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Περίληψη
Το Recycling@Home ως έργο του προγράμματος LIFE+ της Ε.Ε. συμβάλλει στην ανάπτυξη
και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας. Κύριο στόχο του έργου
αποτελεί η εφαρμογή της οικιακής ανακύκλωσης υλικών στόχων όπως το χαρτί, το
πλαστικό και το μέταλλο. Στα στάδια υλοποίησης του έργου περιλαμβάνονται η έρευνα
αναφορικά με στοιχεία των Δήμων -μέρος της οποίας αποτελεί και αυτό το παραδοτέο- η
κατασκευή ενός πρωτότυπου συστήματος οικιακής ανακύκλωσης και η μετέπειτα πιλοτική
εφαρμογή του σε 100 νοικοκυριά στους Δήμους Αμαρουσίου και Μάνδρας-Ειδυλλίας της
Περιφέρειας Αττικής, για διάστημα τουλάχιστον 8 μηνών.
Το ανά χείρας παραδοτέο περιλαμβάνει ανάλυση κοινωνικο-δημογραφικών
χαρακτηριστικών ως προς την παραγωγή απορριμμάτων των δύο Δήμων με στόχο τη
συλλογή πληροφοριών προκειμένου να επιτευχθεί σχεδιαστική προσαρμογή του
συστήματος στις ανάγκες των Δήμων. Επιπρόσθετα, στο παραδοτέο παρατίθεται
κατηγοριοποίηση των νοικοκυριών των δύο Δήμων με κριτήρια που βασίζονται στις
συνήθειες απόρριψης των απορριμμάτων τους, ούτως ώστε να επιλεγεί το βέλτιστο και πιο
αντιπροσωπευτικό δείγμα για την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής. Η ένωση των δύο
απαιτούμενων εκθέσεων της Δράσης Α.2, δηλαδή της επιλογής των νοικοκυριών προς
συμμετοχή στην πιλοτική εφαρμογή του Recycling@Home και η καταγραφή της παραγωγής
και της διαχείρισης των απορριμμάτων, πραγματοποιήθηκε προκειμένου να παρουσιαστεί
το εν λόγω θέμα ολοκληρωμένα. Η παρουσίαση των πρακτικών διαχείρισης που
εφαρμόζονται στους δύο Δήμους παρουσιάζεται εκτενώς και αναλυτικά στο Παραδοτέο
Α.1.1.. Η πληροφορία που θα συλλεχθεί συνολικά από το παραδοτέο Α.2.1 θα αξιοποιηθεί
στη συνέχεια για τον προσδιορισμό χαρακτηριστικών του συστήματος καθώς και για την
παρακολούθηση του προγράμματος.
Η επιλογή της μεθόδου συλλογής των πρωτογενών πληροφοριών τόσο για την ανάλυση των
κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών των Δήμων ως προς τις συνήθειες απόρριψης
απορριμμάτων όσο και για την επιλογή των νοικοκυριών που θα συμμετέχουν ακόλουθα
στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, αφορά στη σύνταξη και συμπλήρωση ενός
δομημένου ερωτηματολογίου μικρής έκτασης. Το εν λόγω ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε
και συμπληρώθηκε στις δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις των δύο Δήμων, στα τοπικά Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών, στα Δημαρχεία και σε σχολεία. Δυσκολίες που παρατηρήθηκαν
στην έρευνα αφορούσαν στην αδυναμία αξιοποίησης ορισμένων ερωτηματολογίων λόγω
ελλιπών απαντήσεων από τους ερωτηθέντες καθώς και στις ελλείψεις των επίσημων
εθνικών βάσεων δεδομένων αναφορικά με τα οικιακά απορρίμματα.
Η επεξεργασία των πληροφοριών και τα αποτελέσματα της έρευνας που έχει
πραγματοποιηθεί, παρουσίασε αναμενόμενες διαφορές για δύο Δήμους διαφορετικού
πολεοδομικού ιστού. Η ανάλυση των απαντήσεων στο σύνολο των συμπληρωμένων
ερωτηματολογίων των δύο Δήμων απεικονίζει κατά προσέγγιση το προφίλ της παραγωγής
απορριμμάτων στα νοικοκυριά των Δήμων Αμαρουσίου και Μάνδρας-Ειδυλλίας. Στο δείγμα
που μελετήθηκε, ο Δήμος Αμαρουσίου παρουσιάζει περισσότερα νοικοκυριά ολιγομελών
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νοικοκυριών εν αντιθέσει με το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας όπου οι πολυμελείς οικογένειες
απαντώνται πιο συχνά. Ακόλουθα, από την αξιοποίηση των απαντήσεων στα
ερωτηματολόγια παρατηρήθηκε ότι στα ολιγομελή νοικοκυριά του Δήμου Αμαρουσίου
καταγράφεται ελαφρώς μεγαλύτερη παραγωγή απορριμμάτων από τα αντίστοιχα
νοικοκυριά του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας. Επιπρόσθετα καταγράφηκε ότι ο Δήμος
Αμαρουσίου πραγματοποιεί ανακύκλωση σε ποσοστό 80% του δείγματος εν αντιθέσει με το
Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας όπου σημειώνεται μικρότερο ποσοστό της τάξης του 72%.
Ακόλουθα, στην ενότητα που αφορά στην επιλογή αντιπροσωπευτικού δείγματος
νοικοκυριών από τους δύο Δήμους για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος
Recycling@Home, παρατίθεται η περιγραφή των βημάτων της μεθοδολογίας που
ακολουθήθηκε σε δείγμα νοικοκυριών που είχαν δηλώσει προθυμία συμμετοχής στο
σχετικό ερωτηματολόγιο. Τα κριτήρια που κρίθηκαν ως κατάλληλα για την επιλογή των
οικιών αφορούν στα ποικίλα μεγέθη νοικοκυριών και επιπέδων εκπαίδευσης, καθώς επίσης
και σε πολυμελή νοικοκυριά και νοικοκυριά με σχετικά με τα υπόλοιπα μεγάλη παραγωγή
απορριμμάτων.
Τα αποτελέσματα από την επεξεργασία των απαντήσεων των κατοίκων των δύο Δήμων
αφορούν σε 300 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια (εκ των 343 που συγκεντρώθηκαν), από
τα οποία 99 για το Δήμο Αμαρουσίου και 99 για το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας είχαν
συμπληρωμένα το σχετικό εδάφιο περί δήλωσης επιθυμίας συμμετοχής και ήταν δυνατό να
αξιοποιηθούν προς κατηγοριοποίηση για την επιλογή του δείγματος εφαρμογής της
πιλοτικής εφαρμογής Recycling@Home. Ο αριθμός των επιλεχθέντων νοικοκυριών για τη
συμμετοχή τους στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος Recycling@Home ανήλθε στα
100.
Ακόλουθα, από το σύνολο των 300 συμπληρωμένων ερωτηματολογίων και για τους δύο
Δήμους αξιοποιήθηκαν ανάλογα με την περίπτωση κοινωνικο-δημογραφικά
χαρακτηριστικά ως προς την παραγωγή απορριμμάτων στα ερωτηματολόγια τα οποία ήταν
συμπληρωμένα τα σχετικά εδάφια. Οι κατηγορίες που εξετάσθηκαν ήταν η παραγωγή
απορριμμάτων ως προς το μέγεθος των νοικοκυριών και το επίπεδο εκπαίδευσης ανά
νοικοκυριό, οι συνήθειες απόρριψης απορριμμάτων καθώς και η κοινωνική αποδοχή ενός
νέου τεχνολογικού συστήματος ανακύκλωσης από τους κατοίκους.
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Executive Summary
The Recycling@Home project, funded by the European Financial Instrument for the
Environment LIFE+, contributes to the development and the implementation of the
environmental policy and legislation. The main objective of the project is the recycling of
household target materials, such as paper, plastic and metals. The project comprises
research about the Municipalities of Amroussion and Mandra-Eidyllia (Prefecture of Attica),
construction of the prototype home recycling system and the subsequent pilot
demonstration of the Recycling@Home system in 100 households of both Municipalities, for
at least 8 months.
In the present deliverable, socio-demographic characteristics regarding waste generation
are analyzed for both Municipalities. The information gathered will be used in order for the
Recycling@home system to be tailored to the actual needs of the Municipalities.
Additionally, the deliverable includes the methodology for the selection and the screening
process of the participating households, in order to form the most representative sample for
the implementation of the system. In this context, two reports are included in this
deliverable, namely the report on the selection procedure of the households that will
participate in the large scale demonstration of the Recycling@Home system as well as the
report on the waste generation of the households examined and on the waste management
practices applied. The waste management practices applied are presented extensively in the
Deliverable A.1.1.. The data reviewed in the framework of Action A.2 will constitute valuable
feedback for the design of the Recycling@Home system as well as for the monitoring of the
project.
A structured questionnaire was used for the survey conducted. This questionnaire was
delivered and completed in the two raising awareness events in the Municipalities of
Amaroussion and Mandra-Eidyllia, the Citizen Service Centres, the City Halls and schools. The
difficulties encountered during the completion of this report are related to the incomplete
questionnaires and the gaps in the official databases regarding household waste in Greece.
The processed questionnaires for 150 households in the Municipality of Amaroussion and
150 households in the Municipality of Mandra-Eidyllia highlighted the expected differences
for the two regions of different urban fabrics. In the sample studied, the Municipality of
Amaroussion appears to have more households with 1-2 and 3-4 persons opposed to the
higher number of households of large families for the Municipality of Mandra-Eidyllia. It is
worth mentioning that households with 1-2 and 3-4 residents in the Municipality of
Amaroussion have slightly higher waste production, than households of the same category
in the Municipality of Mandra-Eidyllia. In addition, higher recycling rates were recorded for
the residents of the Municipality of Amaroussion who completed the questionnaire,
compared to those of the Municipality of Mandra-Eidyllia (recycling rate of 80% and 72% for
the two Municipalities respectively).
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Following, households that showed willingness to participate were included in the
screening procedure based on criteria concerning household size, education level and waste
production per household. The processing of the completed questionnaires refer to 300
completed questionnaires for both Municipalities (from the 343 gathered), where 99 for the
Municipality of Amaroussion and 99 for the Municipality of Mandra-Eidyllia declared
participation to the Recycling@Home project. The number of households selected for
participation in the Recycling@Home project has reached the 100 households for both
Municipalities.
In addition, 150 questionnaires from the Municipality of Amaroussion and 150 from the
Municipality of Mandra-Eidyllia were processed for the presentation of waste generation
regarding household size and education level per household, waste disposal habits and
social acceptance of the new recycling technology Recycling@Home.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το πρόγραμμα Recycling@Home αφορά στην οικιακή ανακύκλωση υλικών στόχων όπως το
χαρτί, το πλαστικό και το μέταλλο. Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος περιλαμβάνει
τη χρήση του συστήματος από 100 νοικοκυριά στους Δήμους Αμαρουσίου και ΜάνδραςΕιδυλλίας της Περιφέρειας Αττικής, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 8 μηνών.
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επιλογή των 100 οικιών και η ανάλυση σχετικών με την
παραγωγή απορριμμάτων κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών προτιμήθηκε η
μέθοδος συλλογής δεδομένων μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίου από κατοίκους
και δημότες των δύο Δήμων. Το εν λόγω ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε και συμπληρώθηκε
στις δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις των δύο Δήμων, στα Δημαρχεία και σε σχολεία των δύο
Δήμων καθώς και στα τοπικά Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Επίσης αναρτήθηκε και στην
ιστοσελίδα του έργου, προκειμένου ο κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας (εφόσον είναι
κάτοικος του Δήμου Αμαρουσίου ή Μάνδρας-Ειδυλλίας) να μπορεί να το συμπληρώσει και
ηλεκτρονικά.
Ακόλουθα, παρατίθεται η μεθοδολογία έρευνας του παρόντος παραδοτέου (ο τρόπος
κατάρτισης του ερωτηματολογίου, το ίδιο το ερωτηματολόγιο), η ανάλυση κοινωνικοδημογραφικών χαρακτηριστικών των Δήμων Αμαρουσίου και Μάνδρας-Ειδυλλίας ως προς
την παραγωγή απορριμμάτων με βάση απαντήσεις του σχετικού ερωτηματολογίου, καθώς
και η επιλογή νοικοκυριών για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος
Recycling@Home. Στο τέλος των δύο ενοτήτων, που αφορούν στην ανάλυση κοινωνικοδημογραφικών δεικτών και στην επιλογή νοικοκυριών, παρατίθενται αποτελέσματα της
έρευνας και συμπεράσματα.
Η ένωση των δύο απαιτούμενων εκθέσεων της Δράσης Α.2, δηλαδή της επιλογής των
νοικοκυριών προς συμμετοχή στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος
Recycling@Home και η καταγραφή της παραγωγής και της διαχείρισης των απορριμμάτων,
πραγματοποιήθηκε προκειμένου να παρουσιαστεί ολοκληρωμένα το εν λόγω θέμα.
Επιπρόσθετο ρόλο για την ένωση των δύο απαιτούμενων εκθέσεων σε μία κοινή έκθεση με
τίτλο «Επιλογή νοικοκυριών που θα συμμετάσχουν στη μεγάλης κλίμακας εφαρμογή του
οικιακού ανακυκλωτή Recycling@Home και καταγραφή κοινωνικο-δημογραφικών
χαρακτηριστικών τους ως προς την παραγωγή απορριμμάτων» διαδραμάτισε και η κοινή
μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, δηλαδή η συμπλήρωση μικρής έκτασης δομημένων
ερωτηματολογίων. Η παρουσίαση των πρακτικών διαχείρισης που εφαρμόζονται στους δύο
Δήμους παρουσιάζεται εκτενώς και αναλυτικά στο Παραδοτέο Α.1.1. Η πληροφορία που θα
συλλεχθεί συνολικά από το παραδοτέο Α.2.1 θα αξιοποιηθεί στη συνέχεια για τον
προσδιορισμό των χαρακτηριστικών που θα πρέπει να φέρει το σύστημα Recycling@Home
καθώς και για την παρακολούθηση του έργου.
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1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
1.1. Συλλογή πληροφοριών
Η μέθοδος συλλογής πρωτογενών πληροφοριών αφορά στη σύνταξη και συμπλήρωση
ενός δομημένου ερωτηματολογίου. Καθοριστικό ρόλο στη συμπλήρωσή του διαδραμάτισε
η ενημέρωση των ενδιαφερομένων στους δύο Δήμους, όπως παρουσιάζεται και στην
ανάλυση ακόλουθα, με τη δημοσιοποίηση του έργου καθώς και με τις αναφορές στον
τοπικό έντυπο τύπο και σε ιστοτόπους. Σε σχέση με τη συλλογή των δευτερογενών
στοιχείων, που αξιοποιήθηκαν συγκριτικά με τα πρωτογενή για την ανάλυση των
κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών, αξιοποιήθηκε η πληροφορία από την
επεξεργασία δεδομένων της Δράσης Α1i καθώς και από σχετικές πηγές του διαδικτύου.
Η επιλεγμένη μεθοδολογία συλλογής δεδομένων συνδέεται άμεσα τόσο με την επιλογή
ενός αντιπροσωπευτικού, στο μέτρο του δυνατού, δείγματος νοικοκυριών για την πιλοτική
εφαρμογή του προγράμματος όσο και με τη μετέπειτα κοινωνικο-δημογραφική ανάλυση
χαρακτηριστικών του εν λόγω δείγματος. Η καταλληλότητα της μεθόδου που
χρησιμοποιήθηκε για τη διεκπεραίωση της έρευνας αφορά στην ευκολία προσέγγισης του
ενδιαφερομένου κοινού με τη συμπλήρωση ενός μικρού και περιεκτικού ερωτηματολογίου.
Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα δομημένο ερωτηματολόγιο περιορισμένο σε μία
σελίδα με εκτύπωση διπλής όψης (όταν πρόκειται για την έντυπη μορφή του και όχι την
ηλεκτρονική), το οποίο μπορεί εύκολα, γρήγορα και οικονομικά να διανεμηθεί αλλά και να
συμπληρωθεί καθώς περιέχεται ένα σύνολο άμεσων ερωτήσεων. Επιπρόσθετο σημαντικό
παράγοντα για την επιλογή της εν λόγω μεθόδου αποτέλεσε η τυποποιημένη ανάλυση που
προσφέρει ένα ερωτηματολόγιο.
Το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε ως έμμεσο μέσο επικοινωνίας (Ρόντος και
Παπάνης, 2006) μεταξύ της καθοδηγητικής ομάδας του Recycling@Home και των
ερωτηθέντων, καθώς όπως προαναφέρθηκε τα ερωτηματολόγια σκοπό είχαν να
διανεμηθούν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό κατοίκων των δύο Δήμων -και σε
περιπτώσεις να συμπληρωθούν εν απουσία των ερευνητών- προκειμένου να επιτευχθεί το
βέλτιστο δυνατό δείγμα τόσο για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα όσο και για την ανάλυση
κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών σε σχέση με την παραγωγή αποβλήτων σε
νοικοκυριά. Για το λόγο αυτό, το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε σύμφωνα με τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των Δήμων, οι οποίοι και συνέβαλαν στη διαμόρφωση των ερωτήσεων.
Επίσης, ουσιαστικά συνετέλεσε και η εφαρμογή του ερωτηματολογίου υπό δοκιμαστική
εξέταση σε ομάδα ανθρώπων παρόμοια με τον αναμενόμενο μελετώμενο πληθυσμό,
επαναπροσδιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο στο τέλος τόσο τις ερωτήσεις όσο και τη δομή
i

Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τη διαχείριση, ποσότητα και σύνθεση των στερεών
απορριμμάτων στους Δήμους Αμαρουσίου και Μάνδρας-Ειδυλλίας.

6|Σ ε λ ί δ α

Παραδοτέο Α.2.1: Επιλογή νοικοκυριών που θα συμμετάσχουν στη μεγάλη κλίμακας εφαρμογή του
οικιακού ανακυκλωτή Recycling@Home και καταγραφή κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών
τους ως προς την παραγωγή απορριμμάτων

της παρουσίασης, μιας και κατόπιν της οριστικής κατάρτισής του ουδεμία αλλαγή δεν είναι
εφικτή (Ρόντος και Παπάνης, 2006).
Η μορφή του ερωτηματολογίου που τελικά χρησιμοποιήθηκε παρουσιάζεται ακόλουθα:
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Για την κατάρτιση του ερωτηματολογίου, αφού αρχικά προσδιορίστηκε ο στόχος της
έρευνας, δηλαδή η συλλογή αντιπροσωπευτικού δείγματος τόσο για τη βέλτιστη επιλογή
δείγματος όσο και για την αποτύπωση της κοινωνικο-δημογραφικής συσχέτισης αναφορικά
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με την παραγωγή αποβλήτων, εκ των υστέρων αποτυπώθηκαν οι απαιτούμενες
πληροφορίες κοινωνικο-δημογραφικού περιεχομένου, και καθορίστηκε ο τύπος του
ερωτηματολογίου. Λόγω της σημαντικότητας περί της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης
ανταπόκρισης του ερωτηματολογίου στο ευρύ κοινό, κρίθηκε ότι η μορφή ενός δομημένου
ερωτηματολογίου με κλειστού τύπου ερωτήσεις είναι η πλέον κατάλληλη.
Στη συνέχεια, και εφόσον είχαν οριστεί από τις επιταγές του προγράμματος οι περιοχές
μελέτης να είναι οι Δήμοι Αμαρουσίου και Μάνδρας-Ειδυλλίας, συντάχθηκαν οι
απαραίτητες ενότητες προς εξέταση. Πιο αναλυτικά, συμπεριλήφθηκαν ερωτήσεις
ταυτότητας σχετικά με μεταβλητές που αφορούν φυσικά στα στοιχεία επικοινωνίας, σε
στοιχεία του νοικοκυριού καθώς και στις συνήθειες απόρριψης απορριμμάτων των
κατοίκων που διαμένουν στα νοικοκυριά που ανταποκρίθηκαν.
Συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις σχετικά με τα στοιχεία του νοικοκυριού αφορούν στην πέμπτη
(5η) και έκτη (6η) ερώτηση του ερωτηματολογίου. Ο προσδιορισμός της μεταβλητής του
τύπου της κατοικίας του ερωτηθέντος πραγματοποιήθηκε με μία ερώτηση απλής επιλογής.
Ακόλουθα, η έκτη ερώτηση, η οποία αφορά στα στοιχεία των ατόμων που διαμένουν
μόνιμα στην οικία, περιελάμβανε μία ερώτηση με υποερωτήσεις άμεσης απάντησης
σχετικά με το φύλο, την ηλικία, το επάγγελμα/ιδιότητα καθώς και το επίπεδο εκπαίδευσης.
Ακόλουθα, στην ενότητα σχετικά με τις συνήθειες απόρριψης απορριμμάτων
χρησιμοποιήθηκαν τρεις ερωτήσεις (7η έως 9η). Η έβδομη ερώτηση προσδιορίζει με πιθανές
απαντήσεις πολλαπλής επιλογής, εάν ο ερωτηθέντας πραγματοποιεί κάποιου είδους
ανακύκλωση. Ακόλουθα, και τηρώντας τη συνήθη σειρά των ερωτήσεων περί
κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας (Ρόντος και Παπάνης, 2006), η όγδοη (8η) ερώτηση τύπου διχοτόμησης- χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει εάν πραγματοποιείται
διαχωρισμός των ανακυκλωσίμων υλικών στο σύνολο των απορριμμάτων έκαστου
νοικοκυριού. Στη περίπτωση κατά την οποία η απάντηση στην εν λόγω ερώτηση είναι
θετική, ακολουθεί σκέλος με υποερωτήσεις που αφορούν στον προσδιορισμό της
συχνότητας απόρριψης όπως και της χωρητικότητας της σακούλας που χρησιμοποιούν για
την απόρριψη τόσο των ανακυκλώσιμων όσο και των σύμμεικτων απορριμμάτων. Αντίθετα,
στην περίπτωση κατά την οποία η απάντηση στην προαναφερθείσα ερώτηση διχοτόμησης
είναι αρνητική, ακολουθεί σκέλος υποερωτήσεων σχετικά με τη συχνότητα απόρριψης και
τη χωρητικότητα της σακούλας που χρησιμοποιούν για την απόρριψη των συμμείκτων
απορριμμάτων. Η ερώτηση χρησιμοποιείται προκειμένου να υπολογιστούν κατά
προσέγγιση τα παραγόμενα ανακυκλώσιμα και σύμμεικτα απορρίμματα στους Δήμους
Αμαρουσίου και Μάνδρας-Ειδυλλίας. Τέλος, τοποθετείται -ως είθισται (Ρόντος και
Παπάνης, 2006)- ερώτηση η οποία και αφορά στη δήλωση επιθυμίας για τη συμμετοχή των
ερωτηθέντων στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος Recycling@Home (ερώτηση 9η).
Το ερωτηματολόγιο, κατόπιν και της δοκιμαστικής του εξέτασης, χαρακτηρίζεται για την
πληρότητα, σαφήνεια και συνοχή του. Όπως εύκολα παρατηρείται, σχεδόν το σύνολο του
ερωτηματολογίου αφορά σε ερωτήσεις κλειστού τύπου εκπεφρασμένων με απλή χρήση της
γλώσσας. Ο λόγος χρήσης του συγκεκριμένου είδους ερωτήσεων αφορά περισσότερο στην
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ευκολία απάντησης από τους ερωτηθέντες καθώς και στην ευκολία ποσοτικοποίησης και
ανάλυσης των απαντήσεων. Χαρακτηριστικό επίσης του ερωτηματολογίου αποτελεί η
χρήση διακριτών χρωμάτων και κατευθυντηρίων τόξων στις πολυεπίπεδες ερωτήσεις (όπως
λόγου χάριν στην όγδοη ερώτηση) λειτουργώντας ως αρωγοί ούτως ώστε να γίνεται επίσης
εύκολα αντιληπτό από το απαντητικό κοινό.
Το εν λόγω ερωτηματολόγιο με κύριο χαρακτηριστικό του την ευκολία συμπλήρωσής του
αναμένεται, σύμφωνα με τις επιταγές της πρότασης του προγράμματος Recycling@Home,
να συμπληρωθεί από τουλάχιστον 300 κατοίκους των δύο Δήμων καθ’ όλη τη διάρκεια
πορείας του έργου μέχρι και λίγο πριν του χρόνου που έχει οριστεί για την τοποθέτηση των
οικιακών ανακυκλωτών στα επιλεγμένα νοικοκυριά των δύο Δήμων. Η πρώτη σειρά
ερωτηματολογίων διανεμήθηκε προς συμπλήρωση στις δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις που
προβλέπονται σύμφωνα με τη Δράση Δ.3, μία δεύτερη σειρά σε κεντρικά σημεία των δύο
Δημαρχείων καθώς και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ακόλουθα σε σχολεία των δύο
Δήμων καθώς και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα του έργου.

1.2. Αναμενόμενα αποτελέσματα
Οι απαντήσεις των ερωτηματολογίων αναμένεται εκτός από το βασικό στόχο που αφορά
στην καταγραφή των νοικοκυριών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, κατόπιν
ανάλυσής τους να αποδώσουν δεδομένα για την καταγραφή κοινωνικών και δημογραφικών
χαρακτηριστικών των νοικοκυριών των δύο Δήμων ως προς την παραγωγή απορριμμάτων.
Το σύνολο των 300 ερωτηματολογίων θα αξιοποιηθεί για την αποτύπωση κοινωνικοδημογραφικών δεικτών στους δύο Δήμους, ενώ μόνο αυτά με τη σχετική θετική δήλωση για
συμμετοχή στο πρόγραμμα θα αξιολογηθούν μέσω συγκεκριμένης μεθοδολογίας επιλογής
προκειμένου να λάβουν μέρος στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος.
Πιο συγκεκριμένα, αναμένονται πληροφορίες σχετικά με τον τύπο κατοικίας, τα άτομα που
διαμένουν μόνιμα στα νοικοκυριά των δύο Δήμων, καθώς και σχετικά με τον αριθμό, την
ηλικία, τις γενεές και το επίπεδο εκπαίδευσης. Ακόλουθα, πληροφορίες αναμένεται ότι θα
συλλεχθούν αναφορικά με τις συνήθειες των κατοίκων των δύο Δήμων ως προς τους
τρόπους απόρριψης των συμμείκτων απορριμμάτων και διαχείρισης των ανακυκλωσίμων
προϊόντων από μέρους τους.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα επηρεάσουν τη μετέπειτα εξέλιξη της πορείας του
έργου, καθώς τόσο τα κοινωνικά χαρακτηριστικά όσο και οι συνήθειες απόρριψης των
απορριμμάτων των κατοίκων στους δύο Δήμους αποτελούν μία βάση δεδομένων δύο
διαφορετικών περιοχών ως προς τον πολεοδομικό τους ιστό. Οι διαφορές που θα
αποτυπωθούν θα αποτελέσουν χρήσιμες πληροφορίες για το σχεδιασμό ενός οικιακού
ανακυκλωτή προσαρμοσμένο στις ανάγκες μίας σύγχρονης και έντονα αντιφατικής αστικής
περιοχής όπως η το κλεινόν άστυ.
Μέχρι την περίοδο συγγραφής της παρούσας έκθεσης, ερωτηματολόγια έχουν
συμπληρωθεί από κατοίκους των δύο Δήμων κατόπιν διανομής αυτών τόσο στις δύο (2)
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ενημερωτικές εκδηλώσεις σχετικά με το πρόγραμμα (στις 28/11/2012 στο Δήμο
Αμαρουσίου και στις 23/1/2013 στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας), σε σχολεία, διαδικτυακά
από την ιστοσελίδα του έργου, σε κεντρικά σημεία των Δημαρχείων των δύο Δήμων καθώς
και στα συναφή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Ο αριθμός των συμπληρωμένων
ερωτηματολογίων ξεπέρασε τα 300 και άγγιξε τον αριθμό των 343 για το σύνολο των δύο
Δήμων, εκ των οποίων πάνω από το 96% ήταν αξιοποιήσιμα προς επεξεργασία επιβεβαιώνοντας την επιλογή της μεθόδου. Για το λόγο ότι τα 151 εκ των 343 των
συμπληρωμένων ερωτηματολογίων αφορούσαν στο Δήμο Αμαρουσίου και τα 192 στο
Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας, 43 ερωτηματολόγια αποκλείστηκαν προκειμένου η ανάλυση να
βασίζεται σε ισόποσα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια (150 για το Δήμο Αμαρουσίου και
150 για το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας). Ακόλουθα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα
σχετικά με κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά των δύο Δήμων όπως και για τα
νοικοκυριά που κρίνονται ως επικρατέστερα για συμμετοχή στο πρόγραμμα
Recycling@Home.
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2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Η ακόλουθη ενότητα αφορά στην παρουσίαση κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών
σε σχέση με την παραγωγή απορριμμάτων από νοικοκυριά, συγκεκριμένα με ανάλυση
στοιχείων για τους Δήμους Αμαρουσίου και Μάνδρας-Ειδυλλίας. Προβλήματα που
παρουσιάστηκαν αφορούσαν κατά κύριο λόγο στις παραγόμενες ποσότητες οικιακών
απορριμμάτων από τα νοικοκυριά, καθώς στην Ελλάδα δεν υπάρχουν επίσημα
καταγεγραμμένες βάσεις δεδομένων για το εν λόγω θέμα.
Η έρευνα βασίζεται στις απαντήσεις των κατοίκων των δύο Δήμων στα ερωτηματολόγια
που διανεμήθηκαν για την ολοκλήρωση της Δράσης Α.2 του προγράμματος
Recycling@Home. Όπως προαναφέρθηκε, ο αριθμός των συμπληρωμένων
ερωτηματολογίων ξεπέρασε τα 300 και άγγιξε σε αριθμό τα 343. Τα 151 εκ των 343
αφορούσαν σε συμπληρωμένα ερωτηματολόγια για το Δήμο Αμαρουσίου και τα 192 σε
συμπληρωμένα ερωτηματολόγια για το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας. Λόγω της άνισης
κατανομής τους ως προς τους δύο Δήμους, επιλέχθηκαν να χρησιμοποιηθούν 150
συμπληρωμένα ερωτηματολόγια προς ανάλυση για το Δήμο Αμαρουσίου και αντίστοιχος
αριθμός για το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας. Τα 43 ερωτηματολόγια που δεν
χρησιμοποιήθηκαν, δηλαδή 1 για το Δήμο Αμαρουσίου και 42 για το Δήμο ΜάνδραςΕιδυλλίας, αποκλείστηκαν με βάση ένα σύνολο κριτηρίων. Αρχικά δεν χρησιμοποιήθηκαν
αυτά που ήταν ελλιπώς συμπληρωμένα –εάν και επρόκειτο για ένα πολύ μικρό ποσοστόκαι στη συνέχεια καταβλήθηκε προσπάθεια ούτως ώστε να στο δείγμα των 150
συμπληρωμένων ερωτηματολογίων να αποτυπωθεί η εικόνα του συνόλου των
ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν για έκαστο Δήμο. Πιο συγκεκριμένα
αποκλείστηκαν ερωτηματολόγια τόσο με θετική όσο και με αρνητική απάντηση ως προς την
επιθυμία συμμετοχής στο πρόγραμμα Recycling@Home, προκειμένου να διατηρηθεί η
εικόνα του συνολικού δείγματος για κάθε Δήμο στο δείγμα των επιλεγμένων 150
ερωτηματολογίων που χρησιμοποιήθηκαν προς ανάλυση.
Ακόλουθα παρουσιάζονται κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά τα οποία βάσει
βιβλιογραφίας σχετίζονται με την παραγωγή απορριμμάτων ειδικά για την περίπτωση των
νοικοκυριών, όπως:
i.
ii.
iii.
iv.

