάς, 

σκεφτείτε τι είναι αυτό που αποτρέπει γνωστούς ή/και φίλους; 

☐ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ 

☐ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

☐ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΜΕΣΟ ΟΦΕΛΟΣ 

 

47. Τι προβλήματα δημιουργούνται από την ύπαρξη κάδων στους 

δρόμους; 

☐ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

☐ΟΠΤΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ 

☐ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ 

☐ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

☐ΆΛΛΟ……………………………………………………………………………… 

 

48. Θα θέλατε να αλλάξει ο τρόπος αποκομιδής των απορριμμάτων στο 

χωριό σας; 

☐ΝΑΙ 

☐ΟΧΙ 
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49. Αν ναι τι θα θέλατε να αλλάξει; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

50. Ποιες ώρες θεωρείτε κατάλληλες για να συλλέγονται τα 

απορρίμματα; 

☐ΠΡΩΙ 09:00 

☐ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 16:00 

☐ΒΡΑΔΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 10:00 

 

51. Πως θα σας φαινόταν να ελευθερώναμε τους δρόμους από τους 

κάδους απορριμμάτων; 

☐ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ 

☐ΚΑΛΟ 

☐ΜΕΤΡΙΟ 

☐ΚΑΚΟ 

 

52. Θα θέλατε να έχετε τον δικό σας κάδο απορριμμάτων; 

☐ΝΑΙ 

☐ΟΧΙ 
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53. Το πρώτο βήμα για τη σωστή Πρόληψη και Ανακύκλωση Αστικών 

Στερεών Αποβλήτων είναι η απομάκρυνση των οργανικών ή 

βιοαποβλήτων από τα άλλα αστικά στερεά απόβλητα. 

☐ΣΩΣΤΟ 

☐ΛΑΘΟΣ 

 

54. Ό,τι από βιοαπόβλητα δεν δίνουμε στα οικόσιτα ζώα πρέπει να 

οδηγείται στην κομποστοποίηση. 

☐ΣΩΣΤΟ 

☐ΛΑΘΟΣ 

 

55. Θα σας ήταν εύκολο να τοποθετείτε τα βιοαπόβλητα (απόβλητα 

τροφίμων) και τα μικροκλαδέματα σε ξεχωριστό κάδο; 

☐ΝΑΙ 

☐ΟΧΙ 

 

56. Εάν ναι τι μέγεθος κάδου, σε λίτρα, θα θέλατε να έχετε; 

☐50 

☐80 

☐120 

☐240 

☐550 

☐1100 
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57. Κάθε πότε επιθυμείτε να γίνεται η αποκομιδή τους; 

☐ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 

☐3 ΦΟΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

☐2 ΦΟΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

☐1 ΦΟΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

58. Θα θέλατε ξεχωριστό κοινόχρηστο κάδο για απόρριψη παπουτσιών 

και ενδυμάτων; 

☐ΝΑΙ 

☐ΟΧΙ 

 

59. Μέχρι τι απόσταση είστε διατεθειμένοι να μετακινηθείτε για να 

απορρίψετε παλιές ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές, μπογιές, 

τηγανέλαια κλπ; 

☐10-50 μ. 

☐50-100 μ. 

☐>500 μ. 

 

60. Τι είδους ενέργειες από την μεριά του Δήμου θα σας ενθάρρυναν ή 

θα βοηθούσαν για να ανακυκλώνετε περισσότερο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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61. α) Να σας δοθούν ξεχωριστοί κάδοι ανακύκλωσης για να 

ανακυκλώνετε στο σπίτι/επιχείρησή σας; 

☐ΝΑΙ 

☐ΟΧΙ 

 

62. β) Να τοποθετήσετε τον κάδο ανακύκλωσης εντός της 

οικίας/καταστήματος και να τον βγάζετε έξω μόνο συγκεκριμένες μέρες 

και ώρες βάση προγράμματος αποκομιδής που θα καθορίσει ο Δήμος.  

☐ΝΑΙ 

☐ΟΧΙ 

 

63. γ) Να λαμβάνετε λεπτομερή ενημερωτικά υλικά,  να συμμετέχετε σε 

ενημερωτικά εργαστήρια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και να 

κληθείτε να συμμετέχετε σε ενημερωτική ημερίδα του δήμου για την 

ανακύκλωση. 

☐ΝΑΙ 

☐ΟΧΙ 

 

64. δ) Πως θα σας φαινόταν εάν ο δήμος καθιστούσε παράνομη την 

απόρριψη ανακυκλώσιμων υλικών στα σκουπίδια με την επιβολή 

προστίμου; 

☐ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ 

☐ΚΑΛΟ 

☐ΜΕΤΡΙΟ 

☐ΚΑΚΟ 
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65. ε) Θα βοηθούσε ένα οικονομικό κίνητρο για να ανακυκλώνετε 

περισσότερο, όπως μειωμένα τέλη ή χρέωση με βάση την ποσότητα 

των απορριμμάτων που παράγει ο καθένας; 

☐ΝΑΙ 

☐ΟΧΙ 

 

66. ζ) Αναφέρετε άλλες ενέργειες 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

67. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 


