
 

 
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  

 
Η  παρούσα  έρευνα  πραγματοποιείται  στο  πλαίσιο  κατάρτισης  του  Τοπικού  Σχεδίου 
Δράσης  για  την  Αειφόρο  Ενέργεια,  το  οποίο  γίνεται  με  την  ευθύνη  του  Δήμου 
Ρεθύμνης  και  αποτελεί  ενέργεια  δημοσιότητας  για  το  Ευρωπαϊκό  Δίκτυο  «Σύμφωνο 
των Δημάρχων»  (www.eumayors.eu) στο οποίο έχει προσχωρήσει ο Δήμος από τις 11 
Μαΐου 2011, αποτελώντας έτσι  κομμάτι μια μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας Δήμων 
που συμμετέχουν έμπρακτα στην Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και συμβάλλουν ενεργά στην επίτευξη των στόχων 
της Ενεργειακής Πολιτικής 20‐20‐20 της ΕΕ.  
 
Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους κατοίκους του διευρυμένου Δήμου Ρεθύμνης. 
Επιδιώκει να καταγράψει στάσεις, αντιλήψεις και προτάσεις.  
 
Κύριος σκοπός της έρευνας αποτελεί η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων με βάση τα 
καταναλωτικά  πρότυπα  σε  ότι  αφορά  τη  χρήση  και  εξοικονόμηση  ενέργειας,  την 
υιοθέτηση  ορθών  πρακτικών  στη  χρήση  και  κατανάλωση,  την  περιβαλλοντική 
ενημέρωση, ευαισθητοποίηση κ.α.  
   
Τα ερωτηματολόγια, τα οποία συμπληρώνονται ανώνυμα, θα ομαδοποιηθούν και θα 
χρησιμοποιηθούν στατιστικοί μέσοι όροι.  
 
Παρακαλείστε  για  την  συμπλήρωση  και  υποβολή  του  ερωτηματολογίου  και  εν  γένει 
συμμετοχή  σας  στην  πρωτότυπη  αυτή  έρευνα.  Τα  συμπληρωμένα  ερωτηματολόγια 
αποστέλλονται στο vmirioke@rethymno.gr .    
 

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης, 
 
 

Γιώργης Χ. Μαρινάκης 
 

31 Μαϊου 2012 



 ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Σελίδα 2 από 8   

 

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΡΟΦΙΛ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ 
 
 

 

18 – 25  □ 

26 – 40  □ 

41 – 55  □ 

56 – 65  □ 

Α.1 ΗΛΙΚΙΑ 

Άνω των 65  □ 

 

Α.2 ΦΥΛΟ  ΑΡΡΕΝ □  ΘΗΛΥ □ 

 

Α' ΒΑΘΜΙΑ  □     Β' ΒΑΘΜΙΑ  □    
Α.3 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Γ' ΒΑΘΜΙΑ  □     ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ □ 

 

Έως 12.000 □     12.000 – 24.000 □    Α.4 ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ  
(ετήσιο οικογενειακό – σε €) 

24.001 – 35.000 □     Άνω των 35.000 □    

 

Α.5 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΓΓΑΜΟΣ/‐Η □  ΑΓΑΜΟΣ/‐Η □ 

 

1 μέλος □  2 – 3 μέλη □ 
Α.6 ΜΕΓΕΘΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ 

4‐5 μέλη □  Άνω των 5 μελών □ 

 

Α.7 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

Μισθωμένο □  Ιδιόκτητο □ 

 

Α.8 ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  Σημειώνετε τη χρονολογία: _______ 

 

 



 ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Σελίδα 3 από 8   

 

Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
 

Β.1 Πόσο καλά ενημερωμένος/ ‐ η νιώθεις σχετικά με… 

 
Πολύ  Λίγο  Ελάχιστα  Καθόλου 

Δεν ξέρω/ 
δεν 

απαντώ 

…περιβαλλοντικά ζητήματα γενικότερα 

□  □  □  □  □ 

…την ενεργειακή κατανάλωση του σπιτιού 
σας  □  □  □  □  □ 

…τεχνικές και μεθόδους εξοικονόμησης 
ενέργειας στο σπίτι σας  □  □  □  □  □ 

 

Β.2 Παρακαλώ σημειώσατε τα 5 σημαντικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα που 

σας απασχολούν επιλέγοντας από την παρακάτω λίστα. (έως 5 επιλογές) 