Η πληθυσμιακή πυκνότητα και η παραγωγή απορριμμάτων.
Το μέγεθος του νοικοκυριού και η παραγωγή απορριμμάτων.
Οι γενεές των κατοίκων των νοικοκυριών και η σχετική παραγωγή απορριμμάτων
τους.
Το επίπεδο εκπαίδευσης ανά νοικοκυριό και η παραγωγή απορριμμάτων.
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v.
vi.

Οι συνήθειες απόρριψης απορριμμάτων σε νοικοκυριά.
Η κοινωνική αποδοχή ενός νέου τεχνολογικού συστήματος ανακύκλωσης από τους
κατοίκους των νοικοκυριών.

2.1. Πληθυσμιακή πυκνότητα και παραγωγή απορριμμάτων
στους Δήμους Αμαρουσίου και Μάνδρας-Ειδυλλίας
Ο δείκτης της πληθυσμιακής πυκνότητας συνδέεται άμεσα με τις παραγόμενες ποσότητες
απορριμμάτων μίας περιοχής (Jenkins,1993, Mazzanti και Zoboli, 2008, Miller et al., 2009,
Salhofer και Graggaber, 1999). Η σχέση που αποτυπώνεται αφορά στην αναλογική σχέση
μεταξύ της όσο μεγαλύτερης πληθυσμιακής πυκνότητας μίας περιοχής με τη μεγαλύτερη
παραγωγή απορριμμάτων (Philippe and Culot, 2009, Thanh et al., 2010).
Στα ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν οι κάτοικοι κλήθηκαν να αποτυπώσουν τη
συχνότητα απόρριψης των απορριμμάτων (συμμείκτων και ανακυκλωσίμων) ανά
εβδομάδα, καθώς και να σημειώσουν το μέγεθος της σακούλας που συνήθως
χρησιμοποιούν για να μεταφέρουν τα απορρίμματά τους από το σπίτι στον πλησιέστερο
κάδο απορριμμάτων. Η κατά προσέγγιση εβδομαδιαία παραγωγή απορριμμάτων στα
νοικοκυριά των δύο Δήμων αποτυπώνεται στο ακόλουθο διάγραμμα (Διάγραμμα 2-1):
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Διάγραμμα 2-1: Εβδομαδιαία παραγωγή απορριμμάτων ανά νοικοκυριό στους Δήμους Αμαρουσίου και Μάνδρας-Ειδυλλίας (n=300)*

Παραγωγή απορριμμάτων την εβδομάδα (lt)

600

500

400

300

200

100

1
7
13
19
25
31
37
43
49
55
61
67
73
79
85
91
97
103
109
115
121
127
133
139
145
151
157
163
169
175
181
187
193
199
205
211
217
223
229
235
241
247
253
259
265
271
277
283
289
295

0

Νοικοκυριά (n=300)
*Τα νοικοκυριά τα οποία φέρουν μηδενικό ύψος στη στήλη είτε αφορούν σε νοικοκυριά τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το σχετικό χωρίο στο ερωτηματολόγιο περί εβδομαδιαίας παραγωγής απορριμμάτων.
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Όπως παρατηρείται από το παραπάνω διάγραμμα (Διάγραμμα 2-1), η μεγαλύτερη
πληθυσμιακή πυκνότητα που αφορά στο Δήμο Αμαρουσίου συνδέεται και με τη
μεγαλύτερη μέση παραγωγή απορριμμάτων στα καταγεγραμμένα νοικοκυριά (212,2 για το
Δήμο Αμαρουσίου έναντι 160,4 για το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας), φέροντας όμως
παράλληλα και μεγαλύτερη τυπική απόκλιση της τάξης του 114,3 έναντι 90,9 για την
παραγωγή απορριμμάτων στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας. Θα πρέπει να σημειωθεί,
τουλάχιστον για τη σύγκριση ως προς την τάξη μεγέθους, ότι το 2008 σύμφωνα με την
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) η παραχθείσα ποσότητα οικιακών και παρόμοιων
αποβλήτων από νοικοκυριά ανήλθε στους 3.954.486 τόνους στο σύνολο των 5.476.162
κατοικιών (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2001) των αστικών και αγροτικών περιοχών της Ελλάδας. Αντίστοιχα
για το έτος 2010, σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) η
παραχθείσα ποσότητα οικιακών και παρόμοιων αποβλήτων από νοικοκυριά ανήλθε στους
4.593.233,5 τόνους στο σύνολο των 4.770.638 κατοικιών (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2010) των αστικών και
αγροτικών περιοχών της Ελλάδας.

2.1 Μέγεθος νοικοκυριού και παραγωγή απορριμμάτων σε
νοικοκυριά των Δήμων Αμαρουσίου και ΜάνδραςΕιδυλλίας
Σχέση αποδεικνύεται βιβλιογραφικά ότι υπάρχει και μεταξύ του μεγέθους ενός
νοικοκυριού με την παραγωγή απορριμμάτων (Benitez et al., 2008, Dennison et al. 1996a,
Jenkins, 1993, Miller et al., 2009, Salhofer and Graggaber, 1999), ειδικά για την περίπτωση
των αποβλήτων που παράγονται από νοικοκυριά (Lebersorger και Beigl, 2011). Πιο
συγκεκριμένα, υπάρχει αναφορά όπου η παραγωγή απορριμμάτων παρουσιάζεται να
αυξάνεται για νοικοκυριά 2-3 κατοίκων (Benitez et al.,2008). Ωστόσο, θα πρέπει να
σημειωθεί ότι υπάρχει μία σειρά δημοσιεύσεων στην οποία παρουσιάζεται η αρνητική
επίπτωση του μεγέθους του νοικοκυριού στις παραγόμενες ποσότητες Αστικών Στερεών
Απορριμμάτων (Α.Σ.Α.) ανά κάτοικο (Dennison et al., 1996b, Benitez et al., 2008, Beigl et al.,
2008, Bandara et al., 2007, Jenkins, 1993).
Το μέγεθος ενός νοικοκυριού καθορίζεται από τα άτομα που διαμένουν μόνιμα στην οικία.
Στα ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν, η κατηγοριοποίηση των νοικοκυριών των δύο
Δήμων ως προς τα άτομα που διαμένουν μόνιμα στην οικία περιλαμβάνει τέσσερις ομάδες
οι οποίες αφορούν σε (i) νοικοκυριά με 1-2 άτομα, (ii) νοικοκυριά με 3-4 άτομα, (iii)
νοικοκυριά με 5-7 άτομα και σε (iv) νοικοκυριά με πάνω από 8 άτομα, όπως
παρουσιάζονται στα δύο επόμενα διαγράμματα (Διάγραμμα 2-2 και Διάγραμμα 2-3). Οι
καταγεγραμμένες τιμές για την εβδομαδιαία παραγωγή σύμμεικτων απορριμμάτων στα
νοικοκυριά των δύο Δήμων αφορά σε παραγωγή σύμμεικτων απορριμμάτων εξαιρουμένων
των καταγραφών περί ανακυκλωσίμων στα νοικοκυριά που πραγματοποιούν διαχωρισμό
απορριμμάτων και απεικόνιση μόνο των σύμμεικτων απορριμμάτων τους.
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Διάγραμμα 2-2: Μέγεθος νοικοκυριών και εβδομαδιαία παραγωγή απορριμμάτων στο Δήμο Αμαρουσίου (n=150)*

*Τα νοικοκυριά τα οποία φέρουν μηδενικό ύψος στη στήλη αφορούν σε νοικοκυριά τα οποία τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το χωρίο είτε για το μέγεθος του νοικοκυριού ή για την εβδομαδιαία παραγωγή
απορριμμάτων.
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Διάγραμμα 2-3: Μέγεθος νοικοκυριών και εβδομαδιαία παραγωγή απορριμμάτων στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας (n=150)*

*Τα νοικοκυριά τα οποία φέρουν μηδενικό ύψος στη στήλη αφορούν σε νοικοκυριά τα οποία τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το χωρίο είτε για το μέγεθος του νοικοκυριού ή για την εβδομαδιαία παραγωγή
απορριμμάτων.
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Το δείγμα των κατοίκων που συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο του προγράμματος
Recycling@Home παρατηρείται ότι περιλαμβάνει περισσότερα νοικοκυριά της πρώτης και
δεύτερης κατηγορίας για το Δήμο Αμαρουσίου (Διάγραμμα 2-4), επίσης παρουσιάζει μία
πιο ομοιόμορφη κατανομή στα νοικοκυριά πρώτης, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας για το
Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας (Διάγραμμα 2-5), ενώ απουσιάζει δείγμα για νοικοκυριά με πάνω
από 8 άτομα και στους δύο Δήμους (Διάγραμμα 2-2 και Διάγραμμα 2-3). Σε ό, τι αφορά
στην παραγωγή απορριμμάτων ως προς το μέγεθος των νοικοκυριών παρατηρούνται
διαβαθμίσεις ανάλογα με το Δήμο. Πιο συγκεκριμένα, για νοικοκυριά με 1-2 και 3-4 άτομα
μεγαλύτερη παραγωγή παρατηρείται στο Δήμο Αμαρουσίου (Διάγραμμα 2-4 και Διάγραμμα
2-5), ωστόσο μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των δύο Δήμων με προβάδισμα για το Δήμο
Αμαρουσίου παρατηρείται στα νοικοκυριά με 5-7 άτομα (Διάγραμμα 2-6).

Παραγωγή απορριμμάτων την εβδομάδα (lt)
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Νοικοκυριά με 1-2 άτομα στους Δήμους Αμαρουσίου και Μάνδρας-Ειδυλλίας

Διάγραμμα 2-4: Εβδομαδιαία παραγωγή απορριμμάτων σε νοικοκυριά με 1-2 άτομα στους Δήμους
Αμαρουσίου (n=68) και Μάνδρας-Ειδυλλίας (n=50)*
*Τα νοικοκυριά τα οποία φέρουν μηδενικό ύψος στη στήλη αφορούν σε νοικοκυριά τα οποία τα οποία δεν έχουν
συμπληρώσει το χωρίο για την εβδομαδιαία παραγωγή απορριμμάτων
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Παραγωγή απορριμμάτων την εβδομάδα
(lt)
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Νοικοκυριά με 3-4 άτομα στους Δήμους Αμαρουσίου και Μάνδρας-Ειδυλλίας

Διάγραμμα 2-5: Εβδομαδιαία παραγωγή απορριμμάτων σε νοικοκυριά με 3-4 άτομα στους Δήμους
Αμαρουσίου (n=67) και Μάνδρας-Ειδυλλίας (n=64)*
*Τα νοικοκυριά τα οποία φέρουν μηδενικό ύψος στη στήλη αφορούν σε νοικοκυριά τα οποία τα οποία δεν έχουν
συμπληρώσει το χωρίο για την εβδομαδιαία παραγωγή απορριμμάτων

Παραγωγή απορριμμάτων την εβδομάδα (lt)
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Νοικοκυριά με 5-7 άτομα στους Δήμους Αμαρουσίου και Μάνδρας-Ειδυλλίας

