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Εισαγωγή
Ο παρόν Οδηγός Επικοινωνίας παρουσιάζει το μοντέλο στρατηγικής επικοινωνίας για
τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων που εφαρμόστηκε στην Κύπρο την περίοδο 2014
- 2017 με τίτλο: Rethink (Reduce, Reuse, Recycle) “Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης για
τη Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση των Αποβλήτων στην Κύπρο”. H
εκστρατεία συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα LIFE+ Environment Policy and
Governance, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τους εταίρους του προγράμματος.
Στόχος του παρόντος Οδηγού είναι η αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της
Κύπρου για την ανάπτυξη ενός οδηγού ορθής πρακτικής για το σχεδιασμό και την
εφαρμογή μιας εκστρατείας επικοινωνίας RRR, ο οποίος θα είναι εύκολα
αξιοποιήσιμος και θα επιτρέψει και σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
πραγματοποιήσουν παρόμοιες εκστρατείες στα όριά τους. Επιπλέον, ο συγκεκριμένος
Οδηγός αναμένεται να χρησιμοποιηθεί και σε Εθνικό και Τοπικό επίπεδο, από Εθνικές
και Τοπικές Αρχές και Μη κερδοσκοπικούς Οργανισμούς που ασχολούνται με το
περιβάλλον, αλλά και γενικά με οποιονδήποτε φορέα ενδιαφέρεται να
πραγματοποιήσει μια στρατηγική επικοινωνίας με κύρια κατεύθυνση το RRR.
Ως ομάδα διαχείρισης του έργου θεωρούμε πως η περίπτωση της Κύπρου είναι ιδανική
για την εφαρμογή και αξιολόγηση ενός μοντέλου στρατηγικής επικοινωνίας για τη
σωστή διαχείριση των αποβλήτων για τους εξής λόγους:
1. Η Κύπρος είναι μια από τις τελευταίες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στην εφαρμογή των αρχών της σωστής διαχείρισης των αποβλήτων και πιο
συγκεκριμένα των αρχών του RRR.
2. Η Κύπρος παρουσιάζει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς παραγωγής
δημοτικών αποβλήτων μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού της Κύπρου αγνοεί τη σημασία και
σπουδαιότητα της σωστής διαχείρισης των αποβλήτων καθώς και τα
συνεπακόλουθα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν από τη
λανθασμένη διαχείρισή τους.
4. Η Κύπρος είναι μια χώρα με μικρό πληθυσμό και με περιορισμένη γεωγραφική
κάλυψη με συνέπεια την ευκολότερη διερεύνηση και αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων της.
O Οδηγός Επικοινωνίας περιγράφει βήμα προς βήμα όλα τα στάδια που θα πρέπει να
ακολουθηθούν προκειμένου να μπορέσει ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος φορέας να
υλοποιήσει μια στρατηγική επικοινωνίας με κατεύθυνση το RRR.

3

Προσδιορισμός του προβλήματος
O προσδιορισμός ενός προβλήματος με όσο το δυνατό πιο ακριβή τρόπο είναι το
πρώτο βήμα για την επίλυσή του. Εάν ένα πρόβλημα δεν καθοριστεί στη σωστή του
βάση δεν μπορεί εύκολα να επιλυθεί. Ο καθορισμός του προβλήματος απαιτεί τη
συλλογή στοιχείων τα οποία θα βοηθήσουν στο να εντοπιστεί ποιο πραγματικά είναι
το πρόβλημα και όχι ποιο φαίνεται να είναι.
Η εκστρατεία “Rethink”
Στο στάδιο αυτό η εκστρατεία “Rethink” επιχείρησε να συνεισφέρει στην επίλυση του
προβλήματος της μη ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων στην Κύπρο.
Η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα
στην ΕΕ τα τελευταία χρόνια. Για την επίλυση του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν θέσει σε εφαρμογή περισσότερες από 60 νομικές
πράξεις που περιλαμβάνουν κανονισμούς, οδηγίες και αποφάσεις. Με τον τρόπο αυτό,
η ΕΕ στοχεύει στο να διασφαλίσει ότι η διαχείριση των αποβλήτων στην ΕΕ είναι τέτοια
που να συμβάλλει στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, ενώ
ταυτόχρονα να συμβάλλει στη δημιουργία ευρωπαϊκών κοινωνιών οι οποίες θα
στηρίζονται στην αρχή της Μείωσης, Επαναχρησιμοποίησης και Ανακύκλωσης των
Αποβλήτων.
Παρά το γεγονός ότι η ΕΕ έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο περί
αποβλήτων, πολλές χώρες της ΕΕ, υπολείπονται ακόμα σημαντικά στην εφαρμογή και
επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα μέσω νομικών υποχρεώσεων. Η πιο
σημαντική απόκλιση από τις πολιτικές διαχείρισης των αποβλήτων της ΕΕ είναι η
αποτυχία πρακτικής υιοθέτησης και εφαρμογής της ιεράρχησης της διαχείρισης των
αποβλήτων: μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση ενέργειας και
διάθεση.

4

Ευρωπαϊκή πυραμίδα διαχείρισης αποβλήτων (Πηγή: www.rethink.com.cy)

Μέχρι σήμερα, το επίκεντρο των στρατηγικών και πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων
στα περισσότερα από τα κράτη μέλη της ΕΕ αφορά στην ανακύκλωση των
αποβλήτων, την ανάκτηση ενέργειας και την πιο φιλική προς το περιβάλλον διάθεση.
Το νέο στοίχημα για την ΕΕ είναι να κινηθεί πιο κοντά σε ένα πιο βιώσιμο σύστημα
διαχείρισης αποβλήτων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί διεκδικώντας την εφαρμογή
μέτρων διαχείρισης αποβλήτων που βρίσκονται πιο ψηλά στην πυραμίδα και αφορούν
περισσότερο εργαλεία πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων όπως είναι η μείωση και η
επαναχρησιμοποίηση και λιγότερο εργαλεία αποκατάστασης όπως είναι η
ανακύκλωση, η ανάκτηση ενέργειας και η σωστή απόρριψη.
Η Κύπρος παρουσιάζει ένα από τα μεγαλύτερα κενά στην εφαρμογή των πολιτικών
διαχείρισης αποβλήτων της ΕΕ και σοβαρά ελλείμματα σε όλα τα κριτήρια,
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης των αποβλήτων και των πολιτικών της
επαναχρησιμοποίησης. Φαίνεται ότι λίγη προσοχή έχει δοθεί στην εφαρμογή της
βιώσιμης διαχείρισης των αποβλήτων στη χώρα και οι περισσότεροι Κύπριοι δεν
γνωρίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις που σχετίζονται με την παραγωγή αποβλήτων.
Η Κύπρος κατέχει παραδοσιακά μία από τις πρώτες θέσεις μεταξύ των 28 χωρών της
ΕΕ στην παραγωγή αστικών αποβλήτων με περισσότερα από 620 kg/κάτοικο/έτος, το
οποίο ισοδυναμεί περίπου σε 2 kg/κάτοικο/ημέρα. Οι αρνητικές επιπτώσεις της υψηλής
παραγωγής αποβλήτων ενισχύονται από το γεγονός ότι το 80% των παραγόμενων
αστικών αποβλήτων καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής ή σε χωματερές. Η
ανακύκλωση αποτελεί μόνο το 16% της διαχείρισης αστικών αποβλήτων και η
κομποστοποίηση το 4%.
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Εξεύρεση της κατάλληλης λύσης
Εφόσον καθοριστεί το πρόβλημα, θα πρέπει να προσδιοριστεί η λύση, η οποία θα
στηρίζεται σε εμπεριστατώμενα στοιχεία τα οποία θα αποδεικνύουν την ορθότητα και
καταλληλότητα της συγκεκριμένης λύσης. Έχοντας τα κατάλληλα στοιχεία, ο εκάστοτε
φορέας που επιθυμεί να δώσει λύση σε κάποιο πρόβλημα θα είναι πεπεισμένος για
την ορθότητα των ενεργειών του. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι δεδομένα από
στατιστικές έρευνες, μελέτες, βιβλιογραφικές αναφορές, μετρήσεις πεδίου, κλπ. Με
άλλα λόγια θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, να μελετηθεί και να αποδειχθεί ότι η
υλοποίηση μιας εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης θα αποτελεί πράγματι
τη λύση του προβλήματος και πως δεν θα σπαταληθούν πόροι για την υλοποίηση μιας
εκστρατείας ενημέρωσης η οποία δεν θα έχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα.
Η εκστρατεία “Rethink”
Όσον αφορά την εκστρατεία “Rethink”, η λύση δόθηκε μέσω της ειδικής έρευνας 2011
του Ευροβαρόμετρου όπου με ποσοστό 50% (το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) οι Κύπριοι πολίτες επεσήμαναν ότι
χρειάζονται περισσότερη ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση στα
περιβαλλοντικά θέματα, όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί.
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Αποτελέσματα Ειδικής Έρευνας Ευρωβαρόμετρου 2011 (Special Eurobarometer 2011 – Attitudes of
European citizens towards the environment (p. 62))

Το αποτέλεσμα αυτό ενισχύθηκε και από τηλεφωνική έρευνα κοινής γνώμης που
πραγματοποίησε η Pulse Market Research εκ μέρους της Green Dot Κύπρου, ενός εκ
των εταίρων του προγράμματος Life Know Waste (Pulse Market Research 2013 Έρευνα για την ανακύκλωση). Η έρευνα έδειξε ότι το 47% των ερωτηθέντων ζητούσε
περισσότερη ενημέρωση στα περιβαλλοντικά ζητήματα.
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Συνοψίζοντας τα στοιχεία των δύο αυτών ερευνών προέκυψαν τα εξής:
α. Οι Κύπριοι δηλώνουν στις έρευνες πολύ υψηλά ποσοστά ευαισθησίας για τα
περιβαλλοντικά προβλήματα (η πιο υψηλή ευαισθησία στην Ευρώπη).
β. Δηλώνουν επίσης σε πολύ υψηλά ποσοστά ότι το περιβάλλον επηρεάζει τη ζωή
τους σε σημαντικό βαθμό.
γ. Δηλώνουν σε υψηλά ποσοστά ότι χρειάζονται επιπλέον πληροφόρηση για τα
περιβαλλοντικά θέματα.
δ. Δηλώνουν πολύ χαμηλότερη πρόθεση να δράσουν για το περιβάλλον με
συγκεκριμένους τρόπους (κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης).
στ. Οι Κύπριοι γνωρίζουν ελάχιστα για τις έννοιες Μείωση και Επαναχρησιμοποίηση
των Αποβλήτων.
ζ. Οι Κύπριοι δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη διαχείριση των αποβλήτων ως ένα
περιβαλλοντικό πρόβλημα.
Γνωρίζοντας λοιπόν ότι υπάρχει στην Κύπρο μεγάλη ανάγκη για βελτίωση των
γνώσεων του κοινού για τα περιβαλλοντικά θέματα, η ομάδα του έργου Life Know
Waste ανέλαβε την πρωτοβουλία να αναπτύξει μία ενημερωτική εκστρατεία για να
γνωστοποιήσει το θέμα της ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων και να ανοίξει το
δρόμο για την ανάπτυξη της απαραίτητης κατανόησης και ευαισθητοποίησης της
κοινωνίας που θα οδηγήσει σε πιο βιώσιμη διαχείριση των αστικών αποβλήτων.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στόχευε στο να αυξήσει την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση του κοινού για τα τρία R (Reduce-Reuse-Recycle) δίνοντας
περισσότερη έμφαση στη Μείωση και την Επαναχρησιμοποίηση. Το κύριο όπλο που
χρησιμοποιήθηκε ήταν η επικοινωνία καθώς η εμπειρία είχε δείξει πως η κυπριακή
κοινωνία ανταποκρίνεται πολύ καλά στα περιβαλλοντικά θέματα εάν τα γνωρίζει και
εάν ευαισθητοποιηθεί για αυτά. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι παρά την
έλλειψη οικονομικών και θεσμικών εργαλείων, η ανακύκλωση συσκευασιών έχει
αναπτυχθεί από το 0% στο 40% τα τελευταία χρόνια μόνο μέσω της επικοινωνίας.
Επομένως, η κατάλληλη και αποτελεσματική επικοινωνία αναμενόταν να συμβάλλει
σημαντικά στην αύξηση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη
Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση των Αποβλήτων (RRR), όπως έγινε
και με την ανακύκλωση.
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Παρόλα αυτά από τις ίδιες έρευνες αλλά και από τη βιβλιογραφία είχε διαφανεί επίσης
ότι η γνώση δεν οδηγεί αυτόματα σε πράξη. Ως εκ τούτου πέραν από τις
επικοινωνιακές δράσεις προς το ευρύ κοινό, είχαν ενταχθεί στο έργο και δράσεις
εκπαίδευσης με στόχο την ενεργοποίηση θεσμικών φορέων και ομάδων - στόχων που
θα μπορούσαν με παρεμβάσεις τους να δράσουν καταλυτικά στην επίτευξη της
κοινωνικής αλλαγής που επιζητείται.
Συνοψίζοντας λοιπόν όλα τα παραπάνω, προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας μιας
ενημερωτικής εκστρατείας για το θέμα της σωστής διαχείρισης των αποβλήτων, η
οποία θα περιελάμβανε και δράσεις εκπαίδευσης προς φορείς οι οποίοι θα συνέβαλαν
σημαντικά τόσο στην επίτευξη της καλύτερης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του
κοινού της Κύπρου όσο και στην επίτευξη θεσμικών αλλαγών για την ορθή διαχείριση
των αποβλήτων.

