
Εκπαιδευτήρια Γείτονα 
Πρόγραμμα Pulchra 

Μελέτη σχετικά με την γνώση του  κοινού γύρω από την κλιματική αλλαγή και τα πράσινα 
κτήρια  

* Required

Φύλο: * 1.

Γυναίκα

Άνδρας

Σε ποια ηλικιακή κατανομή βρίσκεστε: * 2.

12-15

16-20

20-40

40 και άνω
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Επίπεδο σπουδών: * 3.

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Μεταπτυχιακές σπουδές

Άλλο

Ποια είναι η κύρια απασχόληση σας; * 4.

Μαθητής/ -τρια

Φοιτητής/ -τρια

Δημόσιος υπάλληλος

Ιδιωτικός υπάλληλος

Ελεύθερος επαγγελματίας

Οικιακά

Άνεργος /η

Άλλο

Ποιος είναι ο τόπος κατοικίας σας; * 5.

Γλυφάδα

Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη

Κορωπί

Άλλο
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Συμφωνώ
Απόλυτα Συμφωνώ

Ούτε
συμφωνώ

Ούτε
διαφωνώ Διαφωνώ

Διαφωνώ
Πλήρως

Η κλιματική αλλαγή
είναι ένα εξαιρετικά
σημαντικό πρόβλημα.

Παρακαλούμε σημειώστε το βαθμό που συμφωνείτε με τον παρακάτω ισχυρισμό, 
σε ότι αφορά την κλιματική αλλαγή. * 

6.

Ποιες από τις παρακάτω ενέργειες έχετε πραγματοποιήσει για την κλιματική 
αλλαγή; (πολλαπλές απαντήσεις) * 

7.

Προσπαθείτε να μειώσετε τα σκουπίδια σας και τα διαχωρίζετε τακτικά για
ανακύκλωση.

Προσπαθείτε να ελαττώσετε την κατανάλωση αντικειμένων μιας χρήσης όποτε είναι
δυνατό.

Όταν αγοράζετε μια καινούργια ηλεκτρική συσκευή, η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην επιλογή σας.

Χρησιμοποιείτε τακτικά εναλλακτικούς φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους
μετακίνησης όπως μέσα μαζικής μεταφοράς, περπάτημα κ.ά.

Έχετε μονώσει καλύτερα το σπίτι σας για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας.

Λαμβάνετε υπόψη το αποτύπωμα άνθρακα των τροφίμων που αγοράζετε και μερικές
φορές προσαρμόζετε αναλόγως τις αγορές σας.

Έχετε εγκαταστήσει στο σπίτι σας εξοπλισμό για έλεγχο και μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας (έξυπνο μετρητή)

Έχετε αλλάξει προμηθευτή ενέργειας και σας προσφέρει μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές σε σχέση με τον προηγούμενο.

Λαμβάνετε υπόψη το αποτύπωμα άνθρακα της μεταφοράς σας όταν σχεδιάζετε τις
διακοπές σας και άλλα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Αγοράσατε νέο αυτοκίνητο και η χαμηλή κατανάλωση του σε καύσιμα ήταν ένας
σημαντικός παράγοντας για την επιλογή σας

Έχετε εγκαταστήσει ηλιακούς συλλέκτες στο σπίτι σας.

Έχετε αγοράσει ένα σπίτι χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.
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Πόσο νομίζετε ότι έχει αυξηθεί η μέση παγκόσμια θερμοκρασία τα τελευταία 150 
χρόνια; * 

8.

0°C

1°C

3°C

4°C και άνω

Γνωρίζετε τι είναι το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας; * 9.

Ναι

Όχι

Αν ναι, ποιες από τις παρακάτω ενέργειες θεωρείτε ότι μπορούν να μετριάσουν το 
φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας: (πολλαπλές απαντήσεις) * 

10.

Μείωση χρήσης σπρέι

Πράσινες στέγες

Χρήση ψυχρών υλικών

Πυκνή δόμηση

Παρουσία πρασίνου στην πόλη

Παρουσία υδάτινου στοιχείου στην πόλη

Πάρκα τσέπης
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Ποιο θεωρείτε ότι είναι το ποσοστό επιβάρυνσης του δομημένου περιβάλλοντος 
στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής; * 

11.

0-20%

20-40%

50%και άνω

Δεν γνωρίζω

Γνωρίζετε τι είναι τα πράσινα κτήρια; * 12.

Ναι

Όχι

Αν ναι, γνωρίζετε ποιος είναι ο λόγος που πρέπει να τα προτιμάμε; * 13.

Καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια (εξοικονόμηση φυσικών πόρων)

Προστατεύουν την υγεία και διατηρούν το βιοτικό επίπεδο των ενοίκων υψηλό.

Μειώνουν τα απόβλητα, τη ρύπανση και την περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Όλα τα παραπάνω

Τι αξιοποιούν τα πράσινα κτήρια; (πολλαπλές απαντήσεις) * 14.

Τα οικιακά απόβλητα

Ηλιακή ενέργεια

Αιολική ενέργεια
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Σε ένα πράσινο κτήριο είναι προτιμότερο: * 15.

Ένα σκούρο χρώμα εξωτερικά

Ένα ανοιχτό χρώμα εξωτερικά

Δεν έχει σημασία το χρώμα

Για το χτίσιμο πράσινων κτηρίων, ποια από τα παρακάτω δομικά υλικά 
χρησιμοποιούνται; (πολλαπλές απαντήσεις) * 

16.

Τσιμέντο

Πηλός

Πέτρα

Τούβλα

Στην πόλη που ζείτε υπάρχουν πράσινα κτήρια και σε τι βαθμό; * 17.

Πολλά

Αρκετά

Λίγα

Καθόλου

Θα θέλατε να μείνετε στο μέλλον σε ένα κτήριο φιλικό προς το περιβάλλον 
(πράσινο); * 

18.

Ναι

Όχι
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This content is neither created nor endorsed by Microsoft. The data you submit will be sent to the form owner.

Microsoft Forms

Πιστεύετε ότι τα πράσινα κτήρια θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων; * 

19.

Ναι

Όχι

Σε μεγάλο βαθμό ναι

Δεν γνωρίζω

Ποια είναι η κύρια πηγή ενημέρωσης σας για τα πράσινα-οικολογικά κτήρια; * 20.

Τηλεόραση

Ραδιόφωνο

Σχολείο

Internet

Διαφημιστικά

Κοινωνικός Περίγυρος

Θεωρείτε ότι ο δήμος σας εφαρμόζει στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης, όπως τα 
πράσινα κτήρια; * 

21.

Ναι

Όχι
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