Διάγραμμα 2-6: Εβδομαδιαία παραγωγή απορριμμάτων σε νοικοκυριά με 5-7 άτομα στους Δήμους
Αμαρουσίου (n=15) και Μάνδρας-Ειδυλλίας (n=36)*
*Τα νοικοκυριά τα οποία φέρουν μηδενικό ύψος στη στήλη αφορούν σε νοικοκυριά τα οποία τα οποία δεν έχουν
συμπληρώσει το χωρίο για την εβδομαδιαία παραγωγή απορριμμάτων
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2.2 Γενεές και παραγωγή απορριμμάτων σε νοικοκυριά των
Δήμων Αμαρουσίου και Μάνδρας-Ειδυλλίας
Η ομαδοποίηση των νοικοκυριών με κριτήριο την ηλικία των ατόμων που διαμένουν μόνιμα
στην οικία πραγματοποιήθηκε με την καταγραφή του αριθμού των γενεών που υπάρχουν
σε κάθε νοικοκυριό, καθώς δεν υπάρχει μέχρι στιγμής σαφής σύνδεση της ηλικίας με την
παραγωγή απορριμμάτων για την προβολή ενός ηλικιακού μοτίβου στην παραγωγή
απορριμμάτων. Κάποιες συνδέσεις αφορούν στην επιρροή ατόμων ηλικίας 18-49 στην
ποσότητα των κατά κεφαλή οικιακών απορριμμάτων (Jenkins, 1993), ή σύμφωνα με τους
Beigl et al, 2008 στην επιρροή ατόμων ηλικίας 15-59 ετών στην παραγωγή των Α.Σ.Α. σε
ευρωπαϊκές χώρες μεσαίου εισοδήματος.
Το μέγεθος του νοικοκυριού συνδέεται με την παρουσία παιδιών αποτελώντας ένδειξη
αγροτικής ή αστικής δομής για μία περιοχή (S. Lebersorger and P. Beigl, 2011). Από τους
δύο προαναφερθέντες δείκτες προκύπτει ότι ο Δήμος Αμαρουσίου έχει μεγαλύτερη
πληθυσμιακή πυκνότητα και πολεοδομικό ιστό αστικού προφίλ με περισσότερα νοικοκυριά
στην κατηγορία των 1-2 και 3-4 ατόμων, ενώ ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας αποτελεί μία πιο
αραιοκατοικημένη περιοχή με σχεδόν ομοιόμορφη κατανομή σε νοικοκυριά 1-2, 3-4 και 57 ατόμων. Επομένως, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, αναμένεται ότι περισσότερα παιδιά θα
καταγραφούν στο δείγμα του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας. Όπως παρατηρείται από τα δύο
επόμενα διαγράμματα (Error! Not a valid bookmark self-reference. και Διάγραμμα 2-8), οι
κατηγορίες των νοικοκυριών στις οποίες ομαδοποιούνται και παιδιά αφορούν στις ομάδες
Γ, Δ και ΣΤ οι οποίες πράγματι συγκεντρώνουν περισσότερα νοικοκυριά στο Δήμο ΜάνδραςΕιδυλλίας.
Επομένως, λόγω της απουσίας σαφούς σύνδεσης της ηλικίας με την παραγωγή
απορριμμάτων καθώς και λόγω της σύνδεσης του μεγέθους του νοικοκυριού με την
παρουσία παιδιών, η επεξεργασία των ερωτηματολογίων περιέλαβε την ομαδοποίηση των
ατόμων που διαμένουν μόνιμα στις οικίες του δείγματος με βάση τον αριθμό των γενεών
ανά οικία. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν (Α): 1-2 μέλη έως και 35 ετών (1 γενιά), (Β): 1-2
μέλη άνω των 35 ετών (1 γενιά), (Γ): οικογένειες με παιδιά, έως και 4 μέλη (2 γενιές), (Δ):
οικογένειες με παιδιά, άνω των 5 μελών (2 γενιές), (Ε): πρόγονοι και γονείς (2 γενιές) και
(ΣΤ): οικογένειες με παιδιά και προγόνους (3 γενιές). Οι καταγεγραμμένες τιμές για την
εβδομαδιαία παραγωγή απορριμμάτων στα νοικοκυριά των δύο Δήμων αφορά στην
παραγωγή απορριμμάτων τόσο συμμείκτων όσο και ανακυκλωσίμων.
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι καταγράφηκαν ουκ ολίγες περιπτώσεις με τη
συνύπαρξη περισσοτέρων της μίας γενιάς ανά νοικοκυριό, ακόμη και όταν δεν υπήρχε
ανήλικο μέλος στην οικογένεια, αποτυπώνοντας με αυτό τον τρόπο τη γενικότερη τάση της
σύγχρονης εποχής υπό την επιρροή της οικονομικής ύφεσης όπου παρουσιάζεται
προτίμηση στην παραμονή των διαφορετικών γενεών μίας οικογένειας κάτω από την ίδια
στέγη προς μείωση των οικονομικών τους εξόδων. Σε ό, τι αφορά στην παραγωγή
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απορριμμάτων παρατηρείται -και στους δύο Δήμους- ότι νοικοκυριά στα οποία
συμπεριλαμβάνονται παιδιά καθώς και άτομα τρίτης ηλικίας, τα απορρίμματα είναι
περισσότερα (Διάγραμμα 2-7 και Διάγραμμα 2-8).
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Διάγραμμα 2-7: Γενεές και εβδομαδιαία παραγωγή απορριμμάτων στο Δήμο Αμαρουσίου (n=150)*

*Τα νοικοκυριά τα οποία φέρουν μηδενικό ύψος στη στήλη αφορούν σε νοικοκυριά τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει είτε το χωρίο σχετικά με το μέγεθος του νοικοκυριού ή την εβδομαδιαία
παραγωγή απορριμμάτων.
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Διάγραμμα 2-8: Γενεές και εβδομαδιαία παραγωγή απορριμμάτων στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας (n=150)*

*Τα νοικοκυριά τα οποία φέρουν μηδενικό ύψος στη στήλη αφορούν σε νοικοκυριά τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει είτε το χωρίο σχετικά με το μέγεθος του νοικοκυριού ή την εβδομαδιαία παραγωγή
απορριμμάτων.
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2.3 Επίπεδο εκπαίδευσης ανά νοικοκυριό και παραγωγή
αποβλήτων στους Δήμους Αμαρουσίου και ΜάνδραςΕιδυλλίας
Το επίπεδο εκπαίδευσης παρουσιάζεται να συνδέεται με την παραγωγή απορριμμάτων.
Συγκεκριμένα νοικοκυριά στα οποία το μέσο επίπεδο εκπαίδευσης αφορά στη βασική
εκπαίδευση παρουσιάζονται να έχουν μεγαλύτερη παραγωγή απορριμμάτων σε σχέση με
νοικοκυριά των οποίων το μέσο επίπεδο εκπαίδευσης περιλαμβάνει επαγγελματική
σταδιοδρομία των μελών (Benνtez et al., 2008). Το επίπεδο εκπαίδευσης συνδέεται με την
παραγωγή απορριμμάτων ως προς την ενημέρωση που μπορεί να έχουν δεχθεί τα μέλη για
τη διαχείριση των απορριμμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος από τους
αρμόδιους φορείς ή ως προς το να πραγματοποιούν ήδη κάποιας μορφής ανακύκλωση
στον εργασιακό τους χώρο.
Η ομαδοποίηση στην περίπτωση των ερωτηματολογίων για τους Δήμους Αμαρουσίου και
Μάνδρας-Ειδυλλίας στα οποία απαντήθηκε η σχετική με το επίπεδο εκπαίδευσης των
μελών ερώτηση βασίστηκε στο ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης και στις απαντήσεις των
ατόμων τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Οι κατηγορίες που
χρησιμοποιήθηκαν στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων είναι οι ακόλουθες:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

εκπαίδευση πρώτης βαθμίδας,
εκπαίδευση δεύτερης βαθμίδας,
εκπαίδευση τρίτης βαθμίδας,
εκπαίδευση πρώτης και τρίτης βαθμίδας,
εκπαίδευση πρώτης και δεύτερης βαθμίδας,
μεταλυκειακές σπουδές και εκπαίδευση τρίτης βαθμίδας και
εκπαίδευση πρώτης, δεύτερης, τρίτης βαθμίδας και/ή μεταλυκειακές σπουδές (λ.χ.
συνδυασμοί ανά νοικοκυριό όπως εκπαίδευση πρώτης και δεύτερης βαθμίδας με
μεταλυκειακές σπουδές, εκπαίδευσης πρώτης και τρίτης βαθμίδας με
μεταλυκειακές σπουδές, εκπαίδευσης δεύτερης βαθμίδας και μεταλυκειακές
σπουδές, εκπαίδευση δεύτερης και τρίτης βαθμίδας και μεταλυκειακές σπουδές,
εκπαίδευση δεύτερης και τρίτης βαθμίδας)

Επισταμένη ανάλυση κατηγοριών υπήρξε για την εκπαίδευση πρώτης και τρίτης βαθμίδας
καθώς αποτελούν ένα μοντέλο που εμφανίζεται σε αρκετά νοικοκυριά της Αττικής και
οικογένειες 2 έως και 3 γενεών.
Οι καταγεγραμμένες τιμές για την εβδομαδιαία παραγωγή απορριμμάτων στα νοικοκυριά
των δύο Δήμων αφορά σε παραγωγή τόσο σύμμεικτων απορριμμάτων όσο και
ανακυκλωσίμων.
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Διάγραμμα 2-9: Επίπεδο εκπαίδευσης ανά νοικοκυριό και εβδομαδιαία παραγωγή απορριμμάτων στο Δήμο Αμαρουσίου (n=150)*

*Τα νοικοκυριά τα οποία φέρουν μηδενικό ύψος στη στήλη είτε αφορούν σε νοικοκυριά τα οποία τα μέλη είναι κάτω των 18 επομένως δεν ελήφθησαν υπόψη ή επειδή δεν έχουν συμπληρώσει το σχετικό χωρίο στο
ερωτηματολόγιο περί επιπέδου εκπαίδευσης των μελών του νοικοκυριού.
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Διάγραμμα 2-10: Επίπεδο εκπαίδευσης και εβδομαδιαία παραγωγή απορριμμάτων (εξαιρουμένων των ανακυκλωσίμων) στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας (n=150)*

*Τα νοικοκυριά τα οποία φέρουν μηδενικό ύψος στη στήλη είτε αφορούν σε νοικοκυριά τα οποία τα μέλη είναι κάτω των 18 επομένως δεν ελήφθησαν υπόψη ή επειδή δεν έχουν συμπληρώσει το σχετικό χωρίο στο
ερωτηματολόγιο περί επιπέδου εκπαίδευσης των μελών του νοικοκυριού.
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Από τα παραπάνω διαγράμματα (Διάγραμμα 2-9 και Διάγραμμα 2-10) διαπιστώνεται στην
κατηγορία (vii) όπου περιλαμβάνονται νοικοκυριά με όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ότι η
παραγωγή απορριμμάτων είναι αυξημένη σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες που
περιλαμβάνουν νοικοκυριά με μεμονωμένα επίπεδα εκπαίδευσης μεγαλύτερης βαθμίδας.
Ωστόσο, ασφαλές συμπέρασμα δεν είναι δυνατό να παρουσιαστεί καθώς η παραγωγή
απορριμμάτων ακόμη και για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπου θα αναμενόταν
μεγαλύτερη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση λόγω μεγαλύτερης χρονικά περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης σε σχέση με τις υπόλοιπες βαθμίδες εκπαίδευσης, φέρει αρκετά υψηλές τιμές
–συγκριτικά με τις υπόλοιπες τιμές- παραγωγής απορριμμάτων για μεγάλο αριθμό
νοικοκυριών.

2.4 Συνήθειες απόρριψης απορριμμάτων σε νοικοκυριά των
Δήμων Αμαρουσίου και Μάνδρας-Ειδυλλίας
Στα ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν συμπεριλήφθηκαν σχετικές ερωτήσεις για τις
συνήθειες απόρριψης των απορριμμάτων από τους κατοίκους των δύο Δήμων. Οι
ερωτήσεις αφορούσαν στο διαχωρισμό των απορριμμάτων πριν την απόρριψή τους καθώς
και στα είδη ανακύκλωσης που μπορεί να πραγματοποιούν οι κάτοικοι τόσο στο σπίτι τους
όσο και με τη μεταφορά των ανακυκλωσίμων υλικών τους σε κάποιο οργανωμένο σύστημα
ανακύκλωσης.
Πιο συγκεκριμένα, στο Δήμο Αμαρουσίου το 80% του δείγματος που ανταποκρίθηκε στο
ερωτηματολόγιο διαχωρίζει τα απορρίμματά του σε ανακυκλώσιμα και μη ανακυκλώσιμα,
σε αντίθεση με το 72% του θετικά ανταποκρινόμενου δείγματος από το Δήμο ΜάνδραςΕιδυλλίας (Διάγραμμα 2-11). Παρόμοια εικόνα αποτυπώνεται και στο Διάγραμμα 2-12, με
μικρή διαφορά μεγαλύτερα ποσοστά ανακύκλωσης να κατέχουν περισσότερα νοικοκυριά
στο Δήμο Αμαρουσίου συγκριτικά με το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας, όπου και στις δύο
περιπτώσεις τα είδη ανακύκλωσης που συναντώνται πιο συχνά αφορούν στην ανακύκλωση
μπαταριών καθώς και ηλεκτρικών συσκευών και κινητών με ακόλουθα την κατηγορία των
φαρμάκων (Διάγραμμα 2-13). Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός ότι 13 από τα 23 για το
Δήμο Αμαρουσίου και 13 από τα 41 νοικοκυριά για το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας που
δήλωσαν ότι δεν διαχωρίζουν τα απορρίμματά τους σε ανακυκλώσιμα και μη
ανακυκλώσιμα πριν την προσκόμιση στον κάδο της γειτονιάς τους στο σύνολο των 150
νοικοκυριών για έκαστο Δήμο, πραγματοποιούν κάποιου άλλου είδους ανακύκλωση με τη
μερίδα του λέοντος να καταλαμβάνει και πάλι η ανακύκλωση μπαταριών και ηλεκτρικών
συσκευών/κινητών.
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Νοικοκυριά που διαχωρίζουν τα απορρίμματά
τους στο Δήμο Αμαρουσίου (n=150)
7%
13%

80%

Νοικοκυριά που διαχωρίζουν τα απορρίμματά
τους στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας (n=150)
1%

27%

72%

Διάγραμμα 2-11: Συγκριτική διαγραμματική απεικόνιση νοικοκυριών που διαχωρίζουν τα απορρίμματά τους
σε ανακυκλώσιμα και μη ανακυκλώσιμα στους Δήμους Αμαρουσίου (n=150) και Μάνδρας-Ειδυλλίας (n=150)
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Διάγραμμα 2-12: Ποσοστό υλικών απορριμμάτων που ανακυκλώνονται και διαχωρίζονται από τα σύμμεικτα στο σύνολο της εβδομαδιαίας παραγωγής απορριμμάτων στα νοικοκυριά που
πραγματοποιούν ανακύκλωση στους Δήμους Αμαρουσίου (n=121) και Μάνδρας-Ειδυλλίας (n=108)
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Νοικοκυριά στο Δήμο Αμαρουσίου που
πραγματοποιούν κάποιου είδους ανακύκλωση
(n=150)
4%
6%
15%
25%
13%
8%
29%

Νοικοκυριά στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας που
πραγματοποιούν κάποιου είδους ανακύκλωση
(n=150)
1%
10%
20%
17%

14%

29%
9%

Διάγραμμα 2-13: Διαγραμματική απεικόνιση νοικοκυριών που πραγματοποιούν κάποιου είδους ανακύκλωση
στους Δήμους Αμαρουσίου (n=150) και Μάνδρας-Ειδυλλίας (n=150)
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2.5 Κοινωνική αποδοχή νέου τεχνολογικού συστήματος
ανακύκλωσης από τους κατοίκους των Δήμων Αμαρουσίου
και Μάνδρας-Ειδυλλίας
Ένας από τους υψίστης σημασίας δείκτες που λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό
συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων είναι η δεκτικότητα του άμεσα ενδιαφερομένου
κοινωνικού συνόλου σε νέα τεχνολογικά επιτεύγματα του χώρου. Το πρόγραμμα
Recycling@Home όντας μία καινούργια και καινοτόμα τεχνολογική παρέμβαση στο
σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων σε επίπεδο νοικοκυριού αποτελεί μία δοκιμή
κοινωνικής αποδοχής νέων συστημάτων για τους δύο επιλεγμένους Δήμους.
Στην ερώτηση σχετικά με τη δήλωση επιθυμίας συμμετοχής στο πρόγραμμα
Recycling@Home ανταποκρίθηκαν θετικά το 66% των ερωτηθέντων για το Δήμο
Αμαρουσίου (Διάγραμμα 2-14) και το 66% του δείγματος από το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας
(Διάγραμμα 2-15). Στα ποσοστά αυτά θα πρέπει σημειωθεί η καταλυτική συμβολή της
ενημέρωσης μέσω των διαφόρων δραστηριοτήτων του προγράμματος. Όπως
αποτυπώνεται και στο ακόλουθο διάγραμμα στην περίπτωση του Δήμου ΜάνδραςΕιδυλλίας το εντυπωσιακό ποσοστό του 34% στο σύνολο των 150 ερωτηματολογίων
απάντησε θετικά κατόπιν της διοργάνωσης της ενημερωτικής εκδήλωσης στο Δήμο τους
(Διάγραμμα 2-15).