Δημιουργία κατάλληλης ομάδας
Η δημιουργία της κατάλληλης ομάδας είναι ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία για την
υλοποίηση μιας επικοινωνιακής καμπάνιας με θέμα το RRR. Τα μέλη της ομάδας θα
πρέπει να έχουν ικανότητες κατάλληλες και απαραίτητες για την υλοποίησή της και
ικανότητες που να αλληλοσυμπληρώνονται.
Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχουν άτομα ή ομάδες με εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα
του RRR ή στον τομέα της ανακύκλωσης ή τουλάχιστον στα περιβαλλοντικά θέματα.
Τα άτομα ή οι ομάδες αυτές είναι απαραίτητο να είναι πολύ καλοί γνώστες της
υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα των αποβλήτων τόσο σε εθνικό όσο και σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Να ακολουθούν τις εξελίξεις στους τομείς αυτούς ώστε να
μπορούν να καθοδηγήσουν την ομάδα ως προς το πού θα πρέπει να κατευθυνθεί.
Επίσης, είναι απαραίτητο να υπάρχουν στην ομάδα έμπειρα άτομα στον τομέα της
επικοινωνίας και των ΜΜΕ τα οποία θα έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και
υποδομή να προωθούν την εκστρατεία προς το κοινό αλλά και να παράγουν
εκπομπές, διαφημίσεις, ειδήσεις, κλπ. Παράλληλα, τα μέλη της ομάδας καλό θα είναι
να έχουν τη δυνατότητα να προωθούν τα μηνύματα της εκστρατείας σε γλώσσα ή σε
γλώσσες που να αφορούν το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού ή των ομάδων
στόχων (πχ. επίσημες γλώσσες του Κράτους).
Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο στο οποίο θα πρέπει να δοθεί έμφαση είναι η συμμετοχή
στην ομάδα ατόμων τα οποία να είναι επαρκώς καταρτισμένα για να μπορούν να
δημιουργήσουν και να υλοποιήσουν τη στρατηγική επικοινωνίας του προγράμματος.
Παράλληλα, όπως σε κάθε ομάδα απαραίτητο στοιχείο είναι η καλή συνεργασία, το
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θετικό κλίμα και το ενδιαφέρον όλων των μελών της ομάδας για τη διεξαγωγή του
έργου. Σημαντικό στοιχείο είναι να λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ιδιαιτερότητες των
μελών της ομάδας και ο χρόνος διεξαγωγής του έργου να υπολογίζεται με βάση αυτές.
Παραδείγματος χάριν, εάν στην ομάδα υπάρχει κάποιος κρατικός φορέας ο οποίος
χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα 4 μηνών προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες
εγκρίσεις προτού ξεκινήσουν οι διαδικασίες του, τότε η ιδιαιτερότητα αυτή θα πρέπει
να ληφθεί εξαρχής υπόψη ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις κατά την υλοποίηση
του έργου.
Η εκστρατεία “Rethink”
Με βάση την εμπειρία που έχει προκύψει από την εκστρατεία “Rethink”, μια καλή
ομάδα πρέπει να αποτελείται από τους πιο κάτω:
1. Ομάδα διαχείρισης έργου
α. Υπεύθυνος διαχείρισης του έργου
β. Βοηθός διαχείρισης έργου
2. Τεχνική ομάδα
α. Ειδικός σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων
β. Ειδικός στην πολιτική και το νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων
τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ
3. Ομάδα επικοινωνίας
α. Επικοινωνιολόγος/Ειδικός στη στρατηγική επικοινωνίας
β. Σεναριογράφος
γ. Σκηνοθέτης - παραγωγός
δ. Δημοσιογράφοι
ε. Ειδικός σχεδιασμού και διαχείρισης των ηλεκτρονικών μέσων:
ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ.
στ. Ειδικός σχεδιασμού και διαχείρισης των έντυπων μέσων π.χ. περιοδικά,
εφημερίδες κτλ.
ζ. Ειδικός σχεδιασμού και διαχείρισης τηλεόρασης και ραδιοφώνου
η. Γραφίστας
θ. Ειδικός στη διοργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων
4. Ομάδα εκπαίδευσης
α. Ειδικός στην προδημοτική/δημοτική ή τη μέση εκπαίδευση
αποτελούν ομάδες-στόχους)

(εάν
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β. Ειδικός στην εκπαίδευση περιβαλλοντικών θεμάτων μέσω εργαλείων
τυπικής και μη-τυπικής εκπαίδευσης
γ. Ειδικός στην περιβαλλοντική δημοσιογραφία ή εν γένει στη
δημοσιογραφία
5. Ομάδα παρακολούθησης
α. Ειδικός σε έρευνες αγοράς

Η εκστρατεία “Rethink”
Kαθώς η εκστρατεία “Rethink” ήταν μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης με θέμα το RRR,
τα μέλη της ομάδας επιλέχθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει ισορροπία μεταξύ
της περιβαλλοντικής εμπειρίας και της εμπειρίας στην επικοινωνία προκειμένου να
επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Για το σκοπό αυτό στην ομάδα
συμμετείχαν οργανισμοί με πολύ μεγάλη εμπειρία στον τομέα της ανακύκλωσης στην
Κύπρο και το εξωτερικό και οργανισμοί με πολύ μεγάλη εμπειρία και σημαντικό ρόλο
στον τομέα της επικοινωνίας και των ΜΜΕ. Παράλληλα, μεταξύ των μελών της ομάδας
υπήρχε και μέλος με ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα
στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα μέλη της ομάδας
υλοποίησης της εκστρατείας “Rethink”.
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ)

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου συμφωνήθηκε να αναλάβει τις παραγωγές
τηλεόρασης και ραδιοφώνου ως ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός με
ισχυρότατη επιρροή στην κοινή γνώμη μέσω των δύο τηλεοπτικών καναλιών CyBC1,
CyBC2, ενός δορυφορικού καναλιού CyBC Sat, του καναλιού υψηλής ευκρίνειας CyBC
HD και των τεσσάρων ραδιοφωνικών προγραμμάτων καθώς και της ιστοσελίδας του.
Το ΡΙΚ παρέχει πληθώρα και μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων με αποτέλεσμα να
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα του τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού κοινού της Κύπρου. Το
ΡΙΚ προβάλλει προγράμματα στην ελληνική, αγγλική και τούρκικη γλώσσα, που
αποτελούν τις επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
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Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ)

Το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) ως το εθνικό κυπριακό πρακτορείο με
συνδρομητές των υπηρεσιών του όλα τα κυπριακά έντυπα και τις ιστοσελίδες
ενημέρωσης που αναμεταδίδουν αδιάλειπτα τις ειδήσεις του (παγκύπριες και τοπικές
εφημερίδες και περιοδικά, ιστοσελίδες) και με αποδέκτες ειδήσεων από όλες τις
δημόσιες υπηρεσίες και τοπικές αρχές, καθώς και διεθνή, ευρωπαϊκά και
ευρωμεσογειακά πρακτορεία ειδήσεων με τα οποία είναι συμβεβλημένο,
συμφωνήθηκε να αναλάβει την προβολή της εκστρατείας μέσω του έντυπου τύπου. Οι
ειδήσεις και τα άρθρα του ΚΥΠΕ παρέχονται στην ελληνική, αγγλική και τούρκικη
γλώσσα.
Τμήμα Περιβάλλοντος

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος και αποτελεί το υπεύθυνο κυβερνητικό τμήμα για τα θέματα
περιβαλλοντικής πολιτικής. Το Τμήμα Περιβάλλοντος συμμετείχε στην ομάδα του
έργου ως η αρμόδια εθνική αρχή για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί αποβλήτων
και με βαθιά εμπειρία και γνώση των πολιτικών της ΕΕ και την εθνική διάστασή τους.
Green Dot Κύπρου (GDC)

Η Green Dot Κύπρου αποτελεί το μόνο αδειοδοτημένο συλλογικό σύστημα διαχείρισης
συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασιών στην Κύπρο. Ο Οργανισμός έχει τη
μεγαλύτερη εμπειρία στον τομέα της ανακύκλωσης στην Κύπρο, έχει ισχυρό κύρος και
διαρκή συνεργασία με τους δημόσιους φορείς. Επίσης, η Green Dot Κύπρου έχει
εμπειρία και σημαντική δράση στον τομέα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης.
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Fost Plus

Η Fost Plus αποτελεί το μόνο αδειοδοτημένο σύστημα διαχείρισης οικιακών
συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασιών στο Βέλγιο. Θεωρείται σήμερα ένα από τα
πιο επιτυχημένα συλλογικά συστήματα σε όλο τον κόσμο. O Οργανισμός ήταν μέλος
της ομάδας του έργου ως ο φορέας με αποδεδειγμένες καλές πρακτικές και πλούσια
εμπειρία στον τομέα του RRR και o οποίος συνέβαλε στη μεταφορά σχετικής εμπειρίας
και τεχνογνωσίας στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του έργου.
Κυπριακό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.)

Το Κυπριακό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) είναι Τμήμα του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού που στοχεύει στην ικανοποίηση των αυξανόμενων αναγκών των
εκπαιδευτικών σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Το (Π.Ι.) διαθέτει Τμήμα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αειφόρου Ανάπτυξης, το οποίο είναι υπεύθυνο για
την προώθηση των περιβαλλοντικών θεμάτων στην εκπαίδευση καθώς και την
προώθηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Κύπρο. Το (Π.Ι.) ήταν μέλος της
ομάδας του έργου ως το αρμόδιο τμήμα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
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Εξεύρεση διαθέσιμων κονδυλίων
Για την υλοποίηση μιας εκστρατείας RRR τόσο μεγάλου
βεληνεκούς απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξεύρεση
οικονομικών πόρων για τη στήριξή της. Τέτοιου είδους πόροι
μπορεί να εξευρεθούν μέσω της υποβολής προτάσεων στους
διαγωνισμούς Life+ της ΕΕ.
Οι διαγωνισμοί αυτοί στοχεύουν στη χρηματοδότηση προτάσεων που αφορούν το
περιβάλλον και μπορεί να βρει κάποιος όλες τις απαραίτητες πληροφορίες μέσω της
ιστοσελίδας της ΕΕ.
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm
Εκτός από τους παραπάνω πόρους, κονδύλια μπορεί να βρεθούν και μέσω άλλων
κοινοτικών αλλά και εθνικών ή δημοτικών προγραμμάτων, χορηγιών ή διαγωνισμών.
Παρόλα αυτά, το μεγαλύτερο μέρος της εκστρατείας καλό είναι να μπορεί να στηριχθεί
από τη συμμετοχή και συμβολή των μελών της ομάδας μέσω της παροχής του
κατάλληλου και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.
Τέλος, για τον καλύτερο προσδιορισμό του κόστους της εκστρατείας είναι σημαντική,
εάν είναι εφικτή, η διερεύνηση του κόστους παρόμοιου τύπου εκστρατειών
ενημέρωσης και εξεύρεσης των αντίστοιχων κονδυλίων χρηματοδότησής τους.
Η εκστρατεία “Rethink”
H εκστρατεία “Rethink” πέτυχε να λάβει την απαραίτητη χρηματοδότηση μέσω της
επιλογής της πρότασής της στο διαγωνισμό για τα προγράμματα Life+ 2013 στην
κατηγορία “Information & Communication”. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου
ήταν 2,181,960€. Ο ανάδοχος φορέας και οι εταίροι του προγράμματος συνείσφεραν
στο πρόγραμμα με το ποσό των 1,166,265€ ενώ το υπόλοιπο μέρος των 925,845€
ήταν η συνεισφορά της ΕΕ. Το πρόγραμμα Life+ συνείσφερε επομένως κατά 44.25%
στην υλοποίηση της εκστρατείας.
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Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης
Για τη ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με το θέμα το οποίο θέλουμε να
επιλύσουμε, είναι απαραίτητη (α) η διεξαγωγή έρευνας κοινής γνώμης, (β) οι
διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και (γ) οι δράσεις δικτύωσης με συναφή
προγράμματα στην Κύπρο και το εξωτερικό.

(α) Διεξαγωγή Έρευνας Κοινής Γνώμης
Όσον αφορά την έρευνα κοινής γνώμης που θα πρέπει να διεξαχθεί, καλό είναι να
στηρίζεται τόσο σε ποσοτικές όσο και σε ποιοτικές μετρήσεις σε αντιπροσωπευτικό
δείγμα. Οι ποιοτικές μετρήσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν ομάδες εστίασης (focus
groups) ή συνεντεύξεις με διαμορφωτές αποφάσεων είναι απαραίτητες καθώς μέσω
των ποιοτικών μετρήσεων μπορεί να εξαχθούν στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να
διαφανούν μέσω των ποσοτικών μετρήσεων. Παράλληλα, τα στοιχεία των ποιοτικών
μετρήσεων μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη των ερωτηματολογίων των
ποσοτικών ερευνών και παράλληλα μπορούν να συμβάλλουν στο να δοθούν λύσεις
για συμπεριφορές και τάσεις που εμφανίζονται στις ποσοτικές μετρήσεις.
Κρίσιμο σημείο στις έρευνες είναι να τεθούν οι σωστές ερωτήσεις στο ερωτηματολόγιο
ώστε να μπορέσουν να διεξαχθούν αξιόπιστα αποτελέσματα. Ιδιαίτερα σημαντικό
επίσης είναι να επαναλαμβάνονται οι έρευνες σε τακτά χρονικά διαστήματα με το ίδιο
ερωτηματολόγιο ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων και έλεγχος
της προόδου της εκστρατείας.
Η εκστρατεία “Rethink”
Για το σχεδιασμό της εκστρατείας “Rethink” χρησιμοποιήθηκαν υφιστάμενες έρευνες
των πεποιθήσεων του κοινού (π.χ. ευρωβαρόμετρο) καθώς και η συσσωρευμένη
εμπειρία των εταίρων. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν μια ποσοτική και μια ποιοτική
έρευνα μέσω ομάδων εστίασης (focus groups) που στόχο είχαν να διερευνήσουν
υποβόσκουσες τάσεις και απόψεις του κοινού που καθορίζουν τις περιβαλλοντικές του
συμπεριφορές.
Ποσοτικές και Ποιοτικές έρευνες διεξήχθησαν επίσης κατά την διάρκεια και στο τέλος
της εκστρατείας για να διαφανεί το κατά πόσο η εκστρατεία έγινε γνωστή στο κοινό
καθώς και το κατά πόσο επηρέασε τις καθημερινές του συνήθειες. Τα αποτελέσματα
της αρχικής ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας παρουσιάζονται στη συνέχεια:
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1.

