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1. ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΣΩΝ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΣΤΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΠΔ:  
«ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΣΩΝ» 

ρνιηθό  έηνο 2007-08 

Παξαθαινύκε ζπκπιεξώζηε ην παξαθάηω εξωηεκαηνιόγην, πνπ έρεη ζθνπό ηελ θαηαγξαθή 

ηεο γλώζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο ηνπηθήο θνηλωλίαο ζρεηηθά κε ζέκαηα δηαρείξηζεο θαη 

αλαθύθιωζεο ηωλ απνξξηκάηωλ. Όπνπ ην θξίλεηε απαξαίηεην κπνξείηε λα επηιέμεηε πεξηζζόηεξεο από 

κία απαληήζεηο. 

εκεηώζηε ην θύιν ζαο 

 Άλδξαο   Γπλαίθα 

εκεηώζηε ηελ ειηθία ζαο 

            

Μέρξη 15 εηώλ 16-30 εηώλ 31-45 εηώλ 46-60 εηώλ 61-75 εηώλ Πάλω από 75 

1. Πηζηεύεηε όηη ηα απνξξίκκαηα απνηεινύλ έλα ζεκαληηθό νηθνινγηθό πξόβιεκα ζηε 
ζεκεξηλή καο θνηλωλία; 

 Δελ μέξω. Δελ έρω ελεκεξωζεί 
 Δελ απνηεινύλ θαλέλα πξόβιεκα 
 Είλαη πξόβιεκα, αιιά όρη πνιύ ζνβαξό, ρωξίο άκεζεο επηπηώζεηο ζηε δωή καο 
 Ναη! Μεγάιν  
2. Ση πηζηεύεηε όηη είλαη πην ζεκαληηθό: ν ηξόπνο πνπ γίλεηαη ε ζπιινγή ηωλ απνξξηκκάηωλ ή 

ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν απηά δηαρεηξίδνληαη έπεηηα; 

 Η ζπιινγή είλαη ζεκαληηθόηεξν δήηεκα 
 Ο ηξόπνο δηαρείξηζεο ηωλ απνξξηκάηωλ είλαη πην ζεκαληηθόο 
 Καη ηα δύν είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά 
 Σίπνηε από ηα δύν δελ είλαη ζεκαληηθό 
3. Πόζεο ιεπηνκέξεηεο πηζηεύεηε όηη γλωξίδεηε ζρεηηθά κε ηε ζπιινγή θαη ηε δηαρείξηζε ηωλ 

απνξξηκάηωλ; 

 Έρω πιήξε ελεκέξωζε 
 Ξέξω κεξηθά πξάγκαηα όζνλ αθνξά ζηε ζπιινγή ηνπο, αιιά δελ μέξω πνιιά πξάγκαηα ζρεηηθά κε 

ηε δηαρείξηζή ηνπο 
 Δελ γλωξίδω ηίπνηε από ηα δύν 
4. Πνηεο από ηηο παξαθάηω κεζόδνπο δηάζεζεο ηωλ απνξξηκκάηωλ γλωξίδεηε όηη 

εθαξκόδνληαη ζηε ρώξα καο; 

 Τγεηνλνκηθή Σαθή  (Υ.Τ.Σ.Α) 
 Καύζε 
 Ληπαζκαηνπνίεζε 
 Υωκαηεξέο (ελαπόζεζε απνξξηκκάηωλ) 
5. Αξηζκήζηε από ην 1 έωο ην 4 ηηο παξαπάλω κεζόδνπο μεθηλώληαο από ηελ πην θηιηθή πξνο 

ην πεξηβάιινλ. 

 Τγεηνλνκηθή Σαθή  (Υ.Τ.Σ.Α) 
 Καύζε  
 Ληπαζκαηνπνίεζε 
 Υωκαηεξέο (ελαπόζεζε απνξξηκκάηωλ) 
6. Πηζηεύεηε όηη ν όγθνο ηωλ απνξξηκάηωλ πνπ παξάγνληαη ζηε ρώξα καο είλαη κεγάινο; 

 Δε λνκίδω όηη ππάξρεη ιόγνο αλεζπρίαο 
 Ο όγθνο είλαη ηέηνηνο πνπ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ρωξίο πξνβιήκαηα 
 Ο όγθνο είλαη κεγαιύηεξνο από απηόλ πνπ κπνξνύκε λα δηαρεηξηζηνύκε 
7. Πνηνο πηζηεύεηε όηη ζα πξέπεη λα πεξηνξίζεη ηα απνξξίκκαηά ηνπ; 

 Οη πνιίηεο 
 Οη βηνκεραλίεο 
 Απηνί πνπ παξάγνπλ κεγάινπο όγθνπο απνξξηκκάηωλ 
 Όινη 
 Καλέλαο 
8. Ση νθέιε πηζηεύεηε όηη έρεη ε αλαθύθιωζε; 

 Οηθνλνκηθά, ιόγω κείωζεο ηεο ρξήζεο πξώηωλ πιώλ 
 Οηθνλνκηθά, ιόγω επθνιόηεξεο δηαρείξηζεο ζηνπο ρώξνπο δηαρείξηζεο 
 Οηθνινγηθά, ιόγω ηεο ιηγόηεξεο επηβάξπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 
 Όια ηα παξαπάλω 
9. Πνηα από ηα παξαθάηω πιηθά πηζηέπεηε όηη κπνξνύλ λα αλαθπθιωζνύλ; 

 Γπαιί 
 Υαξηί 
 Πιαζηηθό 
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 Μέηαιιν 
 Όια ηα παξαπάλω 
10. Από πνηνπο παξάγνληεο πηζηεύεηε όηη μεθηλάεη ε επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλωλίαο γηα ηελ 

αλαθύθιωζε; Αξηζκήζηε ηα παξαθάηω από ην 1 έωο ην 4 μεθηλώληαο από απηόλ πνπ 
ζεωξείηε ηνλ πεξηζζόηεξν ζεκαληηθό  

 Από ην ζρνιείν 
 Από ηνπο ηνπηθνύο άξρνληεο 
 Από ηελ πνιηηεία 
 Από ηνλ εαπηό καο 
11. Έζηω όηη ππάξρεη ζρέδην εγθαηάζηαζεο ελόο Υ.Τ.Σ.Α ζηελ πεξηνρή ζαο. Με ηη από ηα 

παξαθάηω ζπκθωλείηε; 

 Θα ήζεια πιήξε θαη εηιηθξηλή ελεκέξωζε ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 
 Πηζηεύω όηη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζα είλαη ζίγνπξα κηα νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηελ ηνπηθή θνηλωλία 
 πκθωλώ κε ηελ πξννπηηθή απηή, θαζώο κόλν ζεηηθά έρεη 
 Πηζηεύω όηη ε δπζνζκία ζα είλαη αθόξεηε 
12. Αλ πηζηεύεηε όηη κπνξεί λα εθαξκνζηεί πξόγξακκα αλαθύθιωζεο ζην ζρνιείν, από πνηνπο 

παξάνληεο εμαξηάηαη ε επηηπρία ηνπ; 

 Από ηε Δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ 
 Από ηνπο δαζθάινπο / θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ 
 Από ηα παηδηά 
 Από ηνπο γνλείο 
 Από ηελ ηνπηθή θνηλωλία 
 Από όινπο ηνπο παξαπάλω 
                                                                      Δπραξηζηνύκε γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο 

 