Κοινωνική αποδοχή ενός νέου συστήματος
ανακύκλωσης στο Δήμο Αμαρουσίου (n=150)
0%
5%
29%

66%

Διάγραμμα 2-14: Κοινωνική αποδοχή ενός νέου συστήματος ανακύκλωσης στο Δήμο Αμαρουσίου (n=150)
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Κοινωνική αποδοχή ενός νέου συστήματος ανακύκλωσης στο Δήμο
Μάνδρας-Ειδυλλίας (n=150)

66%
34%

66%

34%

Διάγραμμα 2-15: Κοινωνική αποδοχή ενός νέου συστήματος ανακύκλωσης στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας (n=150)
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Η σημασία της ενημέρωσης στον τομέα της ανακύκλωσης αποτυπώνεται και στη σύνδεση
μεταξύ της κοινωνικής αποδοχής ενός νέου συστήματος με το επίπεδο εκπαίδευσης του
κάθε ατόμου. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ενημέρωση σχετικά με τα απορρίμματα και την
προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να πραγματοποιηθεί με επιτυχία στο χώρο της
εκπαίδευσης. Για την περίπτωση των δύο Δήμων και συγκεκριμένα για τα άτομα που
συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο και δει το εν λόγω χωρίο περί επιπέδου εκπαίδευσής
τους, φαίνεται ότι το πλήθος των θετικών απαντήσεων περί συμμετοχής στο πρόγραμμα
και στις δύο περιπτώσεις αφορά σε άτομα που έχουν παρακολουθήσει κάποια από τις
βαθμίδες της ελληνικής εκπαίδευσης (Διάγραμμα 2-16 και Διάγραμμα 2-18). Μεμονωμένες
περιπτώσεις αρνητικής απάντησης σε άτομα που έχουν παρακολουθήσει μεγαλύτερη
βαθμίδα εκπαίδευσης επίσης καταγράφονται (Διάγραμμα 2-16).
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Διάγραμμα 2-16: Κοινωνική αποδοχή ενός νέου συστήματος ανακύκλωσης και επίπεδο εκπαίδευσης για 150* κατοίκους του Δήμου Αμαρουσίου που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο
Recycling@Home
*για τον άξονα ψ, ορίζεται το πρώτο επίπεδο ως πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το δεύτερο επίπεδο ως δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το τρίτο επίπεδο ως μετεκπαίδευση δευτεροβάθμιας κλίμακας, και το τέταρτο επίπεδο ως
τριτοβάθμια εκπαίδευση
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Αριθμός κατοίκων Δήμου Αμαρουσίου που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο
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Διάγραμμα 2-17: Κοινωνική αποδοχή ενός νέου συστήματος ανακύκλωσης και επίπεδο εκπαίδευσης για 150
κατοίκους του Δήμου Αμαρουσίου που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο Recycling@Home με απεικόνιση
βασισμένη στο επίπεδο εκπαίδευσης
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Διάγραμμα 2-18: Κοινωνική αποδοχή ενός νέου συστήματος ανακύκλωσης και επίπεδο εκπαίδευσης για 150* κατοίκους του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας
*για τον άξονα ψ, ορίζεται το πρώτο επίπεδο ως πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το δεύτερο επίπεδο ως δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το τρίτο επίπεδο ως μετεκπαίδευση δευτεροβάθμιας κλίμακας, και το τέταρτο επίπεδο ως
τριτοβάθμια εκπαίδευση
*Τα νοικοκυριά τα οποία φέρουν μηδενικό ύψος στη στήλη είτε αφορούν σε νοικοκυριά τα οποία τα μέλη είναι κάτω των 18 επομένως δεν ελήφθησαν υπόψη ή επειδή δεν έχουν συμπληρώσει το σχετικό χωρίο στο
ερωτηματολόγιο περί επιπέδου εκπαίδευσης του υπογράφοντος του ερωτηματολογίου.
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Παραδοτέο Α.2.1: Επιλογή νοικοκυριών που θα συμμετάσχουν στη μεγάλη κλίμακας εφαρμογή του
οικιακού ανακυκλωτή Recycling@Home και καταγραφή κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών
τους ως προς την παραγωγή απορριμμάτων

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Πρωτοβάθμια
εκπαίδευση

Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση
δευτεροβάθμιας

Τριτοβάθμια
εκπαίδευση

Κάτοικοι Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας που δήλωσαν επιθυμία συμμετοχής
Κάτοικοι Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας που δεν δήλωσαν επιθυμία συμμετοχής
ΔΓ/ΔΑ

Διάγραμμα 2-19: Κοινωνική αποδοχή ενός νέου συστήματος ανακύκλωσης και επίπεδο εκπαίδευσης για
150* κατοίκους του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας με απεικόνιση βασισμένη στο επίπεδο εκπαίδευσης
*Από τους 150 κατοίκους του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο Recycling@Home, 6
κάτοικοι οι οποίοι δήλωσαν συμμετοχή δεν συμπλήρωσαν το χωρίο στο ερωτηματολόγιο σχετικά με το επίπεδο
εκπαίδευσής τους, και 44 που δεν δήλωσαν συμμετοχή δεν συμπλήρωσαν το χωρίο στο ερωτηματολόγιο σχετικά με το
επίπεδο εκπαίδευσής τους
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2.6 Συμπεράσματα για τα νοικοκυριά των Δήμων Αμαρουσίου
και Μάνδρας-Ειδυλλίας
Συμπερασματικά από τη χρήση κοινωνικο-δημογραφικών δεικτών αποτυπώνεται κατά
προσέγγιση το προφίλ της παραγωγής απορριμμάτων στα νοικοκυριά των Δήμων
Αμαρουσίου και Μάνδρας-Ειδυλλίας. Οι διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους δύο Δήμους
αναδεικνύονται σαφώς, όπως άλλωστε αναμενόταν λόγω των έντονων διαφορών του
πολεοδομικού ιστού τους. Δυσκολίες της εν λόγω έρευνας αποτέλεσαν οι ελλείψεις στις
επίσημες βάσεις δεδομένων για τα οικιακά απορρίμματα στην Ελλάδα, όπως επίσης και η
αδυναμία αξιοποίησης ορισμένων ερωτηματολογίων λόγω ελλιπών απαντήσεων από τους
ερωτηθέντες.
Πιο συγκεκριμένα για το Δήμο Αμαρουσίου, ο οποίος φέρει και τη μεγαλύτερη
πληθυσμιακή πυκνότητα εκ των δύο Δήμων, παρουσιάζει μεγαλύτερη παραγωγή
απορριμμάτων σε νοικοκυριά όπου παρατηρούνται παιδιά και ηλικιωμένοι, ενώ ιδιαίτερα
αυξημένη παρουσιάζεται η παραγωγή απορριμμάτων σε νοικοκυριά με 1-2 και 3-4 άτομα.
Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι πρόκειται για ένα Δήμο με έντονη δραστηριότητα στον
τομέα της ανακύκλωσης, με το 80% των ερωτηθέντων να διαχωρίζει τα απορρίμματά του
πριν την απόρριψη. Ιδιαίτερης σημασίας για τους κατοίκους του Δήμου φαίνεται ότι
αποτελεί η ανακύκλωση μπαταριών και ηλεκτρικών συσκευών και κινητών. Η κοινωνική
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση με οποιοδήποτε τρόπο γύρω από το θέμα των
απορριμμάτων καθιστά τους κατοίκους του Δήμου Αμαρουσίου δεκτικούς στη δοκιμή ενός
νέου πιλοτικού προγράμματος, όπως αυτό του Recycling@Home, κατά μεγάλο ποσοστό
απαντήσεων στο δείγμα.
Αντίστοιχα για το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας, ο οποίος αποτελεί Δήμο με μικρή
πληθυσμιακή πυκνότητα ειδικά λόγω της μεγάλης έκτασής του, παρατηρείται ότι
παρουσιάζει όπως και ο Δήμος Αμαρουσίου μεγαλύτερη παραγωγή απορριμμάτων σε
νοικοκυριά με παιδιά και άτομα τρίτης ηλικίας και ειδικά σε νοικοκυριά με μέλη
περισσότερα των τριών. Ως προς τις συνήθειες των κατοίκων στο κομμάτι της απόρριψης
των απορριμμάτων τους, παρατηρείται μικρότερο ποσοστό σε σχέση με το Δήμο
Αμαρουσίου να διαχωρίζει τα απορρίμματά του σε ανακυκλώσιμα και μη (ποσοστό της
τάξης του 72%). Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζεται και στο κομμάτι των ειδών
ανακύκλωσης, όπου καταγράφηκαν λιγότερα νοικοκυριά που κατέχουν υψηλά ποσοστά
ανακύκλωσης συγκριτικά με αυτά στο Δήμο Αμαρουσίου. Τέλος και ως προς τη δεκτικότητα
των κατοίκων σε ένα νέο σύστημα στον τομέα των απορριμμάτων, παρατηρήθηκε ότι οι
κάτοικοι με την κατάλληλη ενημέρωση είναι πρόθυμοι και έτοιμοι για να συμβάλλουν και
οι ίδιοι στην ανακύκλωση των απορριμμάτων τους.
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3 ΕΠΙΛΟΓΗ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
ΓΙΑ
ΠΙΛΟΤΙΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ RECYCLING@HOME

ΤΗΝ
ΤΟΥ

Στην ενότητα που ακολουθεί θα παρουσιαστούν η μεθοδολογία για την επιλογή των
νοικοκυριών στους Δήμους Αμαρουσίου και Μάνδρας-Ειδυλλίας προκειμένου να
συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος Recycling@Home, τα
χαρακτηριστικά που θα πρέπει να φέρει το επιθυμητό δείγμα καθώς και τα αποτελέσματα
της μεθόδου επιλογής νοικοκυριών.

3.1 Μεθοδολογία επιλογής νοικοκυριών για την πιλοτική
εφαρμογή του προγράμματος Recycling@Home
Η επιλογή των νοικοκυριών στους Δήμους Αμαρουσίου και Μάνδρας-Ειδυλλίας για τη
συμμετοχή τους στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος Recycling@Home έχει βάση
στις απαντήσεις των ερωτηθέντων (στο σύνολο 150 εκπρόσωποι νοικοκυριών για το Δήμο
Αμαρουσίου και αντίστοιχα 150 για το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας) οι οποίοι στο σχετικό
ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε δήλωσαν επιθυμία συμμετοχής στο πρόγραμμα. Τα
βήματα που θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επιλογή των
συμμετεχόντων παρουσιάζονται ακόλουθα:
Βήμα 1: Διαχωρισμός ερωτηματολογίων με κριτήριο τη δήλωση επιθυμίας συμμετοχής.
Αποδοχή μόνο των περιπτώσεων με καταγεγραμμένη θετική απάντηση στο εν λόγω εδάφιο
του ερωτηματολογίου.
Βήμα 2: Κατηγοριοποίηση των περιπτώσεων που προέκυψαν από το Βήμα 1 με κριτήριο τα
παραγόμενα απορρίμματα. Ο υπολογισμός αφορά σε κατά προσέγγιση ποσοτικοποίησηii η
οποία και προέκυψε από τη σύνθεση των καταγεγραμμένων απαντήσεων περί συχνότητας
απόρριψης απορριμμάτων και του είδους σακούλας που χρησιμοποιούν προκειμένου να
μεταφέρουν τα απορρίμματα στον πλησιέστερο κάδο απορριμμάτων της γειτονιάς τους. Το
νούμερο της εβδομαδιαίας παραγωγής απορριμμάτων που χρησιμοποιείται για την
κατηγοριοποίηση
αφορά
στο
σύνολο
των
συμμείκτων
απορριμμάτων
συμπεριλαμβανομένων και των ανακυκλωσίμων τα οποία μπορεί να διαχωρίζουν
νοικοκυριά στους δύο Δήμους. Ο λόγος χρήσης των συμμείκτων και ανακυκλωσίμων
απορριμμάτων αφορά σε μία κατά προσέγγιση απεικόνιση της εβδομαδιαίας παραγωγής
του συνόλου των απορριμμάτων των νοικοκυριών στους δύο Δήμους. Η κατηγοριοποίηση
ii