Έρευνα με ομάδες εστίασης (focus groups)

Διοργανώθηκαν δύο ομάδες εστίασης οι οποίες λειτούργησαν υποστηρικτικά στην
ποσοτική έρευνα. Το ζητούμενο εδώ ήταν να δοκιμαστούν σε ποιοτικό επίπεδο οι
υποθέσεις μας και να μας βοηθήσουν στην καλύτερη και πληρέστερη προετοιμασία
του ερωτηματολογίου για την κύρια, ποσοτική έρευνα. Τα δύο γκρουπ αποτελούνταν
από:

- Νεαρά ζευγάρια με ή χωρίς παιδιά, ηλικίας 25-44 ετών και
- Μεγαλύτερης ηλικίας ζευγάρια, με παιδιά, ηλικίας 45-55 ετών
Κύρια αποτελέσματα:
1.

2.

3.
4.

5.

Οι Κύπριοι πολίτες θεωρούν πως είναι αρκετά προσεκτικοί με το περιβάλλον,
αναλαμβάνουν την προσωπική ευθύνη που τους αναλογεί για την προστασία του,
αλλά δυσκολεύονται να μεταφράσουν τη στάση αυτή σε πράξεις.
Τους χαρακτηρίζει περισσότερο το παθητικό ενδιαφέρον και όχι το ενεργητικό
όπως για παράδειγμα, στην περίπτωση της ανακύκλωσης όπου για να δράσουν
απαιτούν να έχουν τον κάδο ανακύκλωσης έξω από την πόρτα τους, ενώ
περιμένουν την πληροφορία να τους βρει (μέσω τηλεόρασης, διαδικτύου και
κοινωνικών μέσων) χωρίς να κουνηθούν από τον καναπέ τους.
Δυσκολεύονται να κατανοήσουν την έννοια της μείωσης των απορριμμάτων και
να τη συνδέσουν με τη μείωση της κατανάλωσης.
Αντίθετα, ανταποκρίνονται και ενεργούν πιο εύκολα στα θέματα της
επαναχρησιμοποίησης αν και τα συνδέουν περισσότερο με την έννοια της
εξοικονόμησης και της φιλανθρωπίας (π.χ. ανακύκλωση ρούχων κυρίως για
φιλανθρωπικούς σκοπούς).
Έχουν πλήρη άγνοια της έννοιας των τριών R, ενώ ακόμα και όταν τους εξηγείται
το νόημα των δύο πρώτων R (Reduce, Reuse) αδυνατούν να κατανοήσουν πώς
αυτές οι δύο πρακτικές συμβάλλουν στην καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων.

2. Ποσοτική Έρευνα

Τηλεφωνική έρευνα σε δείγμα 703 ατόμων ηλικίας 18-54 ετών με παγκύπρια
γεωγραφική κάλυψη. Το δείγμα αποτελούνταν από 340 άντρες και 363 γυναίκες και
πραγματοποιήθηκε την περίοδο 25/5/2015 - 3/6/2015.
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Κύρια αποτελέσματα:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Υψηλά ποσοστά αναγνώρισης της σπουδαιότητας που έχει η προστασία του
περιβάλλοντος.
Το κοινό ανταποκρίνεται και λαμβάνει μέτρα που περιλαμβάνουν την προστασία
του περιβάλλοντος, αλλά κυρίως με κίνητρο οικονομικούς λόγους (π.χ.
εξοικονόμηση ενέργειας). Εξαίρεση αποτελεί η ανακύκλωση που δεν γίνεται για
οικονομικούς λόγους αλλά λόγω των εκστρατειών ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης που πραγματοποιούνται στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια. Η
ανταπόκριση φτάνει στο 85%.
Σε ό,τι αφορά την Επαναχρησιμοποίηση, 9,9% δηλώνουν πως το κάνουν για
οικονομικούς λόγους, 31,2% για να προστατεύσουν το περιβάλλον και 40,6% και
για τα δύο. 18,6% δηλώνουν πως δεν επαναχρησιμοποιούν.
Σε ό,τι αφορά τη Μείωση, 22,7% αναφέρουν πως προβαίνουν σε μείωση για
οικονομικούς λόγους, 14,9% για το περιβάλλον, 60,3% και για τα δύο και 2,6% δεν
προβαίνουν καθόλου σε μείωση.
Στην Ανακύκλωση, η προστασία του περιβάλλοντος αναφέρεται ως πρωτεύον
κίνητρο με ποσοστό 72,7%. Ταυτόχρονα όμως η έρευνα αποκαλύπτει πως οι
περισσότεροι ανακυκλώνουν κυρίως τα παραδοσιακά υλικά όπως χαρτί, γυαλί,
μέταλλα, ενώ αναφέρονται λιγότερο σε ειδικές κατηγορίες όπως το PMD.
Στην κατάταξη των προτεραιοτήτων σε δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, η
Ανακύκλωση καταλαμβάνει την πρώτη θέση 96,2%, έπεται η εξοικονόμηση
ενέργειας με 96%, επαναχρησιμοποίηση 83,7%, και μείωση στην κατανάλωση
νερού 82%.
Κατά δήλωση τους οι πηγές ενημέρωσης για θέματα περιβάλλοντος
κατατάσσονται ως εξής: Τηλεόραση (70%), Διαδίκτυο και Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης (62,7%) με τους άντρες να λαμβάνουν τις πληροφορίες κατά κύριο
λόγο από διάφορα διαφημιστικά (τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο), ενώ οι
γυναίκες από ρεπορτάζ, ντοκιμαντέρ και συζητήσεις. Στα υπόλοιπα μέσα, 20,8%
η πληροφόρηση προέρχεται από τον τύπο, 9,3% από ρεπορτάζ και συζητήσεις
ραδιοφώνου, 9,1% από ραδιοφωνικές διαφημίσεις, ενώ ένα 9,2% δηλώνει ως
πηγή ενημέρωσης το σχολείο.
Στο ερώτημα “Τι μέτρα πρέπει κατά τη γνώμη σας να ληφθούν για να κινητοποιηθεί
ο πολίτης σε θέματα διαχείρισης των αποβλήτων”, οι ερωτώμενοι απάντησαν
περισσότερη πληροφόρηση 42,4%, να γίνει υποχρεωτική η συμμετοχή σε
προγράμματα ανακύκλωσης 32,2% και εισαγωγή του συστήματος Pay as You
Throw (PAYT) 24,4%.
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Συμπεράσματα
1.

2.

3.

4.
5.

Στην έρευνα γίνεται ξεκάθαρο πως υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης τόσο σε
ποσοτικό, όσο κυρίως σε ποιοτικό επίπεδο. Ειδικά δε σε ό,τι αφορά τα δύο σκέλη
των τριών R, δηλαδή τη Μείωση και Επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων, η
ενημέρωση είναι σχεδόν ανύπαρκτη.
Ειδικά σε ό,τι αφορά τη Μείωση και Επαναχρησιμοποίηση, η ανάγκη για
περισσότερη πληροφόρηση συνοδεύεται από την εξίσου μεγάλη ανάγκη για
περισσότερη επεξήγηση και εκπαίδευση. Όχι μόνο Τι αλλά και Πως.
Ένα σημαντικό εύρημα των ερευνών είναι πως ενώ ο Κύπριος πολίτης
αντιλαμβάνεται τη σημασία που έχει η προστασία του περιβάλλοντος, αδυνατεί να
αντιληφθεί πώς ο ίδιος και οι ενέργειες του εντάσσονται στο σχέδιο λύσης του
προβλήματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εντάσσει τα περιβαλλοντικά θέματα
σε χαμηλή θέση στη λίστα προτεραιοτήτων του.
Θεωρεί πως πετώντας τα σκουπίδια βγάζει το πρόβλημα από το σπίτι του και
πλέον γίνεται ένα πρόβλημα που δεν τον αφορά.
Συμπερασματικά, η εκστρατεία πρέπει να λειτουργήσει σε βάθος χρόνου
παρέχοντας διαρκή πληροφόρηση ΚΑΙ εκπαίδευση, ενώ στο επικοινωνιακό της
σκέλος πρέπει και οφείλει με κάθε τρόπο να μεταφέρει το πρόβλημα "στο σπίτι,
στην αυλή" του μέσου Κύπριου πολίτη.

Τα πιο πάνω αποτελούν και τα κύρια συμπεράσματα των ερευνών τα οποία
χρησιμοποιήθηκαν για τον επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής επικοινωνίας της
εκστρατείας και τα οποία αποτέλεσαν την κύρια κατεύθυνση κατά την παραγωγή των
διαφημιστικών και ενημερωτικών σποτ.

(β) Διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενα μέρη
Τα ενδιαφερόμενα μέρη σε μια επικοινωνιακή εκστρατεία για το RRR είναι οι ομάδες
που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από την κατάσταση στον τομέα της διαχείρισης
αποβλήτων σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό, θεσμικό, πολιτικό ή οικονομικό επίπεδο.
Είναι δηλαδή οι οντότητες που έχουν γενικό ή ειδικό ενδιαφέρον για τη βελτίωση της
υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα αυτό.
Κάποιες από τις ομάδες των ενδιαφερόμενων μερών μπορεί να αποτελούν και ομάδεςστόχους της εκστρατείας. Για το λόγο αυτό, η επικοινωνία και η σωστή
ανατροφοδότηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη για τον τρόπο που θα πρέπει να
σταλούν τα μηνύματα της εκστρατείας προς συγκεκριμένες ομάδες στόχους αποτελεί
κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας της εκστρατείας.
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Στη συνέχεια ακολουθούν σημαντικά στοιχεία που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
κατά τη διοργάνωση διαβουλεύσεων:
•

•

•

•

Οι διαβουλεύσεις καλό είναι να πραγματοποιούνται πριν το σχεδιασμό της
στρατηγικής της εκστρατείας καθώς μπορεί να προκύψουν σημαντικά στοιχεία
τα οποία είναι απαραίτητα για τον επιτυχή σχεδιασμό της εκστρατείας.
Στις διαβουλεύσεις το πιο σημαντικό στοιχείο είναι να ακούγονται και να
συζητώνται οι απόψεις και οι εισηγήσεις των ενδιαφερόμενων μερών και για το
λόγο αυτό θα πρέπει το μεγαλύτερο μέρος, από άποψη χρόνου, να δίδεται στη
συζήτηση μαζί τους.
Ο στόχος της κάθε διαβούλευσης θα πρέπει να είναι συγκεκριμένος και να έχουν
προσδιοριστεί εξ αρχής οι πληροφορίες που θα επιθυμούσαμε να ληφθούν από
τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτό σημαίνει πως κατά τη φάση της συζήτησης θα
πρέπει να υπάρχει δομημένο ερωτηματολόγιο με συγκεκριμένες ερωτήσεις το
οποίο θα πρέπει να ακολουθείται κατά τη διεξαγωγή της συζήτησης.
Σε αυτού του είδους τις διαβουλεύσεις σημαντικό πρόβλημα αποτελεί το χαμηλό
ποσοστό συμμετοχής. Προκειμένου να λυθεί, στο μέτρο του δυνατού, το
συγκεκριμένο πρόβλημα θα πρέπει να δίδεται προσοχή στην επιλογή του
τόπου, του χρόνου και της χρονικής διάρκειας της διαβούλευσης ανάλογα με τις
ιδιαιτερότητες του κάθε ενδιαφερόμενου μέρους.
Παραδείγματος χάριν, εάν η διαβούλευση αφορά τη βιομηχανία και τις εταιρείες,
η διαβούλευση καλό θα ήταν να έχει την πιο σύντομη δυνατή διάρκεια καθώς
μια εταιρία δεν θα μπορέσει να στείλει εκπροσώπους της για πολλές ώρες σε
μια διαβούλευση. Εάν η διαβούλευση αφορά τις τοπικές αρχές, τότε οι
διαβουλεύσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τις πρωινές ώρες ώστε
να περιλαμβάνονται στο ωράριο εργασίας των τοπικών αρχών. Παράλληλα, εάν
η διαβούλευση αφορά τους οινοπαραγωγούς, τότε η διαβούλευση δεν θα
πρέπει να πραγματοποιείται κατά την περίοδο του φθινοπώρου που είναι η
περίοδος παραγωγής του κρασιού και επομένως η περίοδος με την
περισσότερη δουλειά για τον συγκεκριμένο κλάδο.
Για τη διευκόλυνση εύρεσης των ιδιαιτεροτήτων της κάθε ομάδας καλό είναι να
λαμβάνονται υπόψη τα σχόλια εκπροσώπων της συγκεκριμένης ομάδας.
Επίσης, η παροχή κάποιου κινήτρου όπως παραδείγματος χάριν να
συμπεριληφθεί στη διαβούλευση ομιλία από άτομο ή ομάδα ατόμων που θα
ενδιέφερε πολύ τη συγκεκριμένη ομάδα να την παρακολουθήσει. Επίσης, θα
βοηθούσε σημαντικά για την αύξηση της συμμετοχής του κοινού η διαβούλευση
να συνδιοργανωθεί με τον Σύνδεσμο στον οποίο ανήκουν ή τουλάχιστον οι
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•

προσκλήσεις να σταλούν εκ μέρους του Συνδέσμου τους με την εισήγηση να
παρευρεθούν στη διαβούλευση.
Επίσης, καλό είναι να μην χάνεται η επικοινωνία και η επαφή με τα
ενδιαφερόμενα μέρη με το τέλος της διαβούλευσης. Η επαφή αυτή μπορεί να
διατηρείται με την αποστολή στους συμμετέχοντες των πρακτικών της
διαβούλευσης, με ενημέρωσή τους για το πώς οι εισηγήσεις και οι προτάσεις
τους εφαρμόστηκαν ή επηρέασαν την καμπάνια, με αποστολή ενημερωτικού
δελτίου με τα νέα και την πορεία της καμπάνιας, με πρόσκλησή τους σε άλλες
δράσεις της καμπάνιας όπως συνέδρια, παρουσιάσεις ή ημερίδες που
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της καμπάνιας.

