Πόσο ενημερωμένοι είμαστε για την Περιβαλλοντική Διαχείριση του Πανεπιστημίου μας;
των Ξένια Τσιλιμίγκρα, Υ/Δ Τμ. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Χρήστο - Μάριο
Πλώτα, φοιτητής Τμ. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής και Δρ. Κωνσταντίνα Μαραζιώτη,
Εθελοντών του «Πράσινου» Πανεπιστημίου και Υπεύθυνης του Γραφείου Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης Πανεπιστημίου Πατρών αντίστοιχα

Το γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πατρών και η εθελοντική
ομάδα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Αειφορίας πραγματοποίησαν έρευνα με χρήση
εξειδικευμένου ερωτηματολογίου για την ανάδειξη των στάσεων, απόψεων και
συμπεριφορών των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας σε θέματα διαχείρισης του
περιβάλλοντος και της αειφορίας του πανεπιστημίου. Το ερωτηματολόγιο δημοσιεύτηκε σε
διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τις 2/2/2014 έως τις 16/2/2014 και στην επίσημη
ιστοσελίδα του «Πράσινου Πανεπιστημίου». Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της
ενημέρωσης που λαμβάνουν ή οι γνώσεις που έχουν κυρίως οι φοιτητές αλλά και τα άλλα
μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας σχετικά με τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες του
Πανεπιστημίου Πατρών.
Συγκεντρώνοντας ένα δείγμα 687 ανθρώπων που αναποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας για τη
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και οι οποίοι κατέχουν διαφορετικές ιδιότητες
(προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, μεταδιδακτορικοί ερευνητές και άλλα μέλη της
πανεπιστημιακής κοινότητας), συλλέχθηκαν τα αποτέλεσματα τα οποία μας οδηγούν σε
πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα και αποτελούν κίνητρο ενίσχυσης της προσπάθειάς μας
για την ανάδειξη των δράσεών μας.
Ειδικότερα, ένα σημαντικό ποσοστό της τάξεως του 75% των ερωτηθέντων ΔΕ γνωρίζει εαν
το Πανεπιστήμιο Πατρών διαθέτει πολιτική αειφορίας και δομές περιβαλλοντικής
διαχείρισης (Επιτροπή και Γραφείο), το 8% πιστεύει οτι ΔΕΝ υπάρχει ενώ μόλις το 17%
γνωρίζει.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ενώ το 70% των ερωτηθέντων είναι πρόθυμο να
συμμετέχει ενεργά στις δράσεις του Αειφόρου Πανεπιστημίου, που αποτελεί εθελοντική
οργάνωση, μόνο 13% των ερωτηθέντων συμμετέχουν σε κάποια εθελοντική οργάνωση του
Πανεπιστημίου Πατρών!
Στην ερώτηση εάν οι δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν περιβαλλοντικές
επιπτώσεις το 53% των ερωτηθέντων απάντησε καταφατικά. Παρόλο όμως που η
πλειοψηφία γνωρίζει για τις σημαντικές περιβαντολλογικές επιπτώσεις δεν έχει ενεργό
ρόλο στη μείωση τους, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό δε γνωρίζει ή πιστεύει πως δεν
υπάρχει ανακύκλωση χαρτιού, μελανιών, λαμπτήρων και μπαταριών στο Πανεπιστήμιο
Πατρών και ούτε ακολουθεί τακτικές εξοικονόμησης ενέργειας.
Στην ερώτηση για τον καλύτερο τρόπο ενημέρωσης της Πανεπιστημιακής κοινότητας για τις
δράσεις της περιβαλλοντικής διαχείρισης όπως φαίνεται και στο διάγραμμα που
ακολουθεί, το μεγαλύτερο ποσοστό που έφτασε στο 51% φαίνεται να θεωρεί καλύτερο
τρόπο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter etc.)

Οι παραπάνω πληροφορίες αποτελούν σημαντικές ενδείξεις οι οποίες θα είναι ο αρωγός
στην εντατικοποίηση των προσπάθειών μας αρχικά για την ενημέρωση της
Πανεπιστημιακής Κοινότητας σχετικά με τις δράσεις μας και στη συνέχεια στο κάλεσμά της
να συμμετέχει ενεργά. Είναι πολύ ενθαρρυντικό το στοιχείο που προκύπτει από τα
αποτελέσματα του ερωτηματολογίου το οποίο σχετίζεται με τη μεγάλη πρόθεση και
προθυμία που υπάρχει για συμμετοχή στις δράσεις του αειφόρου Πανεπιστημίου. Οι
εθελοντικές οργανώσεις, όπως απεικονίζονται στο παρακάτω διάγραμμα, έρχονται πρώτες
με ποσοστό 23% ως ο πιο σημαντικός παράγοντας υλοποίησης των δράσεων του αειφόρου
Πανεπιστημίου και ως μια αμιγώς εθελοντική ομάδα οπλιζόμαστε με τη δύναμη της
αποδοχής και προχωράμε δυναμικά το έργο μας.
Στόχος μας είναι η ενημέρωση, η συμμετοχή και η ενεργός δράση όλων. Το ‘Πράσινο
Πανεπιστήμιο’ χρειάζεται συλλογική προσπάθεια έτσι ώστε η απόδοσή του να φτάσει στο
μέγιστο βαθμό σαν μια ιδανική μηχανή δράσεων που παράγει έργο δουλεύοντας με
επιμονή και συνέπεια. Όσο μεγαλύτερη ‘ενέργεια’ μας δώσετε με τη συμμετοχή σας τόσο
υψηλότερο έργο θα παράγουμε.
Παρακάτω σας παρουσιάζουμε αναλυτικά τα αποτελέσμα του ερωτηματολογίου.

Θα μας βρείτε:
W: green.upatras.gr
F: facebook.com/green.upatras.gr