Καθώς διαφορετικά, απαιτείται έρευνα για την ποσοτικοποίηση των παραγόμενων απορριμμάτων, με
δειγματοληψία τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα σε διαφορετικές εποχές μέσα στο χρόνο.
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περιλαμβάνει 5 ομάδες, των οποίων το εύρος ορίζεται κάθε φορά από το εύρος των
απαντήσεων των ερωτηθέντων. Το μεταβλητό αυτό εύρος των 5 κατηγοριών (χωρίς τη
χρήση περιοριστικού βήματοςiii, ή κάποιας επίσημης πηγής προς σύγκριση)
χρησιμοποιείται προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι βέλτιστες επιλογές νοικοκυριών
(ως οι πιο αντιπροσωπευτικές), αφού η βάση για την επιλογή τους αποτελεί αρχικά η
δήλωση επιθυμίας συμμετοχής στο πρόγραμμα χωρίς να δημιουργείται προτιμητέο δείγμα
προς μελέτη εξ αρχής.
Κάθε μία από αυτές τις 5 ομάδες θα περιλαμβάνει 20 νοικοκυριά (στο σύνολο 100). Η
επιλογή των 20 αυτών νοικοκυριών ανά κάθε μία από τις 5 ομάδες παρουσιάζεται στο
Βήμα 3.
Στην εν λόγω κατηγοριοποίηση δεν καταχωρούνται περιπτώσεις ερωτηματολογίων τα
οποία φέρουν κενό στο εδάφιο της σχετικής ερώτησης του ερωτηματολογίου (ερώτηση 8).
Βήμα 3: Οι 20 επικρατέστερες περιπτώσεις που θα επιλεγούν για τη συμπλήρωση των 5
κατηγοριών θα οριστούν με βάση μία σειρά κριτηρίων, όπου με ελλιπή εφαρμογή του κάθε
ενός από αυτά (στην περίπτωση όπου συμπληρώνονται λιγότερα νοικοκυριά των 20
απαιτούμενων για την κάθε μία εκ των 5 κατηγοριών) η διαδικασία αυτομάτως σταματά
και δεν εξετάζονται τα επόμενα κριτήρια.
Ο μόνος περιορισμός έγκειται στην πληθυσμιακή πυκνότητα, όπου για το δείγμα των 20
νοικοκυριών ανά κάθε μία από τις 5 ομάδες θα επιλεγούν νοικοκυριά με κριτήριο την
πληθυσμιακή πυκνότητα. Οι δύο Δήμοι έχουν διαφορετική πληθυσμιακή πυκνότητα και
πολεοδομικό ιστό, χαρακτηριστικά τα οποία συνδέονται με το βαθμό αστικοποίησης των
περιοχών. Επομένως, σε κάθε μία από τις 5 αρχικές κατηγορίες (του Βήματος 2) θα
περιλαμβάνονται ισάριθμα νοικοκυριά από τους δύο Δήμους.
Τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για να διαβαθμίζουν τη σειρά κατάταξης σε κάθε μία
από τις 5 αρχικές κατηγορίες (του Βήματος 2), με τον προαναφερθέντα περιορισμό για την
ύπαρξη ισάριθμων νοικοκυριών (10 και 10) από τους δύο Δήμους σε κάθε μία από τις
πέντε κατηγορίες, συνοψίζονται ακόλουθα:
Κριτήριο (i): Κατηγοριοποίηση σε 2 ισάριθμες ενότητες (5 και 5), με κριτήριο στη μία
κατηγορία την εφαρμογή κάποιου είδους ανακύκλωσης, και στη δεύτερη το διαχωρισμό
όλων των απορριμμάτων των νοικοκυριών σε ανακυκλώσιμα και μη ανακυκλώσιμα. Σε
περίπτωση όπου ένας τέτοιος διαχωρισμός δεν είναι εφικτός ακολουθείται το επόμενο
κριτήριο (Κριτήριο ii). Ως απορριπτέα κρίνονται τα νοικοκυριά που δεν πραγματοποιούν
κανενός είδους ανακύκλωση. Κατά την περίπτωση όπου οι θέσεις των πέντε αρχικών
κατηγοριών δεν συμπληρώνονται επαρκώς, η διαδικασία σταματά με χρήση των μέχρι του
παρόντος δεδομένων.

iii

Η μόνη περίπτωση αποκλεισμού κάποιου δεδομένου αποτελούν περιπτώσεις κατά τις οποίες η απόκλιση από
το σύνολο των καταγεγραμμένων δεδομένων αποκλίνει εξαιρετικά και δεν συνάδει με τις υπόλοιπες
καταγεγραμμένες πληροφορίες στο ερωτηματολόγιο (λ.χ. με το μέγεθος του νοικοκυριού).
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Στην εν λόγω κατηγοριοποίηση δεν καταχωρούνται περιπτώσεις ερωτηματολογίων τα
οποία φέρουν κενό στο εδάφιο της σχετικής ερώτησης του ερωτηματολογίου (ερωτήσεις 7
και 8).
Κριτήριο (ii): Κατηγοριοποίηση με κριτήριο το μέγεθος του νοικοκυριού. Ως πιο
αντιπροσωπευτικό δείγμα κρίνεται αυτό που περιλαμβάνει και τις 4 περιπτώσεις (α.
νοικοκυριά με 1-2 άτομα, β. νοικοκυριά με 3-4 άτομα, γ. νοικοκυριά με 5-7 άτομα και δ.
νοικοκυριά με πάνω από 8 άτομα). Σε περίπτωση απουσίας μίας ή περισσοτέρων εκ των 4
περιπτώσεων, επιλέγονται τα νοικοκυριά με τα περισσότερα άτομα.
Στην εν λόγω κατηγοριοποίηση δεν καταχωρούνται περιπτώσεις ερωτηματολογίων τα
οποία φέρουν κενό στο εδάφιο της σχετικής ερώτησης του ερωτηματολογίου (ερώτηση 6).
Κριτήριο (iii): Κατηγοριοποίηση με κριτήριο το επίπεδο εκπαίδευσης. Ως πιο
αντιπροσωπευτικό κρίνεται το δείγμα που περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερες εκ
των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια
εκπαίδευση) καθώς και της μετεκπαίδευσης της δευτεροβάθμιας ανά νοικοκυριό.
Σε κάθε περίπτωση όπου παρατηρούνται νοικοκυριά με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά
και πρέπει να αποκλειστεί ένα εξ αυτών, αποκλείεται αυτό που παρουσιάζεται για δεύτερη
φορά φέροντας τα ίδια χαρακτηριστικά με το πρότερα εμφανισθέν.
Στην εν λόγω κατηγοριοποίηση δεν καταχωρούνται περιπτώσεις ερωτηματολογίων τα
οποία φέρουν κενό στο εδάφιο της σχετικής ερώτησης του ερωτηματολογίου (ερώτηση 6).
Στα τρία αυτά βήματα συνοψίζονται με πρωταρχικό κριτήριο τη δήλωση επιθυμίας
συμμετοχής ακόμη πέντε κριτήρια (όπως προαπαιτείται από τη Δράση Α.2), και αφορούν (i)
στην εβδομαδιαία παραγωγή απορριμμάτων ανά νοικοκυριό, (ii) στην πληθυσμιακή
πυκνότητα, (iii) στην εφαρμογή κάποιου είδους ανακύκλωσης ή στο διαχωρισμό των
απορριμμάτων σε ανακυκλώσιμα και μη ανακυκλώσιμα, (iv) στο μέγεθος του νοικοκυριού
καθώς και (v) στο επίπεδο εκπαίδευσης.
Τέλος, σημειώνεται η περίπτωση κατά την οποία προκύψει κατόπιν εφαρμογής των
κριτηρίων, νοικοκυριό το οποίο βρίσκεται σε πολύ μεγάλη απόσταση σε σχέση με το
σύνολο των επιλεγμένων νοικοκυριών. Κατά τη περίπτωση αυτή και εφόσον υπάρχει
νοικοκυριό με τα ίδια χαρακτηριστικά σε πλησιέστερη απόσταση από το προαναφερθέν σε
σχέση με τα υπόλοιπα επιλεγμένα νοικοκυριά, επιλέγεται να αντικατασταθεί από το
δεύτερο ούτως ώστε να δημιουργηθεί η βέλτιστη διαδρομή συλλογής και μεταφοράς των
συμπιεσμένων υλικών απορριμμάτων χάρτου, πλαστικών και μετάλλων.
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3.2 Επιθυμητό προφίλ δείγματος νοικοκυριών για την πιλοτική
εφαρμογή του προγράμματος Recycling@Home
Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος Recycling@Home στόχο έχει τη μελέτη της
ανταπόκρισης του κοινού στο νέο αυτό καινοτόμο τεχνολογικό σχέδιο καθώς και τη
μετέπειτα βελτιστοποίησή του. Επομένως, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό το αρχικό δείγμα
που θα επιλεγεί να είναι αντιπροσωπευτικό της ελληνικής πραγματικότητας, ούτως ώστε
να επιτευχθεί η αξιοποίηση όσο περισσότερων -στο μέτρο του δυνατού- βάσιμων
πληροφοριών. Για την πιλοτική εφαρμογή επομένως, επιλέχθηκε βάσει αρχικής θεώρησης
του προγράμματος να χρησιμοποιηθεί η συσκευή σε 50 νοικοκυριά του Δήμου
Αμαρουσίου και αντίστοιχα σε 50 νοικοκυριά του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας. Οι δύο Δήμοι
που επιλέχθηκαν, όπως περιγράφηκε και στην προηγούμενη ενότητα, αντιπροσωπεύουν
δύο Δήμους εκ διαμέτρου αντίθετου προφίλ αστικού περιβάλλοντος στο κλεινόν άστυ.
Στη συνέχεια, τα νοικοκυριά που θα επιλεγούν από τους δύο αυτούς Δήμους με βάση τη
μεθοδολογία που περιγράφηκε στο προηγούμενο υποκεφάλαιο 1.1, θα πρέπει να φέρουν
τέτοια χαρακτηριστικά ούτως ώστε να αντιπροσωπεύουν όσο το δυνατόν περισσότερες
ανθρώπινες συμπεριφορές. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν κριτήρια που αφορούν
στα ποικίλα μεγέθη νοικοκυριών και επιπέδων εκπαίδευσης, στο μέγιστο αριθμό μελών και
παραγόμενων αποβλήτων ανά νοικοκυριό. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα ακόλουθα
στοιχεία:
 Πολυμελείς οικογένειεςiv, έτσι ώστε να καταγραφούν οι μέγιστες δυνατές
ποσότητες ανακυκλωσίμων υλικών για τη δοκιμή του οικιακού ανακυκλωτή με
στόχο τις μετέπειτα παρατηρήσεις για τη βελτιστοποίησή του, και κατ’ επέκταση
την καταγραφή όσο το δυνατόν μεγαλύτερου εύρους παρατηρήσεων λόγω των
διαφορετικών ηλικιών με διαφορετικές προσλαμβάνουσες και συμπεριφορές που
μπορεί να περιλαμβάνει ένα πολυμελές νοικοκυριό. Εναλλακτικά, σε άτομα με
σχετικά με τις υπόλοιπες καταγεγραμμένες τιμές μεγάλη παραγωγή
απορριμμάτων.
 Άτομα τα οποία γνωρίζουν τη γενική φιλοσοφία της ανακύκλωσης και είτε την
εφαρμόζουν σε καθημερινή βάση ή και όχι τόσο συχνά αλλά προτίθενται να την
εφαρμόσουν.
Τέλος, κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής των νοικοκυριών που θα
συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή, θα εξεταστεί η εγγύτητα μεταξύ των οικιών
προκειμένου να καταγραφούν όλες οι πιθανές οχλήσεις τόσο από τους ίδιους τους χρήστες
όσο και από τους περιοίκους, αλλά και για να σχεδιαστεί ένα εύκολο δρομολόγιο συλλογής
και μεταφοράς του τελικού προϊόντος.

iv

Το βέλτιστο δείγμα για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος Recycling@Home κρίνεται αυτό που θα
περιέχει νοικοκυριά τόσο με 1-2 άτομα, 3-4, 5-7 καθώς και παραπάνω από 8 άτομα.
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3.3 Αποτελέσματα της έρευνας επιλογής
νοικοκυριών για την πιλοτική εφαρμογή

δείγματος

Όπως προαναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, η διαδικασία διανομής και
συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων για τη δήλωση συμμετοχής των ενδιαφερομένων από
τους δύο Δήμους στο πρόγραμμα συνεχίστηκε εντός του έτους 2013, καθώς προβλέπονταν
και άλλες δράσεις εντός του 2013 σχετικά με τη δημοσιοποίηση του προγράμματος
Recycling@Home.
Τα ερωτηματολόγια που έχουν διανεμηθεί και συμπληρωθεί άγγιξαν τα 343 σε αριθμό, με
ποσοστό αξιοποίησής των να ξεπερνά το 96%v. Τα 151 εξ αυτών συμπληρώθηκαν από
κατοίκους στο Δήμο Αμαρουσίου και τα υπόλοιπα 192 από το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας. Εξ
αυτών, όπως προαναφέρθηκε στο υποκεφάλαιο 1.2 επιλέχθηκε ισόποσος αριθμός
ερωτηματολογίων της τάξης των 150 για έκαστο Δήμο. Για την επιλογή των συμμετεχόντων
στο πρόγραμμα νοικοκυριών αξιοποιήθηκε πληροφορία, σύμφωνα πάντα με το Βήμα 1 της
μεθοδολογίας, μόνο από τα ερωτηματολόγια τα οποία έφεραν θετική απάντηση στη
σχετική περί επιθυμίας συμμετοχής ερώτηση. Αναλυτικά για τις δύο περιπτώσεις των
Δήμων, 99 εκ των 150 ερωτηματολογίων για το Δήμο Αμαρουσίου και 99 εκ των 150 για το
Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας αποκρίθηκαν θετικά στη σχετική ερώτηση και ακόλουθα
χρησιμοποιήθηκαν προς κατηγοριοποίηση. Στο σύνολο ο αριθμός αγγίζει τα 198, επομένως
ο αποκλεισμός θα πρέπει να στοχεύει –εφόσον όλα τα ερωτηματολόγια έχουν απαντηθεί
άρτια- σε 98 νοικοκυριά.
Πιο αναλυτικά, στο Βήμα 2 της μεθοδολογίας πραγματοποιείται η ομαδοποίηση των
νοικοκυριών που δήλωσαν επιθυμία συμμετοχής στο πρόγραμμα σε πέντε κατηγορίες με
βάση την εβδομαδιαία παραγωγή απορριμμάτων τους. Το γενικό κριτήριο αποκλεισμού, το
οποίο ισχύει σε κάθε βήμα και κριτήριο της μεθοδολογίας, περί απόρριψης εκείνων των
ερωτηματολογίων τα οποίων δεν έχουν συμπληρωμένο το κάθε φορά υπό εξέταση εδάφιο,
απέκλεισαν για την προκειμένη περίπτωση δήλωσης επιθυμίας συμμετοχής 49
ερωτηματολόγια για το Δήμο Αμαρουσίου και 51 για το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας
περιορίζοντας το συνολικό αριθμό ερωτηματολογίων σε 101 και 99 αντίστοιχα από το
σύνολο των 150 για έκαστο Δήμο. Με βάση την κατηγοριοποίηση του Βήματος 2, τα
περισσότερα νοικοκυριά για τους δύο Δήμους εντοπίζονται στην Κατηγορία i, ii και iii, και
τα λιγότερα στις Κατηγορίες iv και v, όπως παρουσιάζεται και στον ακόλουθο πίνακα
(Πίνακας 3-1):

v

Εκτός από τα πλήρως συμπληρωμένα ερωτηματολόγια υπήρξαν και άλλα τα οποία δεν είχαν συμπληρωμένα
κάποια από τα εδάφια ορισμένων ερωτήσεων. Τα εν λόγω ερωτηματολόγια αξιοποιήθηκαν σε ερωτήσεις οι
οποίες ήταν συμπληρωμένες. Για την περίπτωση της επιλογής των νοικοκυριών που θα συμμετέχουν στην
πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν όλα τα ερωτηματολόγια και αποκλείονταν σταδιακά
όσα εκείνα τα οποία δεν είχαν συμπληρωμένα το εδάφιο το οποίο χρησιμοποιείτο κάθε φορά ως κριτήριο. Το
ποσοστό που αναφέρεται στην προκειμένη περίπτωση αφορά σε ερωτηματολόγια στα οποία υπήρχε μεγάλος
αριθμός μη συμπληρωμένων ερωτήσεων από τους ερωτηθέντες.
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Πίνακας 3-1: Νοικοκυριά που κατηγοριοποιούνται στις πέντε κατηγορίες εβδομαδιαίας παραγωγής
απορριμμάτων