Η εκστρατεία “Rethink”
Στο πλαίσιο της εκστρατείας “Rethink”, διεξάχθηκε στην αρχή του έργου σειρά
διαβουλεύσεων με πολλές ομάδες που είτε επηρεάζονται είτε επηρεάζουν είτε
μπορούν να επηρεάσουν την κοινή γνώμη και τον τρόπο της ορθής διαχείρισης των
αποβλήτων στην Κύπρο.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη της εκστρατείας ήταν τα εξής:
1. Τοπικές Αρχές: Οι Τοπικές Αρχές της Κύπρου, όπως και σε πολλά άλλα κράτη
μέλη της ΕΕ, είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων εντός
των διοικητικών ορίων τους. Αυτό περιλαμβάνει τη συλλογή, τη μεταφορά και
τη διάθεση των αστικών αποβλήτων. Οι διαδικασίες αυτές αποτελούν σημαντική
οικονομική επιβάρυνση για τις τοπικές αρχές καθώς απαιτούν υψηλούς
προϋπολογισμούς σε προσωπικό, εξοπλισμό, τέλη διάθεσης, διοίκηση κ.λπ.
Στην Κύπρο ειδικά, οι Τοπικές Αρχές λειτουργούν σε αυστηρά πλαίσια που
καθορίζονται από την κεντρική κυβέρνηση με αποτέλεσμα να μην μπορούν να
χρεώνουν το πραγματικό κόστος διαχείρισης των αποβλήτων στους κατοίκους.
Αυτό περιορίζει σημαντικά τις πηγές εσόδων των τοπικών αρχών και των
διαθέσιμων κονδυλίων για τη διαχείριση αποβλήτων. Η μείωση των αποβλήτων
που πρέπει να συλλέγονται και να διαχειρίζονται από τις τοπικές αρχές δύναται
να είναι μια πολύ σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων για τις αρχές.
Στην Κύπρο υπάρχουν 39 Δήμοι οι οποίοι υπάγονται κάτω από την Ένωση
Δήμων και 376 Κοινότητες οι οποίες υπάγονται κάτω από την Ένωση
Κοινοτήτων.
2. Δημόσιες Αρχές: Οι Δημόσιες Αρχές που έχουν αρμοδιότητες σχετικές με τη
διαχείριση των αστικών αποβλήτων αποτέλεσαν σημαντικά ενδιαφερόμενα
μέρη για το έργο. Βασική Αρχή είναι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής
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Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το οποίο έχει τη γενική ευθύνη για τη χάραξη
πολιτικής και εφαρμογή της νομοθεσίας όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων
καθώς και τον συντονισμό και τον έλεγχο των πολιτικών για την προστασία και
τη διατήρηση του περιβάλλοντος. Στα πλαίσια εφαρμογής της πιο πάνω
πολιτικής υπάρχει χρηματοδότηση έργων για ενίσχυση της χωριστής συλλογής
και ανάληψη ευθυνών από τις τοπικές αρχές. Η κάθε Τοπική Αρχή έχει την
αρμοδιότητα για τη συλλογή, τη διάθεση και την επεξεργασία των αποβλήτων
εντός των διοικητικών της ορίων σύμφωνα με τον περί Δήμων Νόμο (Άρθρο
84(ζ)) και τον περί Κοινοτήτων Νόμο (Άρθρο 82 (στ)).
Το Τμήμα Περιβάλλοντος, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ήταν εταίρος του έργου.
3. Η Βιομηχανία διαχείρισης αποβλήτων: Στην Κύπρο, υπάρχει ένας
σημαντικός αριθμός βιομηχανιών διαχείρισης αποβλήτων και βιομηχανιών που
σχετίζονται με την ανακύκλωση.
Η προώθηση της μείωσης,
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης στην Κυπριακή κοινωνία θεωρήθηκε
ότι θα αυξήσει το έργο της βιομηχανίας αυτής, καθώς περισσότερα απόβλητα
διαχωρισμένα στην πηγή θα είναι διαθέσιμα. Αυτό θα δημιουργήσει
περισσότερες θέσεις εργασίας στον τομέα αυτό, βοηθώντας την οικονομία της
χώρας. Υπάρχουν 57 εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων στην Κύπρο.
4. Περιβαλλοντικές και άλλες σχετικές ΜΚΟ: Οι ΜΚΟ που ασχολούνται με το
περιβάλλον έχουν γενικότερο ενδιαφέρον προς την κατεύθυνση της
προστασίας του περιβάλλοντος, που περιλαμβάνει την ευρύτερη διαχείριση των
αποβλήτων και την εφαρμογή της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και
ανακύκλωσης στην Κυπριακή κοινωνία. Υπάρχουν 69 εγγεγραμμένες ΜΚΟ στη
Κύπρο που ασχολούνται με το περιβάλλον.
5. Επίτροπος Περιβάλλοντος Κύπρου: Ο ρόλος του είναι να εκπροσωπεί την
περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο και να προωθεί
την αειφόρο ανάπτυξη. Ο Επίτροπος μπορεί επίσης να επηρεάσει τους
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να
υιοθετήσουν πιο βιώσιμες πρακτικές ή πολιτικές. Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος
της Κύπρου είναι μέλος της συντονιστικής επιτροπής του έργου.
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι διαβουλεύσεις που διεξήχθηκαν με τα εξής
ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο του προγράμματος:
• Βιομηχανία
• Εταιρείες Διαχείρισης Αποβλήτων

21

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Επαγγελματικά Υποστατικά
Εκπαιδευτικοί
Πανεπιστήμια
Δημοσιογράφοι
Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
Περιβαλλοντικοί Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
Ομάδες μεταναστών
Τοπικές Αρχές
Τμήμα Περιβάλλοντος
Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής

Οι διαβουλεύσεις είχαν ως στόχο την ενημέρωση των συγκεκριμένων ομάδων για την
εκστρατεία “Rethink”, την ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα της ορθής διαχείρισης
των αποβλήτων και τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να προωθηθεί η
εκστρατεία στις συγκεκριμένες ομάδες στόχους και τη δικτύωση με τις συγκεκριμένες
ομάδες ώστε να συμβάλλουν στην όσο το δυνατό καλύτερη και μεγαλύτερη διάχυση
των μηνυμάτων της εκστρατείας. Από τις διαβουλεύσεις προέκυψαν σημαντικά
αποτελέσματα τα οποία λήφθηκαν υπόψη στη στρατηγική επικοινωνίας.
Σε κάθε διαβούλευση καλούνταν με ειδική πρόσκληση οι ομάδες-στόχοι ανάλογα με το
αντικείμενό τους. Παράλληλα όμως οι διαβουλεύσεις ανακοινώνονταν δημοσίως και
προωθούνταν στα ΜΜΕ με στόχο να αποφευχθεί ο κίνδυνος δημιουργίας παραπόνων
όσων δεν είχαν την ευκαιρία να καλεστούν προσωπικά. Επίσης, καθώς οι
διαβουλεύσεις είχαν παρόμοια δομή και ανακοινώνονταν όλες δημοσίως, τα
ενδιαφερόμενα μέρη είχαν τη δυνατότητα να παρευρεθούν σε διαβούλευση άλλης
ομάδας ενδιαφέροντος. Μειονέκτημα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε είναι πως
καθώς δεν υπήρχε ο χρόνος και το απαραίτητο προσωπικό, πραγματοποιήθηκε μια
διαβούλευση για κάθε ενδιαφερόμενο μέρος στην πρωτεύουσα της χώρας
αποκλείοντας έτσι ομάδες που δραστηριοποιούνται σε άλλες πόλεις της Κύπρου.
Εξαίρεση αποτέλεσε η διαβούλευση για τα επαγγελματικά υποστατικά για τα οποία
πραγματοποιήθηκαν 2 διαβουλεύσεις σε δύο περιφερειακές πόλεις της Κύπρου στις
οποίες βρίσκεται η πλειοψηφία των τουριστικών και ξενοδοχειακών μονάδων.
Οι διαβουλεύσεις περιελάμβαναν παρουσίαση του έργου και στη συνέχεια
ακολουθούσε ανοικτή συζήτηση με ερωτήσεις, διευκρινίσεις και εισηγήσεις με στόχο
την ανταλλαγή απόψεων, την γνωριμία και την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των
εταίρων και των ενδιαφερόμενων μερών. Με το πέρας της διαβούλευσης και για
διάστημα 15 ημερών τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν τη δυνατότητα να στείλουν στους
εταίρους του έργου επιπλέον εισηγήσεις και προτάσεις που τυχόν είχαν. Με τον τρόπο

22

αυτό συλλέγονταν με λεπτομέρεια πληροφορίες, πολλές από τις οποίες ήταν χρήσιμες
για το έργο.
Στη συνέχεια, ακολουθεί δείγμα πρόσκλησης από διαβούλευση για την εκστρατεία
Rethink.

\
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Από τις Διαβουλεύσεις με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

(γ) Δράσεις δικτύωσης με συναφή προγράμματα
Για το σχεδιασμό μιας επιτυχημένης εκστρατείας ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης η
δικτύωση με παρόμοια προγράμματα από την ίδια χώρα και το εξωτερικό. Οι
συναντήσεις με παρόμοια προγράμματα έχουν ως στόχο την ανταλλαγή απόψεων και
εμπειριών με σκοπό τόσο τη γνωστοποίηση της εκστρατείας όσο και τον προσεκτικό
σχεδιασμό της βάσει των εμπειριών των άλλων προγραμμάτων. Στις συναντήσεις που
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος συζητήθηκε το τι δούλεψε και τι
όχι στο συναφές πρόγραμμα, τι έπρεπε να προσεχθεί ιδιαίτερα, τι αποτελέσματα
προέκυψαν, τι προβλήματα αντιμετώπισαν, κλπ. Τα οφέλη από τη δικτύωση με τα
άλλα προγράμματα μπορούν να συμβάλλουν τα μέγιστα εάν η δικτύωση
πραγματοποιηθεί πριν από το στάδιο σχεδιασμού της εκστρατείας. Αυτό είναι ιδιαίτερα
σημαντικό καθώς εάν η δικτύωση πραγματοποιηθεί αφότου συνταχθεί και υποβληθεί
η πρόταση για οικονομική ενίσχυση του έργου, όπως στην περίπτωση της εκστρατείας
“Rethink”, τότε τα αποτελέσματα της δικτύωσης δεν θα μπορούν να έχουν τα μέγιστα
δυνατά αποτελέσματα.
Η εκστρατεία “Rethink”
Στην αρχή του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν δράσεις δικτύωσης του έργου Life
Know Waste με άλλα προγράμματα Life+ που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο ή το
εξωτερικό. H εκστρατεία Rethink συνεργάστηκε με τα προγράμματα Bio for Life, Ecotic
Caravan, WasteCoSmart, Infocycle, European Week for Waste Reduction και
3xEnvironment, τα οποία μπορείτε να βρείτε για περισσότερες πληροφορίες μέσω των
συνδέσμων τους πατώντας στα αντίστοιχα εικονίδια.
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➢ BIOforLIFE
Σκοπός του έργου BIOforLIFE, είναι η ανάπτυξη μιας επικοινωνιακής
εκστρατείας για την ενημέρωση του κοινού για τη βιοποικιλότητα της Κύπρου
και την ανάγκη διαφύλαξής της.

➢ Ecotic Caravan
Στόχος του έργου είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σωστή διαχείριση
των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

➢ WasteCoSmart
Στόχος του έργου ήταν η βελτιστοποίηση στρατηγικών ολοκληρωμένης
διαχείρισης στερεών αποβλήτων για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των
πόρων.

➢ Infocycle
Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας επικοινωνιακής και εκπαιδευτικής
εκστρατείας για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στις περιφέρειες Θεσσαλίας και Ηπείρου.

➢ European Week for Waste Reduction
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη μείωση των αποβλήτων (EWWR) είναι μια
πρωτοβουλία που στοχεύει στην προώθηση της εφαρμογής δράσεων
ευαισθητοποίησης σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων και των
αποβλήτων κατά τη διάρκεια μίας μόνο εβδομάδας.
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➢

3 X Environment
Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι να υποστηρίξει τους
επιχειρηματίες στην εφαρμογή αλλαγών, καθιστώντας τις επιχειρήσεις τους
οικολογικές, κάτι που θα καταστεί δυνατό αν μειωθεί η χρήση ενέργειας, νερού,
χαρτιού και πρώτων υλών, ενθαρρύνοντας τους να εξοικονομούν χρήματα
προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον.

➢

WASP Tool
To συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε ως στόχο την Ανάπτυξη και Επίδειξη ενός
εργαλείου υποστήριξης της πρόληψης αποβλήτων για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση – Εργαλείο WASP στην Ελλάδα και την Κύπρο.

➢

Marlisco – Stopping Marine Litter Together
To πρόγραμμα “Marlisco – Stopping Marine Litter Together” είχε ως στόχο την
ευαισθητοποίηση του κοινού, τη διευκόλυνση του διαλόγου και την προώθηση
της συνυπευθυνότητας μεταξύ των διαφόρων παραγόντων για ένα κοινό όραμα
για την αειφόρο διαχείριση των απορριμμάτων στη θάλασσα σε όλες τις
ευρωπαϊκές θάλασσες.