1  Κλιματική αλλαγή  □ 

2  Μείωση βιοποικιλότητας (π.χ. εξαφάνιση σπανίων 
ειδών, χλωρίδα, πανίδα)   □ 

3  Φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πλημμύρες κ.α.)  □ 

4  Καταστροφές από ανθρώπινα λάθη (βιομηχανικά 
ατυχήματα, ρυπάνσεις κ.α.)  □ 

5  Μόλυνση των υδάτων (θάλασσα, ποτάμια, λίμνες, 
υπόγεια ύδατα κ.α.)  □ 

6  Ρύπανση από γεωργικές καλλιέργειες   □ 

7  Η επίδραση των χημικών που χρησιμοποιούνται στην 
καθημερινότητα μας  □ 

8  Αέρια ρύπανση  □ 

9  Ηχορύπανση   □ 

10  Αστικά προβλήματα (π.χ. κυκλοφοριακό, έλλειψη 
πρασίνου)  □ 



 ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Σελίδα 4 από 8   

11  Απομείωση των φυσικών πόρων  □ 

12  Τα καταναλωτικά μας πρότυπα  □ 

13  Αύξηση του όγκου των αποβλήτων (στερεών, υγρών 
κ.α.)  □ 

14  Επιπτώσεις του προτύπου κινητικότητας και των 
μετακινήσεων μας (χρήση αυτοκινήτων για μικρές 
αποστάσεις, άσκοπες μετακινήσεις εντός του αστικού 
ιστού κ.α.) 

□ 

15  Κανένα από τα παραπάνω. (προσδιορίστε ποιο άλλο)  □ 

 

Β.3 Θεωρείτε ότι η τωρινή σας ενεργειακή κατανάλωση (για θέρμανση, ψύξη, 

ζεστό νερό κ.α.) είναι… 

πολύ υψηλή  υψηλή  μεσαία  χαμηλή  Πολύ χαμηλή  ΔΞ/ΔΑ 

□  □  □  □  □  □ 

 

Β.4 Ποια είναι η άποψή σας για την εξοικονόμηση ενέργειας στην 

καθημερινότητά σας ως οικιακός καταναλωτής; Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι… 

(για κάθε ένα σημειώνεται μια επιλογή) 

απαραίτητη  Λίγο απαραίτητη  Σχεδόν περιττή  περιττή  ΔΞ/ΔΑ 

□  □  □  □  □ 

Αρκετά εύκολη (απλή)  εύκολη  Λίγο δύσκολη  περίπλοκη  ΔΞ/ΔΑ 

□  □  □  □  □ 

  

Β.5 Τι σας κινητοποιεί περισσότερο για να εξοικονομήσετε ενέργεια? Η 

προστασία του περιβάλλοντος ή η μείωση του κόστους που επιβαρύνεστε για τη 

χρήση της ενέργειας? 

Ξεκάθαρα και 
μόνο για την 
εξοικονόμηση 
χρημάτων 

Η εξοικονόμηση 
χρημάτων υπερισχύει 
της προστασίας του 

περιβάλλοντος 

Και τα 
δύο 

εξίσου 

Η προστασία του 
περιβάλλοντος υπερισχύει 

της εξοικονόμησης 
χρημάτων 

Ξεκάθαρα και 
μόνο για την 

προστασία του 
περιβάλλοντος 

□  □  □  □  □ 

 



 ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Σελίδα 5 από 8   

 

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 

 

Γ.1 Ποια είναι η ιδανική θερμοκρασία δωματίου για εσάς το καλοκαίρι;  

[__] [__] ο C 

 

Γ.2 Ποια είναι η ιδανική θερμοκρασία δωματίου για εσάς το χειμώνα;  

[__] [__] ο C 

 

Γ.3 Έχετε τρόπο να παρακολουθείτε διαρκώς τη θερμοκρασία του δωματίου σας?  

□ ΝΑΙ 

□ ΟΧΙ 

□ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ/ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΗ ΕΦΙΚΤΟ 

 

Γ.4 Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίζετε το μέσο θέρμανσης ή ψύξης του σπιτιού 

σας, μόνοι σας ? 

□ ΝΑΙ – σε τι θερμοκρασία συνήθως ρυθμίζεται για θέρμανση το χειμώνα? ______ 

                                                                                                          …το καλοκαίρι? ______  

□ ΟΧΙ   

 



 ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Σελίδα 6 από 8   

Γ.5 Από τις παρακάτω πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας και ορθής ενεργειακής 

συμπεριφοράς, τι σας εκφράζει  καλύτερα στο κάθε ένα από αυτά;  

(Παρακαλούμε απαντήστε αυθόρμητα σε κάθε μια από τις παραδοχές, επιλέγοντας μια από τις 

δυνατές επιλογές) 