Κατηγορία (i):
[45-134]

Κατηγορία (ii):
(134-223]

Κατηγορία (iii):
(223-312]

Κατηγορία (iv):
(312-401]

Κατηγορία (v):
(401-490]

1

Μ001

Μ003

Μ002

Μ031

Μ008

2

Μ012

Μ005

Μ004

Μ042

Μ010

3

Μ013

Μ006

Μ007

Μ047

Μ021

4

Μ023

Μ009

Μ015

Μ050

Μ040

5

Μ028

Μ016

M017

Μ064

Μ052

6

Μ029

Μ018

Μ019

Μ071

Μ072

7

Μ037

Μ020

Μ024

Μ074

M101

8

Μ043

Μ025

Μ038

Μ115

M121

9

Μ044

Μ032

Μ039

M119

M136

10

Μ048

Μ033

Μ041

M130

11

Μ049

Μ034

Μ045

M143

12

M062

Μ036

Μ046

13

Μ068

M054

Μ051

14

M079

Μ055

Μ057

15

Μ080

Μ063

Μ058

16

Μ082

Μ069

Μ059

17

Μ091

M083

Μ065

18

Μ127

Μ084

Μ066

19

Μ138

M089

Μ067

20

M142

M092

M070

21

Μ150

M103

M073

22

M107

M078

23

M118

M085

24

M124

M093

25

M136

M096

26

M137

M097

27

M147

M102

28

M149

M117

Δήμος ΜάνδραςΕιδυλλίας

Δήμος Αμαρουσίου

α/α

29

M120

30

M126

31

M131

32

M146

1

ΜΕ027

ΜΕ036

ΜΕ061

ΜΕ064

ΜΕ071

2

ΜΕ028

ΜΕ066

ΜΕ062

ΜΕ073

ΜΕ107

3

ΜΕ029

ΜΕ074

ΜΕ065

ΜΕ076

ΜΕ112

4

ΜΕ030

ΜΕ078

ΜΕ069

ΜΕ093

ME130

5

ΜΕ037

ΜΕ083

ΜΕ070

ΜΕ108

ΜΕ100

6

ΜΕ067

ΜΕ092

ΜΕ072

ΜΕ111

ΜΕ105
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Παραδοτέο Α.2.1: Επιλογή νοικοκυριών που θα συμμετάσχουν στη μεγάλη κλίμακας εφαρμογή του
οικιακού ανακυκλωτή Recycling@Home και καταγραφή κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών
τους ως προς την παραγωγή απορριμμάτων

Κατηγορία (i):
[45-134]

Κατηγορία (ii):
(134-223]

Κατηγορία (iii):
(223-312]

7

ΜΕ079

ΜΕ094

ΜΕ077

8

ΜΕ080

ΜΕ102

ΜΕ086

9

ΜΕ081

ΜΕ103

ΜΕ087

10

ΜΕ085

ΜΕ106

ΜΕ088

11

ΜΕ090

ΜΕ109

ΜΕ089

12

ΜΕ091

ΜΕ113

ΜΕ095

13

ΜΕ104

ΜΕ114

ΜΕ096

14

ΜΕ117

ΜΕ118

ΜΕ098

15

ΜΕ119

ΜΕ121

ΜΕ099

16

ΜΕ122

ΜΕ123

ΜΕ101

17

ΜΕ132

ΜΕ128

ΜΕ110

18

ΜΕ134

ΜΕ129

ΜΕ136

19

ΜΕ139

ΜΕ131

ΜΕ137

20

ΜΕ140

ΜΕ133

21

ΜΕ141

ΜΕ138

22

ΜΕ143

ΜΕ142

23

ΜΕ144

ΜΕ146

24

ΜΕ145

ΜΕ154

25

ΜΕ147

ΜΕ157

26

ΜΕ148

ΜΕ167

27

ΜΕ150

ΜΕ172

28

ΜΕ151

29

ΜΕ152

30

ΜΕ155

31

ΜΕ156

32

ME160

33

ΜΕ161

34

ΜΕ162

35

ΜΕ163

36

ΜΕ164

37

ΜΕ165

38

ΜΕ166

39

ΜΕ168

40

ΜΕ170

41

ΜΕ174

α/α

Κατηγορία (iv):
(312-401]

Κατηγορία (v):
(401-490]

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία και το Βήμα 2 οι Κατηγορία v για το Δήμο Αμαρουσίου και οι
Κατηγορίες iv και v για το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας συμπληρώνονται αυτόματα και για
τους δύο Δήμους χωρίς να χρήζουν περαιτέρω κατηγοριοποίησης για την επιλογή
προτιμητέων νοικοκυριών, καθώς δεν συμπληρώνονται με ικανό αριθμό νοικοκυριών οι
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Παραδοτέο Α.2.1: Επιλογή νοικοκυριών που θα συμμετάσχουν στη μεγάλη κλίμακας εφαρμογή του
οικιακού ανακυκλωτή Recycling@Home και καταγραφή κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών
τους ως προς την παραγωγή απορριμμάτων

απαιτούμενες θέσεις. Αντίθετα, οι Κατηγορίες i, ii, iii και iv για το Δήμο Αμαρουσίου και οι
Κατηγορίες i, ii και iii για το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας χρήζουν κατηγοριοποίησης καθώς
περιέχουν περισσότερων των 10 ερωτηματολογίων έκαστη, με αποτέλεσμα να
προωθούνται προς κατηγοριοποίηση και επιλογή προτιμητέων νοικοκυριών με το Βήμα 3.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι κατηγορίες στις οποίες παρουσιάζεται
έλλειψη συμπλήρωσης των απαιτούμενων θέσεων θα καλυφθούν από το πλεόνασμα
(κατόπιν κατηγοριοποίησης του Βήματος 3) των υπολοίπων κατηγοριών. Η επιλογή των
επιπρόσθετων θέσεων από τις πλεονάζουσες κατηγορίες θα πραγματοποιηθεί κατ’
αναλογία μεταξύ των θέσεων που υπολείπονται και του αριθμού των πλεοναζουών θέσεων
ανά κατηγορία.
Ακολουθώντας το επόμενο βήμα της μεθοδολογίας (Βήμα 3) περί ισάριθμων νοικοκυριών
σε Δήμο, εντοπίζεται ότι θα πρέπει να αποκλεισθούν συνολικά 52 νοικοκυριά από το Δήμο
Αμαρουσίου (11 στην Κατηγορία i, 18 στην Κατηγορία ii, 22 στην Κατηγορία iii και 1 στην
Κατηγορία iv) καθώς και 57 στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας (31 στην Κατηγορία i, 17 στην
Κατηγορία ii και 9 στην Κατηγορία iii). Εξετάζοντας το κοινό κριτήριο περί άρτιας
συμπλήρωσης των πεδίων, παρατηρείται ελαττωματική συμπλήρωση σχετικά με την
εβδομαδιαία παραγωγή απορριμμάτων σε 14 περιπτώσεις για το Δήμο Αμαρουσίου οι
οποίες και απορρίπτονται. Ακόλουθα, εφαρμόζονται τα κριτήρια διαβάθμισης του ίδιου
βήματος στις αναφερθείσες κατηγορίες με αρχή το κριτήριο (i) περί εφαρμογής κάποιου
είδους ανακύκλωσης ή διαχωρισμού σε ανακυκλώσιμα και μη ανακυκλώσιμαvi. Με την
εφαρμογή του εν λόγω κριτηρίου, περί μη εφαρμογής οποιασδήποτε μορφής
ανακύκλωσης, για το Δήμο Αμαρουσίου αποκλείεται ένα ερωτηματολόγιο από την
Κατηγορία i ενώ για το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας 3 στην Κατηγορία i, 3 στην Κατηγορία ii
και ένα στην Κατηγορία iii. Λόγω ελλιπούς συμπλήρωσης του εν λόγω πεδίου
απορρίπτονται για το Δήμο Αμαρουσίου 2 περιπτώσεις στην Κατηγορία i και 1 στην
Κατηγορία ii. Τα αποτελέσματα μετά και αυτήν την κατηγοριοποίηση παρουσιάζονται στον
ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 3-2), στον οποίο και παρατηρείται πλεόνασμα
ερωτηματολογίων στις Κατηγορίες i, ii, iii και iv για το Δήμο Αμαρουσίου i, ii και iii για το
Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας.

vi

Ο λόγος επιλογής του συγκεκριμένου κριτηρίου αφορούσε κυρίως στο γεγονός ότι στα νοικοκυριά που
υπήρχε δήλωση σχετικά με το μη διαχωρισμό των απορριμμάτων τους πριν την απόρριψη, παρατηρήθηκε ότι
δεν υπήρχε γενικότερο ενδιαφέρον ως προς το θέμα καθώς είτε δεν πραγματοποιούσαν κάποιου είδους
ανακύκλωση ή δεν είχαν δηλώσει καν επιθυμία συμμετοχής στο πρόγραμμα.
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Παραδοτέο Α.2.1: Επιλογή νοικοκυριών που θα συμμετάσχουν στη μεγάλη κλίμακας εφαρμογή του
οικιακού ανακυκλωτή Recycling@Home και καταγραφή κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών
τους ως προς την παραγωγή απορριμμάτων

Πίνακας 3-2: Αποτύπωση μεθοδολογίας (Βήμα 3, κριτήριο i) που ακολουθήθηκε για τον αποκλεισμό
νοικοκυριών από τις αρχικές κατηγορίες

Κατηγορία (i):
[45-134]

Κατηγορία (ii):
(134-223]

Κατηγορία (iii):
(223-312]

Κατηγορία (iv):
(312-401]

Κατηγορία (v):
(401-490]

1

Μ001

Μ005

Μ002

Μ031

Μ008

2

Μ028

Μ006

Μ007

Μ042

Μ021

3

Μ043

Μ016

Μ015

Μ047

Μ040

4

Μ044

Μ018

Μ019

Μ050

Μ052

5

Μ049

Μ020

Μ024

Μ064

Μ072

6

Μ068

Μ025

Μ039

Μ074

M101

7

Μ080

Μ032

Μ041

Μ115

M121

8

Μ091

Μ033

Μ045

M119

M136

9

Μ127

Μ034

Μ046

M130

10

M142

Μ036

Μ051

M143

11

Μ150

M054

Μ057

12

Μ055

Μ058

13

Μ063

Μ059

14

Μ069

Μ065

15

M083

Μ066

16

Μ084

Μ067

17

M089

M070

18

M092

M078

19

M103

M085

20

M118

M093

21

M124

M096

22

M136

M097

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας

Δήμος Αμαρουσίου

α/α

23

M102

24

M117

25

M120

1

ΜΕ028

ΜΕ074

ΜΕ061

ΜΕ064

ΜΕ071

2

ΜΕ037

ΜΕ078

ΜΕ062

ΜΕ073

ΜΕ107

3

ΜΕ067

ΜΕ083

ΜΕ065

ΜΕ076

ΜΕ112

4

ΜΕ079

ΜΕ092

ΜΕ069

ΜΕ093

ME130

5

ΜΕ080

ΜΕ094

ΜΕ070

ΜΕ108

ΜΕ100

6

ΜΕ081

ΜΕ102

ΜΕ072

ΜΕ111

ΜΕ105

7

ΜΕ085

ΜΕ103

ΜΕ077

8

ΜΕ090

ΜΕ106

ΜΕ086

9

ΜΕ091

ΜΕ109

ΜΕ087

10

ΜΕ104

ΜΕ114

ΜΕ088

11

ΜΕ117

ΜΕ118

ΜΕ089

12

ΜΕ119

ΜΕ121

ΜΕ095

13

ΜΕ122

ΜΕ123

ΜΕ098
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Παραδοτέο Α.2.1: Επιλογή νοικοκυριών που θα συμμετάσχουν στη μεγάλη κλίμακας εφαρμογή του
οικιακού ανακυκλωτή Recycling@Home και καταγραφή κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών
τους ως προς την παραγωγή απορριμμάτων

Κατηγορία (i):
[45-134]

Κατηγορία (ii):
(134-223]

Κατηγορία (iii):
(223-312]

14

ΜΕ132

ΜΕ128

ΜΕ099

15

ΜΕ134

ΜΕ129

ΜΕ101

16

ΜΕ139

ΜΕ131

ΜΕ110

17

ΜΕ140

ΜΕ133

ΜΕ136

18

ΜΕ141

ΜΕ138

ΜΕ137

19

ΜΕ143

ΜΕ142

20

ΜΕ144

ΜΕ146

21

ΜΕ145

ΜΕ154

22

ΜΕ147

ΜΕ157

23

ΜΕ148

ΜΕ167

24

ΜΕ150

ΜΕ172

25

ΜΕ151

26

ΜΕ152

27

ΜΕ155

28

ΜΕ156

29

ME160

30

ΜΕ161

31

ΜΕ162

32

ΜΕ163

33

ΜΕ164

34

ΜΕ165

35

ΜΕ166

36

ΜΕ168

37

ΜΕ170

38

ΜΕ174

α/α

Κατηγορία (iv):
(312-401]

Κατηγορία (v):
(401-490]

Στη συνέχεια, εφαρμόζεται το Κριτήριο ii του Βήματος 3 από τη μεθοδολογία για τις
Κατηγορίες ii και iii για το Δήμο Αμαρουσίου (η Κατηγορία i φέρει μία επιπρόσθετη θέση
προκειμένου να καλύψει τις υπολειπόμενες θέσεις της Κατηγορίας v) και i, ii και iii για το
Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας. Το κοινό κριτήριο αποκλεισμού σε όλα τα κριτήρια, σύμφωνα με
το οποίο αποκλείονται ερωτηματολόγια τα οποία δεν φέρουν συμπληρωμένο το υπό
εξέταση χωρίο, δεν απέκλεισε κανένα ερωτηματολόγιο σε κανέναν από τους δύο Δήμους
για την περίπτωση των γενεών ανά νοικοκυριό. Εφαρμόζοντας επομένως το κριτήριο και
επειδή φέρει τη μορφή κατάταξης σύμφωνα με τον προτιμητέο μοντέλο μεγέθους
νοικοκυριού, δημιουργεί μία σειρά προτίμησης στα νοικοκυριά που έχουν δημιουργηθεί
από το Κριτήριο i (Πίνακας 3-2). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ως βέλτιστο δείγμα θεωρείται
για την περίπτωση εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος Recycling@Home αυτό που
φέρει τόσο νοικοκυριά με 1-2 άτομα, όσο αυτά με 3-4 άτομα, 5-7 άτομα αλλά και
νοικοκυριά με περισσότερα από 8 άτομα. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του
Κριτηρίου ii παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 3-3). Λόγω της
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Παραδοτέο Α.2.1: Επιλογή νοικοκυριών που θα συμμετάσχουν στη μεγάλη κλίμακας εφαρμογή του
οικιακού ανακυκλωτή Recycling@Home και καταγραφή κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών
τους ως προς την παραγωγή απορριμμάτων

μοναδικότητας αντιπροσώπευσης μοντέλων μεγέθους νοικοκυριού, κατοχυρώνονται
αυτόματα δύο περιπτώσεις στην Κατηγορία iii για το Δήμο Αμαρουσίου.