Η δικτύωση μας με τα πιο πάνω προγράμματα ήταν ιδιαίτερα βοηθητική αφού όλα τα
προγράμματα είχαν ως στόχο την ενημέρωση του κοινού για περιβαλλοντικά θέματα.
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Ανάλυση της επιθυμητής κατάστασης
Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης καθορίζεται η
κατάσταση την οποία θέλουμε να επιτύχουμε και η οποία εξαρτάται από την
υφιστάμενη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε αλλά και το πόσο υψηλοί και
φιλόδοξοι είναι οι στόχοι που θέλουμε να θέσουμε. Οι στόχοι θα πρέπει να είναι
SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time-bound), να είναι
δηλαδή Συγκεκριμένοι, Μετρήσιμοι, Επιτεύξιμοι, Ρεαλιστικοί και Χρονικά
Καθορισμένοι. Είναι εξαιρετικά βοηθητικό να τεθούν τόσο γενικοί στόχοι για την
εκστρατεία όσο και ειδικοί στόχοι για κάθε μια από τις ενέργειες που θα
πραγματοποιηθούν.
Η εκστρατεία “Rethink”
Στο πλαίσιο του έργου Life Know Waste, τέθηκαν στόχοι γενικοί και ειδικοί για το έργο
και τη στρατηγική επικοινωνίας.
Όσον αφορά το έργο Life Know Waste, σκοπός είναι η προώθηση της μείωσης,
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των αποβλήτων στην Κύπρο μέσω μίας
εκτεταμένης εκστρατείας ευαισθητοποίησης, βασισμένη σε μια ολοκληρωμένη
επικοινωνιακή στρατηγική που να εστιάζεται στην αρχή Reduce, Reuse, Recycle
(RRR). Μέσω μίας σειράς δράσεων ενημέρωσης, εκπαίδευσης και κινητοποίησης, το
έργο στοχεύει ώστε οι πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια για καλύτερη
διαχείριση των αποβλήτων τους. Πιο αναλυτικά οι στόχοι είναι οι εξής:
1. Δημιουργία και διατήρηση ενός υψηλού προφίλ για τη σημασία της μείωσης,
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των αποβλήτων.
2. Παροχή τεχνικά ορθών πληροφοριών για τη μείωση, επαναχρησιμοποίηση
και ανακύκλωση των αποβλήτων, καταρρίπτοντας μύθους και μειώνοντας
τη σύγχυση.
3. Αύξηση της ευαισθητοποίησης και της συμμετοχής σε προγράμματα
ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων.
4. Αύξηση της ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και της συμμετοχής σε
προγράμματα και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη μείωση και
επαναχρησιμοποίηση των αστικών αποβλήτων.
5. Ανάπτυξη και διατήρηση μιας ισχυρής σχέσης με τους βασικούς λήπτες
αποφάσεων και διαμορφωτές κοινής γνώμης καθώς και άλλους φορείς με
επιρροή όπως οι βουλευτές και τα μέσα ενημέρωσης.
6. Η προσέγγιση και ενημέρωση όλων των κυριότερων ενδιαφερομένων
μερών σχετικά με την παραγωγή και διαχείριση αστικών αποβλήτων.
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7. Η δικτύωση και συνεργασία με παλαιότερα, υφιστάμενα και μελλοντικά,
συναφή προγράμματα τόσο στην Κύπρο όσο και το εξωτερικό, για την
ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας αλλά και επίτευξη μεγαλύτερης
προβολής.
8. Η δημιουργία μιας σταθερής και αξιόπιστης πλατφόρμας από όπου ο κάθε
ένας να μπορεί να αντλεί και να μοιράζεται πληροφορίες, ενέργειες και
εκδηλώσεις σχετικές με τη διαχείριση αποβλήτων.
9. Όσον αφορά τη μείωση των αποβλήτων, αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η
σταθεροποίηση, τουλάχιστον, των αποβλήτων παραγωγής μέχρι το 2017.
10. Όσον αφορά την ανακύκλωση, αναμένεται ότι το συνολικό ποσοστό
ανακύκλωσης θα αυξηθεί από 15% στο 20% μέχρι το 2017, ενώ το ποσοστό
ανακύκλωσης των συσκευασιών θα αυξηθεί από 40% έως 55% μέχρι το
2017.
11. Όσον αφορά τα απόβλητα που οδηγούνται για ταφή αναμένεται ότι θα
μειωθούν από τους 490,000 τόνους στους 430,000 τόνους μέχρι το τέλος
του προγράμματος.
12. Όσον αφορά τις παράνομες χωματερές αναμένεται ότι θα απαγορευτούν
όλες μέχρι το τέλος του έργου.
Παράλληλα, έχουν τεθεί στόχοι για τη στρατηγική επικοινωνίας οι οποίοι είναι οι εξής:
1. Ενημέρωση περισσότερων από 500,000 άτομα ανά έτος μέσω της
τηλεόρασης
2. Ενημέρωση περισσότερων από 400,000 άτομα ανά έτος μέσω του
ραδιοφώνου
3. Ενημέρωση του 70% των 39 δήμων στην Κύπρο για τη μείωση,
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων
4. Ενημέρωση 40 από τις 57 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
διαχείρισης αποβλήτων
5. Ενημέρωση τουλάχιστον 20 από τις 69 περιβαλλοντικές μη-κυβερνητικές
οργανώσεις
6. Ενημέρωση τουλάχιστον 50% των 110,000 ατόμων στην ηλικιακή ομάδα 516
7. Ενημέρωση τουλάχιστον 75% των 337,000 ατόμων στην ηλικιακή ομάδα 2044 κάθε χρόνο εφαρμογής του προγράμματος
8. Ενημέρωση πέραν των 80 επαγγελματικών και βιομηχανικών συνδέσμων
9. Εκπαίδευση και ενημέρωση 80 δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια του έργου
10. Ενημέρωση του 100% των μελών της κοινοβουλευτικής επιτροπής
περιβάλλοντος
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11. Ενημέρωση τουλάχιστον 30% των 24,000 ξένων εργατών στον τομέα της
παροχής οικιακών υπηρεσιών στην Κύπρο
12. Εκπαίδευση 400 εκπαιδευτικών
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Από την παρούσα στην επιθυμητή κατάσταση: Η Στρατηγική
Δημιουργώντας μια αποδοτική στρατηγική
Τί θεωρείται αποδοτική στρατηγική;
Η επικοινωνία ενός μηνύματος στηρίζεται πρώτα απ’ όλα σε δύο σημαντικά στοιχεία:
το κοινό και τον στόχο. Για τον λόγο αυτό, τα συγκεκριμένα στοιχεία πρέπει να
ορίζονται με σαφήνεια στο πλαίσιο της στρατηγικής που θα αναπτυχθεί αφού η κάθε
ομάδα στόχος χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση για να φτάσει στον επιθυμητό
σκοπό.
Στόχος της επικοινωνίας είναι να προσελκύσει το κοινό στον επιθυμητό στόχο, όπου ο
στόχος μπορεί να σημαίνει να ενημερώνει, να πείθει, να εξηγεί ή να κάνει το κοινό να
αναλάβει δράση. Ως εκ τούτου, αν με την υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας
που θα αναπτυχθεί, το κοινό φτάσει στον επιθυμητό στόχο διαισθητικά και χωρίς κόπο,
η στρατηγική μπορεί να χαρακτηριστεί ως αποδοτική. Αυτό σημαίνει ότι τα μηνύματα
της στρατηγικής που αναπτύχθηκε απορροφήθηκαν από το κοινό στόχος χωρίς να
σκεφτεί τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε, αλλά μόνο το μήνυμα.
ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Διαισθητικά/ Χωρίς κόπο

Κοινό

Στόχος

Τα στοιχεία που συνθέτουν μια αποδοτική στρατηγική
✓ Καθορισμός των επικοινωνιακών στόχων: Σε ορισμένες εκστρατείες που
αφορούν την αλλαγή συμπεριφοράς, οι στόχοι επικοινωνίας συνάδουν με τους
γενικούς στόχους της καμπάνιας (π.χ. η μείωση, επαναχρησιμοποίηση και
ανακύκλωση των αποβλήτων για προστασία του περιβάλλοντος). Ωστόσο, οι
επικοινωνιακοί στόχοι διαφέρουν ανάλογα με το κοινό – στόχο, αφού χρειάζεται η
ανάπτυξη διαφορετικής προσέγγισης και δράσεων.
Η εκστρατεία “Rethink”
Ο καθορισμός των επικοινωνιακών στόχων έγινε μέσα από την καταγραφή της
υφιστάμενης κατάστασης και του επιπέδου ευαισθητοποίησης στην Κύπρο σχετικά με
την έννοια RRR στη διαχείριση αποβλήτων.
Σχετικές δράσεις:
- Διαβούλευση με ενδιαφερόμενους φορείς
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-

Χρήση υφιστάμενων ερευνών των πεποιθήσεων του κοινού (π.χ.
ευρωβαρόμετρο)
Έρευνα κοινής γνώμης σχετικά με τη μείωση, επαναχρησιμοποίηση και
ανακύκλωση αποβλήτων
Δράσεις δικτύωσης με συναφή προγράμματα

Βασικό μήνυμα που επιχείρησε να περάσει στις ομάδες-στόχους, στο πεδίο
εφαρμογής του έργου, ήταν η σημασία και το θετικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει η
εφαρμογή της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των αποβλήτων
στην ποιότητα ζωής μας.
Σύμφωνα με την προσέγγιση της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης,
η μείωση των αποβλήτων θα πρέπει πάντα να είναι η πρώτη προτεραιότητα. Μείωση
σημαίνει χρήση λιγότερων πόρων εξ αρχής και περιλαμβάνει την αυστηρή αποφυγή,
καθώς και τη μείωση στην πηγή. Η δεύτερη καλύτερη επιλογή είναι η
επαναχρησιμοποίηση των υλικών έτσι ώστε να μην γίνονται απόβλητα. Η τρίτη
προτεραιότητα είναι η ανακύκλωση των υλικών.
✓ Καθορισμός των ομάδων στόχων: Οι ομάδες στόχος της επικοινωνιακής
στρατηγικής εντοπίστηκαν μέσα από την ανάλυση και τμηματοποίηση των
ενδιαφερόμενων φορέων. Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι ομάδες στόχος που θα
μπορούσαν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές πληροφόρησης ενισχύοντας
έτσι την αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα της καμπάνιας και της στρατηγικής.
Αναλόγως της εκστρατείας και των στόχων της, οι ομάδες στόχος μπορούν να
τμηματοποιηθούν με βάση γεωγραφικά, δημογραφικά, ψυχολογικά χαρακτηριστικά
και χαρακτηριστικά συμπεριφοράς.
Η εκστρατεία “Rethink!”
Ομάδες – στόχος:
- Νέοι 5 – 16 ετών με σημαντική επιρροή στους ενήλικες
- Νέοι και νεαρά ζευγάρια 20 – 44 ετών ως η κύρια καταναλωτική ομάδα και
ομάδα παραγωγής αποβλήτων
- Βιομηχανία μέσω συνδέσμων
- Τοπικές αρχές για εφαρμογή των πολιτικών που αφορούν το RRR
- Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
- Μέλη κοινοβουλίου για εναρμόνιση των σχετικών οδηγιών
- Αλλοδαποί εργαζόμενοι, αρκετοί από τους οποίους εργάζονται στον κλάδο των
υπηρεσιών ή στη βιομηχανία
- Εκπαιδευτικοί που μπορούν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές
μηνυμάτων
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Αναλυτικότερα, αναφέρονται στη συνέχεια οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε η κάθε
ομάδα-στόχος.

1) Νεολαία, ηλικίας 5 έως 16 ετών: Η ομάδα αυτή καλύπτει τα νεαρά άτομα που
βρίσκονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αριθμούν περίπου
στις 110,000. Οι μαθητές στο δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο δείχνουν συνήθως
περισσότερο ενδιαφέρον να ενημερωθούν για το περιβάλλον, και επηρεάζονται πιο
εύκολα από τους δασκάλους τους, σε σχέση με νεαρά άτομα πιο μεγάλων ηλικιών.
Αυτή η ομάδα-στόχος ήταν σημαντική για το έργο, δεδομένου ότι αποτελεί τους
μελλοντικούς καταναλωτές προϊόντων και παραγωγούς αποβλήτων καθώς επίσης και
γιατί η ομάδα αυτή ασκεί σημαντική επιρροή στον πληθυσμό των ενηλίκων δηλαδή
των γονέων τους και μπορεί να ενισχύσει την επικοινωνία των μηνυμάτων του έργου
στην ομάδα-στόχο των νεαρών ζευγαριών.
2) Ευρύ κοινό - νέοι και νεαρά ζευγάρια: Το ευρύ κοινό αποτελεί την κύρια
καταναλωτική ομάδα και την κυριότερη ομάδα παραγωγής αστικών αποβλήτων στην
Κύπρο. Η στόχευση του ευρέως κοινού μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση,
την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων. Το έργο
στόχευε ιδιαίτερα στα νεαρά ζευγάρια και τους νέους ηλικίας 22 έως 44 ετών
δεδομένου ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της «Pulse Market Research 2013 Έρευνα για την ανακύκλωση» φάνηκε ότι αυτή η ομάδα-στόχος παρουσιάζει τα
χαμηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης.
Στην τελευταία καταγραφή πληθυσμού το 2011, η ηλικιακή ομάδα 20-44 αποτελούταν
από τις ακόλουθες ομάδες πληθυσμού:
- Ηλικίες 20-24: πληθυσμός 66073
- Ηλικίες 25-29: πληθυσμός 74114
- Ηλικίες 30-34: πληθυσμός 69834
- Ηλικίες 35-39: πληθυσμός 61862
- Ηλικίες 40-44: πληθυσμός 59728
3) Η Βιομηχανία: Ο βιομηχανικός τομέας είναι ένας σημαντικός παραγωγός
αποβλήτων, δεδομένου ότι παράγει σημαντικό όγκο των αποβλήτων σε τακτική βάση.
Μελέτες έχουν επίσης δείξει ότι η βιομηχανία, μέσω της διαδικασίας βελτιστοποίησης,
παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες για μείωση, επαναχρησιμοποίηση και
ανακύκλωση και επομένως μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων
του έργου. Παραδείγματος χάριν, ο τομέας αυτός περιλαμβάνει κατασκευαστές
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καταναλωτικών προϊόντων, οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των
απορριμμάτων μειώνοντας την ποσότητα της συσκευασίας των προϊόντων τους.
Για όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα στην εφαρμογή των εννοιών της Μείωσης,
Επαναχρησιμοποίησης και Ανακύκλωσης, το έργο στόχευσε και σε βιομηχανικές
ενώσεις και σωματεία όπως το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
(ΚΕΒΕ), την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, τον Παγκύπριο Σύνδεσμο
Αειφόρου Τουρισμού, κτλ. Στόχος μας ήταν μέσω του έργου να βοηθήσουμε τη
βιομηχανία να κατανοήσει και να εφαρμόσει τις αρχές του RRR.
4) Τοπικές Αρχές: Οι Τοπικές Αρχές μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση,
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση με την εφαρμογή πολιτικών που σχετίζονται με
την παροχή οικονομικών ή άλλων κινήτρων προς αυτή την κατεύθυνση. Ο πληθυσμός
της Κύπρου είναι 862.000 και χωρίζεται σε 39 Δήμους, που καλύπτουν το 65% του
πληθυσμού και 376 Κοινότητες που καλύπτουν το 35% του πληθυσμού.
5) Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν θεωρούνται
σημαντικός
παραγωγός
αποβλήτων
ωστόσο,
προσφέρουν
καθημερινή
αλληλεπίδραση με όλες τις άλλες ομάδες-στόχους και παρέχουν τα μέσα για να
ενημερώσουν και να εκπαιδεύσουν τον πληθυσμό. Το πρόγραμμα είχε ως στόχο τόσο
την εκπαίδευση των μελών των μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας, δηλαδή των
δημοσιογράφων, στις αρχές της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης και
τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων εν γένει, όσο και στο να τους παρακινήσει να
συμπεριλαμβάνουν αυτό το θέμα στα προγράμματά τους.
Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι είναι οι κύριοι πολλαπλασιαστές
των μηνυμάτων και επομένως και των μηνυμάτων της μείωσης,
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης στο κοινό. Για να μπορούν να παίξουν αυτό
το ρόλο σωστά και να μεταφέρουν τα σωστά μηνύματα προς τις υπόλοιπες ομάδεςστόχους, οι ίδιοι πρέπει να εκπαιδευτούν και να είναι εξοπλισμένοι με τα κατάλληλα
εργαλεία και μηνύματα. Στόχος ήταν μέσω της εκστρατείας να γίνει η κατάλληλη
επιμόρφωση στους δημοσιογράφους και να τους δοθούν τα απαραίτητα εργαλεία,
ώστε να μπορούν να πολλαπλασιάσουν τα μηνύματα της εκστρατείας εκπαιδεύοντας
το ευρύ κοινό αλλά και να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη και σταθερή επικοινωνία
των μηνυμάτων. Στην Κύπρο, η Ένωση Δημοσιογράφων αριθμεί συνολικά 489 μέλη.
Εκτιμάται ότι πάνω από 80 δημοσιογράφοι θα εκπαιδευτούν κατά τη διάρκεια του
έργου.
6) Μέλη του Κοινοβουλίου: τα μέλη του κοινοβουλίου που συμμετέχουν στην Επιτροπή
Περιβάλλοντος της Βουλής είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη νομοθεσιών σχετικά με
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τη διαχείριση των αποβλήτων. Η επιτροπή αριθμεί 6 μέλη. Η στόχευση αυτής της
ομάδας είχε ως στόχο να βοηθήσει στην εφαρμογή των νομοθεσιών που αφορούν τη
μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.
7) Αλλοδαποί Εργαζόμενοι: Η Κύπρος έχει ένα μεγάλο εργατικό δυναμικό τόσο από
άλλες χώρες της ΕΕ όσο και από τρίτες χώρες. Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική
Υπηρεσία, το εργατικό δυναμικό της Κύπρου το 2012 περιελάμβανε 101.681
αλλοδαπούς εργαζομένους. Ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων αυτών εργάζονται
στον τομέα των υπηρεσιών (ξενοδοχεία, εστιατόρια), ως οικιακοί βοηθοί, ως συλλέκτες
αποβλήτων ή σε βιομηχανικές δραστηριότητες όπου άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται με
τα απόβλητα. Η έρευνα για την απασχόληση 2012 της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας
καταγράφει 24000 αυτών των εργαζομένων που εργάζονται αποκλειστικά και μόνο
στον τομέα της εγχώριας δραστηριότητας. Ωστόσο, στο μεγαλύτερο βαθμό, αυτοί οι
εργαζόμενοι δεν είναι εκπαιδευμένοι ή ειδικευμένοι στη σωστή διαχείριση των
αποβλήτων και ίσως δεν έχουν ενημερωθεί για τις αρχές της μείωσης,
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.
8) Οι Εκπαιδευτικοί: Οι Εκπαιδευτικοί είναι επίσης πολλαπλασιαστές των μηνυμάτων
του έργου, ειδικά για την εκπαίδευση των νέων, και αποτελούν μια σημαντική ομάδαστόχο. Για το λόγο αυτό, το έργο περιλαμβάνει ειδικές δράσεις κατάρτισης που
απευθύνονται στη συγκεκριμένη ομάδα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 4000
εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα 340 δημοτικά σχολεία και 6.000 καθηγητές σε 130
σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