α/α  Πρακτικές 
Σχεδόν 

πάντα 
Συχνά 

Μερικές 

φορές 
Σπάνια  Ποτέ 

1 
Θέτω εκτός λειτουργίας τη θέρμανση/ 

κλιματισμό όταν ανοίγω τα παράθυρα  □  □  □  □  □ 

2 

Χαμηλώνω ή θέτω εκτός λειτουργίας τη 

θέρμανση όταν φεύγω από δωμάτιο που δεν 

χρησιμοποιείται 
□  □  □  □  □ 

3 
Θέτω εκτός λειτουργίας τη θέρμανση όταν 

φεύγω από το σπίτι  □  □  □  □  □ 

4 
Τη νύχτα η θερμοκρασία του δωματίου είναι 

συνήθως χαμηλή  □  □  □  □  □ 

5 

Θέτω εκτός λειτουργίας την τηλεόραση ή/ 

και άλλες οικιακές συσκευές, εφόσον δε θα 

χρησιμοποιείται ο χώρος 
□  □  □  □  □ 

6 
Χρησιμοποιώ λαμπτήρες χαμηλής 

ενεργειακής κατανάλωσης  □  □  □  □  □ 

7 

Σβήνω το φώς σε δωμάτιο που δεν 

χρησιμοποιείται ή δεν είναι κάποιος μέσα σε 

αυτό 
□  □  □  □  □ 

8 

Κατά το χειμώνα φροντίζω να κρατάω 

κλειστά τα παράθυρα ή/ και τις πόρτες των 

δωματίων/ χώρων που χρησιμοποιούνται 

περιστασιακά (π.χ. κλιμακοστάσια, 

αποθήκες, κενοί χώροι)  

□  □  □  □  □ 

9 

Όταν προμηθεύομαι ή αναζητώ για αγορά 

οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή, λαμβάνω 

υπόψη την ενεργειακή κλάση/ κατανάλωση 
□  □  □  □  □ 

10  Διαχωρίζω τα απορρίμματα μου  □  □  □  □  □ 

11 

Όταν παύω να χρησιμοποιώ μια συσκευή, 

θυμάμαι να τι θέτω εκτός λειτουργίας ή αν 

την αποσυνδέω από την παροχή ρεύματος  
□  □  □  □  □ 



 ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Σελίδα 7 από 8   

12 
Προτιμώ να κάνω ένα γρήγορο ντούζ, από 

ότι ένα μπάνιο  □  □  □  □  □ 

13 
Χρησιμοποιώ κρύο νερό για να πλύνω τα 

χέρια μου  □  □  □  □  □ 

 

Γ.6 Τον περασμένο χρόνο για το διάστημα Ιανουάριο 2011 – Δεκέμβριο 2011 

παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω:  

(Σε περίπτωση μη ύπαρξης αξιόπιστων δεδομένων, παρακαλείστε σε μία προσεγγιστική εκτίμηση των 

ζητούμενων στοιχείων) 

€   
Κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας 
kWh   

 

Λίτρα   

κυβικά  
Κατανάλωση πετρελαίου ή 

υγραερίου 

€   

 

 

Γ.7 Καλύπτετε μέρος ή σύνολο των ενεργειακών σας αναγκών μέσω Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας (αιολική, ηλιακή, βιομάζα κ.α.);  

 □ ΝΑΙ 

  τι είδος; ___________________ 

  κόστος κατασκευής; _________ 

  ποσοστό ενεργειακής αυτάρκειας οικίας σας; __________ 

  παράγει οικονομικό όφελος;______ 

□ ΟΧΙ 

  θα ήσασταν διατεθειμένος να επενδύσετε σε ΑΠΕ για την κάλυψη των ενεργειακών 

  σας αναγκών? ____________ 

 



 ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Σελίδα 8 από 8   

 

Μπορείτε να αποστέλλετε τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια με έναν από τους παρακάτω 

τρόπους: 

‐ ηλεκτρονικά στο vmirioke@rethymno.gr   

‐ σε έντυπη μορφή στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Προγραμματισμού, υπόψη 

Μυριοκεφαλιτάκη Βασίλη 

‐ ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Προς Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Λεωφόρος Σ. 

Βενιζέλου (κτίριο Δελφίνι), 74 100, Ρέθυμνο (υπόψη Μυριοκεφαλιτάκη Βασίλη) 

 

 

Για ερωτήσεις και διευκρινίσεις σχετικά με το ερωτηματολόγιο, το σκοπό της έρευνας ή για 

πληροφορίες  σχετικά  με  το  Σύμφωνο  των  Δημάρχων,  μπορείτε  να  απευθύνεστε  στο 

2831040019, κο Μυριοκεφαλιτάκη Βασίλη   

 

 

 

 

 

 