Πίνακας 3-3: Αποτύπωση μεθοδολογίας (Βήμα 3, κριτήριο ii) που ακολουθήθηκε για τον αποκλεισμό
νοικοκυριών από τις κατηγορίες που είχαν δημιουργηθεί από το Κριτήριο i

Κατηγορία (i):
[45-134]

Κατηγορία (ii):
(134-223]

Κατηγορία (iii):
(223-312]

Κατηγορία (iv):
(312-401]

Κατηγορία (v):
(401-490]

1

Μ001

M005

M002

Μ031

Μ008

2

Μ028

Μ006

Μ007

Μ042

Μ021

3

Μ043

M016

Μ015

Μ047

Μ040

4

Μ044

M018

Μ019

Μ050

Μ052

5

Μ049

M025

Μ039

Μ064

Μ072

6

Μ068

Μ032

Μ045

Μ074

M101

7

Μ080

M033

Μ046

Μ115

M121

8

Μ091

M036

Μ058

M119

M136

9

Μ127

M055

Μ066

M130

10

M142

M063

M078

M143

11

Μ150

1

ΜΕ028

ΜΕ074

ΜΕ061

ΜΕ064

ΜΕ071

2

ΜΕ037

ΜΕ078

ΜΕ062

ΜΕ073

ΜΕ107

3

ΜΕ067

ΜΕ083

ΜΕ065

ΜΕ076

ΜΕ112

4

ΜΕ079

ΜΕ092

ΜΕ069

ΜΕ093

ME130

5

ΜΕ080

ΜΕ094

ΜΕ070

ΜΕ108

ΜΕ100

6

ΜΕ081

ΜΕ102

ΜΕ072

ΜΕ111

ΜΕ105

7

ΜΕ085

ΜΕ103

ΜΕ077

8

ΜΕ090

ΜΕ106

ΜΕ086

9

ΜΕ091

ΜΕ109

ΜΕ087

10

ΜΕ104

ΜΕ114

ΜΕ088

11

ΜΕ117

ΜΕ118

ΜΕ089

12

ΜΕ119

ΜΕ121

ΜΕ095

13

ΜΕ122

ΜΕ123

ΜΕ098

14

ΜΕ132

ΜΕ128

ΜΕ099

15

ΜΕ134

ΜΕ129

ΜΕ101

16

ΜΕ139

ΜΕ131

ΜΕ110

17

ΜΕ140

ΜΕ133

ΜΕ136

18

ΜΕ141

ΜΕ138

ΜΕ137

19

ΜΕ143

ΜΕ142

20

ΜΕ144

ΜΕ146

21

ΜΕ145

ΜΕ154

22

ΜΕ147

ΜΕ157

23

ΜΕ148

ΜΕ167

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας

Δήμος Αμαρουσίου

α/α

M097
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Παραδοτέο Α.2.1: Επιλογή νοικοκυριών που θα συμμετάσχουν στη μεγάλη κλίμακας εφαρμογή του
οικιακού ανακυκλωτή Recycling@Home και καταγραφή κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών
τους ως προς την παραγωγή απορριμμάτων

Κατηγορία (i):
[45-134]

Κατηγορία (ii):
(134-223]

24

ΜΕ150

ΜΕ172

25

ΜΕ151

26

ΜΕ152

27

ΜΕ155

28

ΜΕ156

29

ME160

30

ΜΕ161

31

ΜΕ162

32

ΜΕ163

33

ΜΕ164

34

ΜΕ165

35

ΜΕ166

36

ΜΕ168

37

ΜΕ170

38

ΜΕ174

α/α

Κατηγορία (iii):
(223-312]

Κατηγορία (iv):
(312-401]

Κατηγορία (v):
(401-490]

Πλεόνασμα ερωτηματολογίων συγκεντρώνεται στις Κατηγορίες i και iii για το Δήμο
Αμαρουσίου προκειμένου να καλύψουν τις υπολειμματικές θέσεις της Κατηγορίας v.
Πλεόνασμα παρατηρείται και στις Κατηγορίες i, ii και iii για το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας,
όπου για να πραγματοποιηθεί η τελική επιλογή θα χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά τα
Κριτήρια ii περί γενεών ανά νοικοκυριό και iii περί επιπέδου εκπαίδευσης ανά νοικοκυριό καθώς δεν υπάρχουν σαφείς διαφορές μεταξύ των νοικοκυριών με εφαρμογή μόνο ενός
κριτηρίου. Τα αποτελέσματα με εφαρμογή του Κριτηρίου iii παρουσιάζονται στον Πίνακας
3-4.

Πίνακας 3-4: Αποτύπωση μεθοδολογίας (Βήμα 3, κριτήριο iii) που ακολουθήθηκε για τον αποκλεισμό
νοικοκυριών από τις κατηγορίες που είχαν δημιουργηθεί από το Κριτήριο ii

Κατηγορία (i):
[45-134]

Κατηγορία (ii):
(134-223]

Κατηγορία (iii):
(223-312]

Κατηγορία (iv):
(312-401]

Κατηγορία (v):
(401-490]

1

Μ001

M005

M002

Μ031

Μ008

2

Μ028

Μ006

Μ007

Μ042

Μ021

3

Μ043

M016

Μ015

Μ047

Μ040

4

Μ044

M018

Μ019

Μ050

Μ052

5

Μ049

M025

Μ039

Μ064

Μ072

6

Μ068

Μ032

Μ045

Μ074

M101

7

Μ080

M033

Μ046

Μ115

M121

8

Μ091

M036

Μ058

M119

M136

9

Μ127

M055

Μ066

M130

10

M142

M063

M078

M143

Δήμος Αμαρουσίου

α/α
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Κατηγορία (i):
[45-134]

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας

α/α

Κατηγορία (ii):
(134-223]

Κατηγορία (iii):
(223-312]

Κατηγορία (iv):
(312-401]

Κατηγορία (v):
(401-490]

11

Μ150

M097

1

ΜΕ067

ΜΕ078

ΜΕ061

ΜΕ064

ΜΕ071

2

ΜΕ079

ΜΕ083

ΜΕ062

ΜΕ073

ΜΕ107

3

ΜΕ080

ΜΕ094

ΜΕ065

ΜΕ076

ΜΕ112

4

ΜΕ081

ΜΕ102

ΜΕ069

ΜΕ093

ME130

5

ΜΕ090

ΜΕ103

ΜΕ070

ΜΕ108

ΜΕ100

6

ΜΕ091

ΜΕ109

ΜΕ072

ΜΕ111

ΜΕ105

7

ΜΕ104

ΜΕ118

ΜΕ086

8

ΜΕ117

ΜΕ123

ΜΕ087

9

ΜΕ122

ΜΕ128

ΜΕ098

10

ΜΕ132

ΜΕ129

ΜΕ101

11

ΜΕ143

ΜΕ138

ΜΕ110

12

ΜΕ148

ΜΕ154

13

ΜΕ155

ΜΕ157

14

ΜΕ161

Το πλεόνασμα θέσεων στις Κατηγορίες i και iii για το Δήμο Αμαρουσίου και στις Κατηγορίες
i, ii και iii για το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας διατηρείται προκειμένου να συμπληρωθούν τα
κενά που υπολείπονται στις Κατηγορίες iv και v και για τους δύο Δήμους. Ο αριθμός των
πλεοναζουσών θέσεων που επιλέχθηκε βασίζεται στον αριθμό των θέσεων που
υπολείπονται στις Κατηγορίες iv και v στηριζόμενες κατ’ αναλογία στο αρχικό πλεόνασμα
που παρουσίαζαν εν λόγω κατηγορίες.
Τέλος λαμβάνοντας υπόψη τις χιλιομετρικές αποστάσεις μεταξύ των παραπάνω
επιλεγμένων νοικοκυριών πραγματοποιήθηκαν ορισμένες αντικαταστάσεις προκειμένου
να δημιουργηθεί ένα άρτιο δρομολόγιο συλλογής και μεταφοράς των συμπιεσμένων
υλικών απορριμμάτων χάρτου, πλαστικών και μετάλλων. Ο λόγος αντικατάστασης
βασίζεται στο γεγονός ότι βάσει του προγράμματος θα πρέπει να επιλεγούν 50 νοικοκυριά
στο Δήμο Αμαρουσίου και αντίστοιχα 50 στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας, επομένως θα
πρέπει να δημιουργηθεί ένα δίκτυο το οποίο να προσομοιάζει σε ένα πραγματικό
δρομολόγιο συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων. Τα πολύ απομακρυσμένα νοικοκυριά
σε σχέση με την κύρια δομή του ιστού που δημιουργήθηκε από τα προαναφερθέντα
κριτήρια αντικαταστάθηκαν με νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται πιο κοντά στον εν λόγω
ιστό και φέρουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τα αποκλεισθέντα. Ο λόγος που δεν είχαν
επιλεγεί εξαρχής βασίζεται κυρίως στη δικλείδα επιλογής που έχει τεθεί, σύμφωνα με την
οποία μεταξύ δύο νοικοκυριών με ίδια χαρακτηριστικά επιλέγεται το πρώτο το οποίο
εμφανίζεται στη λίστα. Για το Δήμο Αμαρουσίου επομένως πραγματοποιήθηκαν 2
αντικαταστάσεις και για το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας 4. Στον επόμενο πίνακα (Πίνακας 3-5)
παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα νοικοκυριά που επιλέγονται με βάση τα συμπληρωμένα
ερωτηματολόγια και τη μεθοδολογία που υιοθετήθηκε. Τα αποτελέσματα αφορούν στην
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επιλογή 50 νοικοκυριών στο Δήμο Αμαρουσίου και 50 νοικοκυριών στο Δήμο ΜάνδραςΕιδυλλίας, αγγίζοντας το σύνολο των 100 επιλεγμένων νοικοκυριών για την εφαρμογή του
πιλοτικού προγράμματος Recycling@Home.

Πίνακας 3-5: Δείγμα νοικοκυριών, με τα μέχρι τώρα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, που ενδείκνυνται για
συμμετοχή στο πρόγραμμα Recycling@Home ομαδοποιημένα με βάση τις πέντε αρχικές κατηγορίες της
μεθοδολογίας

Δήμος Αμαρουσίου

Δήμος

Επιλεγμένα νοικοκυριά για την πιλοτική εφαρμογή του
προγράμματος Recycling@Home
Μ001
Μ002
Μ005
Μ006
Μ007
Μ008
Μ015
Μ016
Μ018
M019
Μ021
Μ025
Μ028
Μ029
Μ031
Μ032
Μ033
Μ036
Μ039
Μ040
Μ042
Μ043
Μ044
Μ045
Μ046
Μ050
Μ052
Μ055
Μ058
Μ063
Μ064
Μ066
Μ068
Μ072
Μ074
Μ078
Μ080
Μ091
Μ097
Μ101
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Δήμος

Επιλεγμένα νοικοκυριά για την πιλοτική εφαρμογή του
προγράμματος Recycling@Home

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας

Μ115
M119
Μ121
Μ127
Μ130
Μ136
M142
Μ143
Μ150
Μ151

ΜΕ061
ΜΕ062
ΜΕ064
ΜΕ065
ΜΕ067
ΜΕ069
ΜΕ070
ΜΕ071
ΜΕ072
ΜΕ073
ΜΕ076
ΜΕ078
ΜΕ080
ΜΕ081
ΜΕ083
ΜΕ086
ΜΕ090
ΜΕ091
ΜΕ093
ΜΕ094
ΜΕ098
ΜΕ099
ΜΕ100
ΜΕ101
ΜΕ102
ΜΕ103
ΜΕ104
ΜΕ105
ΜΕ108
ΜΕ109
ΜΕ110
ΜΕ111
ΜΕ112
ΜΕ117
ΜΕ118
ΜΕ122
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Δήμος

Επιλεγμένα νοικοκυριά για την πιλοτική εφαρμογή του
προγράμματος Recycling@Home
ΜΕ123
ΜΕ128
ΜΕ129
ME130
ΜΕ132
ΜΕ143
ΜΕ145
ΜΕ146
ΜΕ148
ΜΕ154
ΜΕ155
ΜΕ157
ΜΕ161
ΜΕ183

Στις ακόλουθες εικόνες (Εικόνα 3-1 και Εικόνα 3-2) αποτυπώνονται τα επιλεγμένα
νοικοκυριά για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος Recycling@Home στους Δήμους
Αμαρουσίου και Μάνδρας-Ειδυλλίας αντίστοιχα.
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Εικόνα 3-1: Αποτύπωση σε χάρτη επιλεγμένων νοικοκυριών για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος Recycling@Home στο Δήμο Αμαρουσίου
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Εικόνα 3-2: Αποτύπωση σε χάρτη επιλεγμένων νοικοκυριών για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος Recycling@Home στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας
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