✓ Καθορισμός μηνυμάτων: Τα μηνύματα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα ώστε να
ανταποκρίνονται στο κοινό – στόχος. Πρέπει να είναι απλά, κατανοητά και να έχουν
συνέχεια. Στο πλαίσιο μιας εκστρατείας μπορούν να δημιουργηθούν διαφορετικές
εκδόσεις του μηνύματος ώστε να φτάσουν στα διαφορετικά ακροατήρια αναλόγως
και του εργαλείου επικοινωνίας που θα χρησιμοποιηθεί. Σημαντικό είναι επίσης να
δοθεί έμφαση και στους «αγγελιαφόρους» των μηνυμάτων. Για παράδειγμα, τα
μηνύματα αλλαγής συμπεριφοράς αντανακλούν καλύτερα από ομότιμες ομάδες του
κοινού – στόχου, ενώ τα μηνύματα ευαισθητοποίησης μπορεί να μεταφέρονται
καλύτερα από διασημότητες ή/ και πολιτικούς.

Η εκστρατεία “Rethink”
Γενικό μήνυμα εκστρατείας:
«Καιρός να αναλάβεις δράση!»
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Ειδικά μηνύματα εκστρατείας:
«Σκέψου το... και πριν ψωνίσεις ή πετάξεις, ξανασκέψου το!»
Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί πως ο “αγγελιαφόρος” των μηνυμάτων της
εκστρατείας ήταν νεαρές οικογένειες με παιδιά της διπλανής πόρτας που αποτελεί και
μια από τις κύριες ομάδες στόχο της εκστρατείας. Η επιλογή αυτή έγινε με στόχο να
ταυτιστεί όσο το δυνατό περισσότερο η κύρια ομάδα στόχος με τις οικογένειες αυτές
και επομένως να αποδεχθεί περισσότερο και σε μεγαλύτερο βαθμό τα μηνύματα της
εκστρατείας.
✓ Προσδιορισμός των εργαλείων και δράσεων επικοινωνίας: Τα εργαλεία και οι
δράσεις επικοινωνίας θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εκστρατείας
με βάση το κοινό – στόχο αλλά και τα μηνύματα που θα προταθούν. Ως εκ τούτου,
είναι σημαντικό να επιλεγούν τα κατάλληλα εργαλεία και δράσεις που θα
επικοινωνήσουν τα βασικά μηνύματα μιας εκστρατείας στο κοινό. Αναλόγως των
στόχων της επικοινωνιακής στρατηγικής και της εκστρατείας, τα εργαλεία
επικοινωνίας διακρίνονται σε (1) διαπροσωπικά κανάλια επικοινωνίας
(interpersonal channels), (2) κανάλια επικοινωνίας που προσανατολίζουν μέσω
υφιστάμενων κοινωνικών δικτύων της κοινωνίας (community – oriented channels)
και (3) Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων και
παραδοσιακών μέσων. Στις καμπάνιες εκείνες που στόχο έχουν την αλλαγή της
συμπεριφοράς είναι πιο αποτελεσματική η χρήση της επανάληψης όσον αφορά τα
μηνύματα από διάφορα εργαλεία και κανάλια επικοινωνίας. Ωστόσο, τα εργαλεία και
οι δράσεις θα πρέπει να προσαρμόζονται στο χρονικό πλαίσιο και αναλόγως των
διαθέσιμων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων του οργανισμού.
Η εκστρατεία “Rethink”
Διαπροσωπικά κανάλια επικοινωνίας:
- Συνέδρια και εκδηλώσεις
- Ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες, παιδικές ιστορίες
- Below the line media activities
Κοινωνικά κανάλια επικοινωνίας:
- Εργαστήρια σε εκπαιδευτικούς, δημοσιογράφους, τοπικές και δημόσιες αρχές,
οργανωμένα σύνολα από τη βιομηχανία
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης:
- Τηλεόραση
- Ραδιόφωνο
- Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακά μέσα
- Έντυπος και Ηλεκτρονικός Τύπος
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✓ Διαθέσιμοι πόροι και χρονοδιαγράμματα: Η κάθε εκστρατεία / καμπάνια θα
πρέπει να υλοποιείται στο πλαίσιο των διαθέσιμων πόρων και των
χρονοδιαγραμμάτων που τίθενται δημιουργώντας ρεαλιστικές προσδοκίες. Στο
πλαίσιο αυτό δημιουργείται ένα επικοινωνιακό σχέδιο δράσης στο οποίο
καταγράφονται όλοι οι διαθέσιμοι πόροι καθώς και χρονοδιαγράμματα τα οποία
παρακολουθούνται και προσαρμόζονται αναλόγως της προόδου και
αποτελεσματικότητας της εκστρατείας.
✓ Αξιολόγηση και προσαρμογές: Η στρατηγική επικοινωνίας πρέπει να είναι
ευέλικτη ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να προσαρμοστεί στις συνεχόμενες
ανάγκες του κοινού στόχου και του περιβάλλοντος της εκστρατείας/καμπάνιας. Ως
εκ τούτου, η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής επικοινωνίας πρέπει να
αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την ομάδα υλοποίησης της
εκστρατείας και αν είναι δυνατό και από εξωτερικό αξιολογητή. Η αξιολόγηση θα
πρέπει να γίνεται στη βάση ερωτηματολογίων ή άλλων μεθόδων με τη χρήση
ανοιχτών ερωτήσεων με τα κατάλληλα ερωτήματα και σημεία αναφοράς. Τα
αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή και βελτίωση της
αποτελεσματικότητας της καμπάνιας σε σχέση με το κοινό – στόχος.

Επιλέγοντας το κατάλληλο μήνυμα
Η αποτελεσματική εκστρατεία βασίζεται σε σαφή μηνύματα, τα οποία δηλώνουν το
πρόβλημα, την προτεινόμενη λύση και τη δράση που μπορεί να πάρει το κοινό για να
επιτύχει τον στόχο της καμπάνιας. Ένα αποτελεσματικό μήνυμα αποσπά την προσοχή
του κοινού – στόχου, είναι εύκολα κατανοητό, εύηχο και δεν απαιτεί περαιτέρω
επεξήγηση. Αναλόγως της εκστρατείας μπορούν να δημιουργηθούν διαφορετικά
μηνύματα για κάθε κοινό – στόχο ή ένα γενικό μήνυμα που συνοδεύει άλλα
«δευτερεύοντα μηνύματα» που προορίζονται για διαφορετικά κοινά – στόχους.
Για να είναι αποτελεσματικό το μήνυμα της καμπάνιας πρέπει να περιλαμβάνει τα
ακόλουθα στοιχεία:
-

Το «ερώτημα»: Δηλαδή μια σύντομη δήλωση για το τι θέλει να αλλάξει η
εκστρατεία. Πρέπει να είναι θετικό και να εμπνέει το κοινό – στόχος να δράσει.
Ο λόγος για το ερώτημα: Γιατί η εκστρατεία θέλει να κάνει την αλλαγή; Γιατί
κάτι πρέπει να γίνει;
Τι διακυβεύεται: Τι θα συμβεί αν δεν επέλθει η αλλαγή;
Επόμενες ενέργειες: Τι περιμένει η εκστρατεία από το κοινό – στόχος να κάνει
για να στηρίξει το σκοπό της;

Κατά την εκπόνηση ενός ή περισσοτέρων επικοινωνιακών μηνυμάτων, είναι σημαντικό
να ακολουθηθεί μία συμμετοχική προσέγγιση κατά την οποία θα ζητηθούν οι απόψεις
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και οι προσδοκίες του κοινού – στόχος. Επιπρόσθετα μέσα από ένα ομαδικό
«brainstorming» θα εντοπιστούν οι λέξεις κλειδιά που είναι απαραίτητα ώστε το
μήνυμα ή τα μηνύματα της εκστρατείας να ανταποκρίνονται στους στόχους που έχουν
τεθεί.

Σαφήνεια

Ζωντανή γλώσσα

Ρυθμός

Συνοχή

•Επιλογή και χρήση
λέξεων κλειδιά.
•Συγκεκριμένες και
γνωστές λέξεις με
αναφορά σε απτά
αντικείμενα για να
διατηρήσουν το
ενδιαφέρον του
κοινού και να μην
παρερμηνευτούν.
•Συνοπτικό μήνυμα
με όσες λέξεις είναι
απαραίτητες για να
το αποδώσουν.

•Περιγραφική
γλώσσα (χρώμα,
μέγεθος και σχήμα)
για να
δημιουργηθούν
διανοητικές
εικόνες
αντικειμένων,
δράσεων ή ιδεών.
•Επιλογή ζωντανών
ρημάτων και
ενεργή ομιλία.

•Η επιλογή και η
διάταξη των
λέξεων
δημιουργούν ένα
πρότυπο ήχου.
•Καθιέρωση της
επανάληψης του
ρυθμού, της
ομοιοκαταληξίας ή
και της
ονοματοποιίας.

•Ένα μήνυμα με
πολλές όψεις και
φωνές αλλά να
εξακολουθεί να
ακούγεται
ενοποιημένο.
•Κοινή εμφάνιση,
χρώματα και ήχοι
για να εντοπίζεται
και να
αναγνωρίζεται η
εκστρατεία στα
διάφορα μέσα.
•Απλός σχεδιασμός
του μηνύματος για
να φτάσει πιο
εύκολα στο κοινό στόχος.

Χαρακτηριστικά του κατάλληλου μηνύματος
Η εκστρατεία “Rethink”
Για την εκστρατεία ευαισθητοποίησης “Rethink” επιλέχθηκε ένα δυνατό, ευμνημόνευτο
και «πιασάρικο» όνομα που έδινε ταυτότητα και παρήγαγε συμβολισμούς ενώ
ταυτόχρονα συνδεόταν άμεσα με τους στόχους της εκστρατείας.
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Η λέξη αυτή προέτρεπε τον πολίτη να σκεφτεί ξανά, να επαναξιολογήσει, να βάλει
προτεραιότητες και να δράσει. Η προτροπή αυτή συνοδευόταν από τις λέξεις «Reduce
– Reuse – Recycle» που αποτελούσαν την κατεύθυνση της δράσης του κοινού στόχου
και τι απαιτούταν από αυτό για να συμβάλει στους στόχους της εκστρατείας.
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Επιλέγοντας τα κατάλληλα Εργαλεία Επικοινωνίας
Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και ουσιαστική επικοινωνία με όλους τους
ενδιαφερόμενους φορείς καλό είναι να γίνει συνδυασμός των διαφορετικών μέσων και
εργαλείων επικοινωνίας. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται τρείς διαφορετικές
κατηγορίες μέσων και μεθόδων προβολής:

Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης
(ΜΜΕ)

Ενέργειες
Άμεσης
Επικοινωνίας

Προωθητικές
Ενέργειες

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)
Στην κατηγορία των ΜΜΕ περιλαμβάνονται οι εφημερίδες, τα περιοδικά, το
ραδιόφωνο, η τηλεόραση και το διαδίκτυο. Με τη χρήση των ΜΜΕ, η εκστρατεία
απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό με στόχο την ενημέρωση αλλά και την
ευαισθητοποίησή του. Το κάθε Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης προσφέρει τα δικά του
πλεονεκτήματα στην επίτευξη των στόχων της εκστρατείας. Οι διαφημίσεις στα ΜΜΕ
πρέπει να ξεχωρίζουν, να απευθύνονται στο κοινό – στόχος, να είναι
μονοσήμαντες, δημιουργικές και ποιοτικές. Με βάση τα πιο πάνω χαρακτηριστικά,
στο πλαίσιο της εκστρατείας “Rethink” χρησιμοποιήθηκαν όλα τα ΜΜΕ για την
προβολή και προώθηση των κύριων μηνυμάτων της εκστρατείας προς το ευρύ κοινό
και τις ομάδες – στόχους. Ωστόσο, το κάθε μέσο έχει τους δικούς του «κανόνες» για
αποτελεσματική διαφήμιση καθώς και διαφορετική επιρροή στο κοινό – στόχος.
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Τηλεόραση
Η τηλεοπτική προβολή προσφέρει πολλά οφέλη αφού ενσωματώνει τον ήχο, την
εικόνα και την κίνηση προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο που αποσπά την
προσοχή και το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Mε την τηλεόραση μία εκστρατεία μπορεί
να φτάσει εύκολα σε ένα μαζικό ακροατήριο, προσφέροντας ένα ισχυρό αντίκτυπο,
ενώ με σωστό προγραμματισμό μπορεί να περάσει το μήνυμα και στις ομάδες – στόχο.
Καθοριστικό ρόλο σε μια εκστρατεία παίζει η τηλεοπτική διαφήμιση, η οποία για να
είναι αποτελεσματική θα πρέπει:

Να αιχμαλωτίζει τον
τηλεθεατή στα πρώτα 7''

• Χρήση σοκαριστικών πλάνων
• Χρήση έντονων εφέ
• Π.χ. σκουπίδια που αδειάζονται σε ένα κήπο σπιτιού

Να λέει μία ιστορία

• Συνδυασμός κινούμενης εικόνας, χρώματος και ήχου
• Αφήγηση μίας ιστορίας "story telling"
• Π.χ. "Όσο μακριά και να πετάξεις τα σκουπίδια σου,
παραμένουν πάντα κοντά σου (στην αυλή σου)"

Να δίνει μία ξεκάθαρη
λύση

• Μετά την παρουσίαση του προβλήματος να
διαφαίνεται και η λύση του.
• Π.χ. Η λύση δεν είναι να προσπαθείς να ξεφορτωθείς
τα σκουπίδια, αλλά να ΜΗΝ τα δημιουργείς!

Να έχει υψηλή συχνότητα
μετάδοσης του μηνύματος

• Προγραμματισμός και αγορά χρόνου που επιτρέπει
τη μεγιστοποίηση της συχνότητας των διαφημίσεων
(αναλόγως του διαθέσιμου προϋπολογισμού)
• Η επανάληψη αυξάνει την πιθανότητα διείσδυσης
στο κοινό

Ωστόσο, η τηλεόραση εμπεριέχει και περιορισμούς που πολλές φορές εμποδίζουν την
αποτελεσματικότητά της όπως η αποφυγή των διαφημίσεων από τους τηλεθεατές και
τo υψηλό κόστος διαφήμισης.
Η εκστρατεία “Rethink”
Στο πλαίσιο της εκστρατείας “Rethink” η τηλεόραση χρησιμοποιήθηκε ως το κύριο
μέσο προώθησης της εκστρατείας, βάση κυρίως των αποτελεσμάτων που προέκυψαν
από την αρχική έρευνα κοινής γνώμης μέσω της οποίας προέκυψε ότι το 70% των
ερωτηθέντων ενημερώνονται μέσω της τηλεόρασης για τα περιβαλλοντικά ζητήματα.
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Μέσα από την τηλεόραση ετοιμάστηκαν επομένως και προβλήθηκαν διαφημιστικά και
ενημερωτικά σποτ, ρεπορτάζ, ντοκιμαντέρ καθώς και μία εβδομαδιαία εκπομπή.
Επιπρόσθετα, υλοποιήθηκαν δράσεις έμμεσης διαφήμισης με παρεμβάσεις σε
τηλεοπτικές εκπομπές λόγου από την ομάδα έργου της εκστρατείας. Η κάθε δράση
που αναπτύχθηκε απευθυνόταν σε διαφορετικό κοινό – στόχο και εξυπηρετούσε
διαφορετικό στόχο.
Συγκεκριμένα στα πλαίσια της εκστρατείας “Rethink” υλοποιήθηκαν οι εξής
τηλεοπτικές δράσεις:
Τηλεοπτικά σποτ: Τα σποτ είχαν ως στόχο την πρώτη επαφή του κοινού με την
εκστρατεία και τη θεματική της. Προβλήθηκαν στην αρχική φάση της εκστρατείας και
λειτούργησαν ως teasers για να κινήσουν το ενδιαφέρον του κοινού. Μέσα από τα
τηλεοπτικά σποτ τέθηκαν τα ζητήματα της λανθασμένης διαχείρισης των αποβλήτων
στην Κύπρο ενώ δόθηκαν και οι προτεινόμενες λύσεις για την ορθολογική διαχείρισή
τους μέσω της «Μείωσης – Επαναχρησιμοποίησης – Ανακύκλωσης». Τα τηλεοπτικά
σποτ διαμορφώθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να απευθύνονται κυρίως σε οικογένειες
με παιδιά με βάση τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας που διεξάχθηκε.
Δημιουργήθηκαν 5 διαφημιστικά σποτ διάρκειας 30 δευτερολέπτων, τα οποία
βρίσκονται διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εκστρατείας. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν
και cut versions των διαφημίσεων αυτών οι οποίες ήταν διάρκειας 10 δευτερολέπτων
η κάθε μια. Οι μικρότερης διάρκειας διαφημίσεις (cut versions) ξεκίνησαν να
προβάλλονται σε μεταγενέστερη φάση και χρησιμοποιήθηκαν με στόχο τη μέγιστη
δυνατή συχνότητα εμφάνισης των μηνυμάτων της εκστρατείας στους τηλεοπτικούς
δέκτες.
Τα 5 διαφημιστικά σποτ περιελάμβαναν την πιο κάτω θεματολογία:
o Teaser: Επεσήμανε το πρόβλημα της διαχείρισης αποβλήτων στην
Κύπρο με δραματικό τρόπο έτσι ώστε να δημιουργήσει έντονα
συναισθήματα στο κοινό. Στο τέλος έκλεινε με το ερώτημα ‘Αυτή την
Κύπρο θέλουμε;’ με στόχο να προκαλέσει το κοινό να σκεφτεί και να
συμμετέχει.
o Γενικό: Το γενικό σποτάκι ξεκινούσε με το ίδιο ερώτημα με το οποίο
έκλεινε το teaser και συνέχιζε με την παρουσίαση της έννοιας της
μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.
o Ειδικό – Μείωση Αποβλήτων: Το σποτάκι ξεκινούσε με το ίδιο
ερώτημα με το οποίο έκλεινε το teaser και συνέχιζε με την
παρουσίαση πρακτικών τρόπων μείωσης αποβλήτων π.χ. χρήση
μεγαλύτερων συσκευασιών, επαναχρησιμοποιήσιμη σακούλα στις
υπεραγορές, προτίμηση προϊόντων με συσκευασίες φιλικές προς το
περιβάλλον.
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o Ειδικό – Επαναχρησιμοποίηση Αποβλήτων: Το σποτάκι ξεκινούσε με
το ίδιο ερώτημα με το οποίο έκλεινε το teaser και συνέχιζε με την
παρουσίαση παραδειγμάτων επαναχρησιμοποίησης .
o Ειδικό – Ανακύκλωση Αποβλήτων- Σωστή Διαλογή: Το σποτάκι
ξεκινούσε με το ίδιο ερώτημα με το οποίο έκλεινε το teaser και
συνέχιζε με την παρουσίαση της ανάγκης για σωστή διαλογή των
ανακυκλώσιμων συσκευασιών.
Τα σποτάκια λειτούργησαν και ως προπομπός των 10 πεντάλεπτων εκπαιδευτικών
παραγωγών.

Στιγμιότυπα από τα διαφημιστικά σποτ
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Παράλληλα, προβλήθηκαν 10 ενημερωτικά και ψυχαγωγικά σποτ διάρκειας πέντε
λεπτών. Τα σποτ αυτά είχαν ως στόχο να παρουσιάσουν πρακτικούς τρόπους
εφαρμογής των τριών R σε μία τυπική, νέα οικογένεια. Ενώ η αρχική ιδέα του
προγράμματος ήταν όπως οι παραγωγές αυτές να στοχεύουν όλα τα κοινά-στόχο του
προγράμματος, στο τέλος αποφασίστηκε να στοχευθεί μόνο η ομάδα που αφορά τα
νεαρά ζευγάρια (20-44) και τα νεαρά άτομα (5-16 ετών).
Ο λόγος είναι ότι κατά τη διενέργεια των διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερόμενους
φορείς στην αρχή του προγράμματος, εξειδικευμένα κοινά-στόχοι όπως η βιομηχανία,
οι τοπικές αρχές κτλ. εξέφρασαν την άποψη ότι η ετοιμασία ειδικών παραγωγών για
τις ομάδες αυτές δεν θα είχε σημαντική επίπτωση στην συμπεριφορά των
εργαζομένων ή των μελών των ομάδων αυτών. Επιπρόσθετα, από τις έρευνες κοινής
γνώμης που έχουν διενεργηθεί στα πλαίσια του προγράμματος έχει διαφανεί πως η
ομάδα στόχος των νεαρών ζευγαριών (20-44) αποτελεί την κύρια ομάδα παραγωγής
αποβλήτων και παράλληλα την πιο δύσκολη ομάδα στο να συμμετέχει στα
προγράμματα σωστής διαχείρισης των αποβλήτων. Τα σποτ προβάλλονται επίσης με
αγγλικούς και τουρκικούς υπότιτλους και βρίσκονται αναρτημένα στη σελίδα του
προγράμματος. Τόσο τα διαφημιστικά όσο και τα ενημερωτικά – ψυχαγωγικά σποτ
έχουν προβληθεί και συνεχίζουν να προβάλλονται και μέσω των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης της εκστρατείας.

Στιγμιότυπα από τα ενημερωτικά/ψυχαγωγικά σποτ

Εβδομαδιαία τηλεοπτική εκπομπή: Στόχος της εκπομπής ήταν η σε βάθος ανάδειξη
περιβαλλοντικών θεμάτων και προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κύπριος πολίτης. Η
εκπομπή με τίτλο «Σπίτι στη Φύση» ήταν εβδομαδιαία, σε σταθερή ημέρα και ώρα
ώστε να δημιουργήσει ένα τακτικό ακροατήριο. Η εκπομπή προβαλλόταν κάθε
Κυριακή απόγευμα στις 5:30 μμ και σε επανάληψη κάθε Δευτέρα απόγευμα. Συνολικά
προβλήθηκαν 114 επεισόδια πρώτης προβολής και 253 επαναλήψεις. Το κοινό μπορεί
να παρακολουθήσει τις εκπομπές μέσω της ιστοσελίδας του “Rethink”.
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Εβδομαδιαία Εκπομπή “Σπίτι στη Φύση”

Παραγωγή ντοκιμαντέρ: Μέσα από τα ντοκιμαντέρ προβλήθηκαν καλές πρακτικές
από την Κύπρο και άλλες χώρες της ΕΕ καθώς και οι τρέχουσες πολιτικές, τα
προβλήματα και οι επιπτώσεις από τη λανθασμένη διαχείριση των απορριμμάτων.
Παράλληλα, μέσω των ντοκιμαντέρ παρουσιάστηκε το πώς η ενημέρωση και οι
διάφορες δράσεις στην εκπαίδευση μπορούν να συμβάλλουν στην προώθηση των
μηνυμάτων του RRR και να γίνουν μέρος της ζωής των πολιτών. Τα ντοκιμαντέρ είχαν
ενημερωτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και απευθύνονταν τόσο στο ευρύ κοινό όσο
και σε συγκεκριμένες ομάδες στόχο. Παρέχονται στις γλώσσες ελληνικά, αγγλικά και
τούρκικα και είναι τα εξής:
o 1ο Ντοκιμαντέρ: “Βέλτιστες πρακτικές: Μαθαίνοντας από τους
καλύτερους”
o 2ο Ντοκιμαντέρ: “Στο Δρόμο προς την Αειφορία”
o 3ο Ντοκιμαντέρ: “30 Μέρες Πράσινη Πρόκληση”
Τα ντοκιμαντέρ βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

44

Στιγμιότυπα από τα ντοκιμαντέρ

Έμμεση διαφήμιση: Η έμμεση διαφήμιση με τη μορφή ρεπορτάζ ή παρεμβάσεων σε
τηλεοπτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων προσδίδει στην εκστρατεία και τον
τηλεθεατή την αίσθηση του σημαντικού. Ο τηλεθεατής υποσυνείδητα θεωρεί ότι η
πληρωμένη διαφήμιση είναι εξαναγκαστική ενώ η παρουσία ειδικών σε εκπομπές και
ρεπορτάζ παρουσιάζουν ένα υφιστάμενο πρόβλημα για το οποίο πρέπει να βρεθεί η
λύση.
Στο πλαίσιο της εκστρατείας Rethink πραγματοποιήθηκαν περίπου 100 παρεμβάσεις
σε πρωινές και μεσημεριανές εκπομπές. Οι παραγωγές αυτές αποτελούσαν ένθετα σε
διάφορες υφιστάμενες πρωινές και μεσημβρινές εκπομπές του ΡΙΚ 1 (6:30-8:30) και
της μεσημβρινής ζώνης (13:00 – 15:00). Τα ένθετα παρουσίαζαν εθνικές και διεθνείς
ειδήσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση αποβλήτων. Οι πρωινές και μεσημβρινές
εκπομπές έχουν υψηλή ακροαματικότητα και τακτικό ακροατήριο κάτι που δίνει την
δυνατότητα στους τηλεθεατές να λαμβάνουν συστηματική πληροφόρηση από το
πρόγραμμα. Οι παρεμβάσεις αυτές ήταν διάρκειας 15 λεπτών περίπου.
Παράλληλα, παράχθηκαν περίπου 100 ρεπορτάζ σε δελτία ειδήσεων του ΡΙΚ. Τα
ρεπορτάζ αυτά ετοιμάζονταν από το τμήμα ειδήσεων του ΡΙΚ και κάλυπταν θέματα
που σχετίζονται με τη διαχείριση των αποβλήτων. Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του
ΡΙΚ προβάλλεται κάθε βράδυ στις 20:00 με 21:00, έχει μεγάλη ακροαματικότητα και
ταυτόχρονα μεταδίδεται μέσω του ΡΙΚ Sat. Τα δελτία ειδήσεων έχουν τακτικό
ακροατήριο κάτι που δίνει την δυνατότητα στους τηλεθεατές να λαμβάνουν
συστηματική πληροφόρηση για την εκστρατεία.
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Ραδιόφωνο
Το ραδιόφωνο παραμένει ένα ισχυρό μέσο διαφήμισης αφού είναι πλέον διαθέσιμο σε
κινητές συσκευές, στο διαδίκτυο, στο σπίτι, στο γραφείο και στο αυτοκίνητο. Πολλές
από τις παραμέτρους για αποτελεσματική επικοινωνία που ισχύουν για την τηλεόραση
είναι κοινές και για το ραδιόφωνο με πρωταρχικές την ανάγκη να «ξεχωρίσει» μέσα
στα πρώτα δευτερόλεπτα, να «εμπλέξει» τον ακροατή και να δώσει μία ξεκάθαρη λύση
στο πρόβλημα. Ωστόσο, το μόνο όπλο του ραδιοφώνου είναι ο ήχος: η φωνή του
εκφωνητή και η μουσική.
Το ραδιόφωνο χαρακτηρίζεται ως ένα «προσωπικό» μέσο, αφού οι ακροατές το
ακούνε συνήθως μόνοι τους. Ως εκ τούτου, η μέθοδος για να μιλήσεις στον ακροατή
είναι σαν ένας φίλος, χωρίς «ανακοινωτικές» διαφημίσεις.

Η εκστρατεία “Rethink”
Με βάση τα πιο πάνω, στο πλαίσιο της εκστρατείας “Rethink” υλοποιήθηκαν οι πιο
κάτω δράσεις στο ραδιόφωνο:
Ραδιοφωνικά σποτ: Τα ραδιοφωνικά σποτ είχαν ως στόχο την ενημέρωση και επαφή
του κοινού με την εκστρατεία ενώ στη συνέχεια παρουσίαζαν τη λύση του
προβλήματος. Όπως και στην τηλεόραση, η εκστρατεία “Rethink” χρησιμοποίησε την
τακτική της στόχευσης κοινών με μία κεντρική διαφήμιση που ακολουθήθηκε από τη
μετάδοση στοχευμένων υπομηνυμάτων. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν 5
διαφημιστικά σποτ τα οποία λειτούργησαν όπως και στην τηλεόραση ως teasers
προκειμένου να κινήσουν το ενδιαφέρον του κοινού για την εκστρατεία αλλά και για το
πρόβλημα της διαχείρισης αποβλήτων και τις πιθανές λύσεις του. Τα ραδιοφωνικά
σποτ ήταν διάρκειας 30 δευτερολέπτων και μεταδίδονταν μέσω των 4 ραδιοφωνικών
καναλιών του ΡΙΚ.
Ραδιοφωνική εκπομπή: Η εκπομπή αυτή ήταν το εργαλείο μέσω του οποίου δινόταν
η δυνατότητα να εκπαιδευτούν όλα τα κοινά-στόχοι στη μείωση, επαναχρησιμοποίηση
κι ανακύκλωση αλλά και να αναδειχθούν σε βάθος, περιβαλλοντικά θέματα και
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κύπριος πολίτης. Η εκπομπή ήταν εβδομαδιαία και
με σταθερό ωράριο ώστε να δημιουργήσει ένα τακτικό ακροατήριο. Η παραγωγή ήταν
διάρκειας 60 λεπτών και προβαλλόταν στο 3ο πρόγραμμα του ΡΙΚ.
Εβδομαδιαία προγράμματα: Η προώθηση της εκστρατείας μέσα από εβδομαδιαία
υφιστάμενα ραδιοφωνικά προγράμματα ενημέρωνε το τακτικό κοινό του
προγράμματος προκαλώντας το ενδιαφέρον του και για τις υπόλοιπες δράσεις της
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εκστρατείας. Μεταδόθηκαν περίπου 100 ραδιοφωνικά προγράμματα από το 1ο
πρόγραμμα του ΡΙΚ διάρκειας 15 λεπτών.
Ρεπορτάζ σε δελτία ειδήσεων: Η παραγωγή αυτή αφορούσε την ετοιμασία και
παρουσίαση ρεπορτάζ σχετικά με την εκστρατεία “Rethink” στα δελτία ειδήσεων των
καναλιών 1 και 3 του ΡΙΚ. Πραγματοποιήθηκαν περίπου 200 ρεπορτάζ σε δελτία
ειδήσεων.
Τα ραδιοφωνικά σποτ και οι ραδιοφωνικές εκπομπές είναι διαθέσιμα μέσω της σελίδας
του “Rethink”.

Οι ραδιοφωνικές εκπομπές της εκστρατείας“Rethink” με όλες τις πληροφορίες
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Έντυπα και Ηλεκτρονικά Μέσα
Τα τελευταία χρόνια διαφάνηκε μείωση στην κυκλοφορία των εντύπων στην Κύπρο
λόγω της αύξησης της χρήσης του διαδικτύου ως μέσο ενημέρωσης. Ωστόσο, ο Τύπος
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα υποστηρικτικό μέσο στην έναρξη κάθε εκστρατείας
ενημέρωσης αφού επιτρέπει σε μεγαλύτερης έκτασης ενημέρωση του κοινού – στόχος.
Για την αποτελεσματική χρήση του Τύπου ως ένα μέσο ενημέρωσης, η ομάδα
υλοποίησης μιας εκστρατείας ενημέρωσης πρέπει να προσέξει ώστε να γράφει με
απλή και σαφή γλώσσα χωρίς τη χρήση τεχνικών όρων και ξύλινης γλώσσας. Με τον
τρόπο αυτό θα καταφέρει να έρθει πιο κοντά στον αναγνώστη και να εξηγήσει θέματα
τα οποία τον μπερδεύουν ή τον κρατούν αδιάφορο. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να
υπάρχει συνοχή ως προς το λεξιλόγιο με τη χρήση λέξεων – κλειδιών αλλά και την
παρουσίαση τυχόν λογότυπου ή άλλου σχεδιαστικού της εκστρατείας.

Η εκστρατεία “Rethink”
Στο πλαίσιο της εκστρατείας “Rethink” ο Τύπος χρησιμοποιήθηκε ως ένα μέσο
ενημέρωσης του κοινού μέσα από τη συγγραφή και δημοσιοποίηση άρθρων,
συνεντεύξεων, ενημερωτικών δελτίων και από τη δημοσίευση διαφημίσεων στον
έντυπο τύπο.
Συγκεκριμένα, παράχθηκαν 224 Ρεπορτάζ και 76 Συνεντεύξεις από το Κυπριακό
Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) μέσω των οποίων ενημερώνονταν όλοι οι συνδρομητές
του. Τα ρεπορτάζ, οι συνεντεύξεις και οι ειδήσεις μεταφράζονταν από τα Ελληνικά, στα
Αγγλικά και στα Τουρκικά.
Επίσης, κάθε Παρασκευή αποστέλλονταν το ενημερωτικό δελτίο σε όλους τους
συνδρομητές του ΚΥΠΕ με νέα που είχαν σχέση με τη σωστή διαχείριση των
αποβλήτων. Συνολικά εκδόθηκαν 122 τεύχη του ενημερωτικού δελτίου.
Tέλος, τα θέματα της εκστρατείας περιλαμβάνονταν και σε άλλα προϊόντα και
υπηρεσίες του ΚΥΠΕ, όπως είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων “ΔΕΚΑ” στα Ελληνικά
και Αγγλικά που αποστέλλεται καθημερινά μέσω email.
Επίσης, πολλά από τα θέματα που ετοιμάστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος
περιλήφθηκαν στην Εκπομπή για την Ομογένεια, που απευθύνεται σε ομογενειακές
οργανώσεις, ομογενειακά ΜΜΕ και ιδιώτες στο εξωτερικό.
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Τα πλείστα συμπεριλήφθηκαν και στην υπηρεσία WAP, που προσφέρεται σε
συνεργασία με τη Cyta (Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου).

Επίσης, διαδόθηκαν μέσω του Twitter και του Facebook του ΚΥΠΕ, αλλά και μέσα από
την ιστοσελίδα ανοικτής πρόσβασης για το κοινό.

Εξώφυλλο τεύχους του ενημερωτικού δελτίου της
εκστρατείας “Rethink”
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Έντυπες Καταχωρήσεις

Διαδίκτυο
Το διαδίκτυο έχει αποδειχθεί ένα από τα ισχυρότερα και πιο σημαντικά εργαλεία
επικοινωνίας και πληροφόρησης στη σημερινή εποχή. Το διαδίκτυο είναι ένα απόλυτα
ελεγχόμενο μέσο επικοινωνίας που επιτρέπει την ταυτόχρονη στόχευση πολλών
κοινών ταυτοχρόνως μέσα από τη χρήση διάφορων εργαλείων που προσφέρονται. Με
τη χρήση κειμένου, εικόνας, κίνησης, ήχου κλπ. το διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για την προώθηση δελτίων τύπου, ανακοινώσεων, φυλλαδίων, βίντεο και
οποιουδήποτε άλλου υλικού θα παραχθεί στο πλαίσιο μίας εκστρατείας. Ωστόσο, η
χρήση του διαδικτύου προϋποθέτει κάποια στοιχειώδη εκπαίδευση και ενημέρωση γι’
αυτό και δεν είναι καλή επιλογή για εκστρατείες που απευθύνονται σε άτομα που δεν
είναι εξοικειωμένα με την τεχνολογία.
Δημιουργία και διαχείριση λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
(Facebook, Twitter & YouTube): Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν πλέον
σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας των ανθρώπων με πάνω από 1 δις. χρήστες
παγκοσμίως. Για τον λόγο αυτό έχουν καταστεί ως ένα ζωτικής σημασίας
επικοινωνιακό κανάλι και πολύτιμη πηγή πληροφοριών και δεδομένων. Μέσα από τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία εκστρατεία ενημέρωσης μπορεί να φτάσει στο κοινό
στόχος άμεσα και αποτελεσματικά. Ωστόσο, για να είναι αποτελεσματική η επικοινωνία
μέσω των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα πιο κάτω:
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-

-

Σωστή επιλογή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που θα χρησιμοποιηθούν σε
σχέση με το κοινό – στόχος (Google +, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube,
Instagram κλπ.)
Συνοχή με την υπόλοιπη εκστρατεία (λογότυπα, χρώματα, λέξεις κλειδιά κλπ.)
Συνεχής ενημέρωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που θα δημιουργηθούν
Εξασφάλιση της βιωσιμότητας των μέσων αυτών και μετά την ολοκλήρωση μίας
εκστρατείας
Άμεση ανταπόκριση στα ερωτήματα και τις διευκρινήσεις του κοινού

Δημιουργία ιστοσελίδας: Η δημιουργία ιστοσελίδας για μία εκστρατεία ενημέρωσης
είναι απαραίτητη καθώς περιέχει όλες τις πληροφορίες, ενημερωτικό υλικό, δράσεις
κλπ. που υλοποιούνται ή θα υλοποιηθούν. Ωστόσο, πολλές φορές οι ιστοσελίδες δεν
ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κοινού – στόχος και περιλαμβάνουν πολύπλοκες
και αχρείαστες πληροφορίες. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και φιλικότητα
της ιστοσελίδας προς τον χρήστη πρέπει να ληφθούν υπόψη τα πιο κάτω:
-

Απλός σχεδιασμός με συνοχή με την υπόλοιπη εκστρατεία (λογότυπα,
χρώματα, κείμενα κλπ.)
Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από Η/Υ όσο και από έξυπνα κινητά και
tablets
Συνεχής ενημέρωση της ιστοσελίδας με νέα από την εκστρατεία ενημέρωσης
και τις δράσεις της
Εξασφάλιση της βιωσιμότητας της ιστοσελίδας και μετά την ολοκλήρωση της
εκστρατείας

Η εκστρατεία “Rethink”
Η εκστρατεία “Rethink”, αναγνωρίζοντας τη σημασία του διαδικτύου ανέπτυξε κάποιες
βασικές δράσεις οι οποίες ήταν οι εξής:
Δημιουργία Ιστοσελίδας: Από την έναρξη του προγράμματος δημιουργήθηκε η
ιστοσελίδα του προγράμματος η οποία περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες τόσο του
προγράμματος γενικά όσο και της εκστρατείας συγκεκριμένα. Η ιστοσελίδα είναι στις
γλώσσες ελληνικά και αγγλικά, ενώ υπάρχουν και οι τηλεοπτικές παραγωγές του ΡΙΚ
και με τουρκικούς υπότιτλους. Ο επισκέπτης μπορεί να βρει την ιστοσελίδα της
εκστρατείας “Rethink” μέσω της διεύθυνσης www.rethink.com.cy
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Η ιστοσελίδα του προγράμματος “Rethink”

Δημιουργία δωρεάν ψηφιακών εφαρμογών για Η/Υ και έξυπνα τηλέφωνα:
Δημιουργήθηκαν δύο ψηφιακές εφαρμογές, μια για Η/Y και μια για κινητά τηλέφωνα. Η
ψηφιακή εφαρμογή για Η/Υ με την ονομασία “ReDeco” δημιουργήθηκε με στόχο την
προώθηση κυρίως του όρου «Reuse-Επαναχρησιμοποίηση». Απευθύνεται σε όλες τις
ομάδες στόχο της εκστρατείας και προσφέρει έξυπνες ιδέες και λύσεις για το πως να
επαναχρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα υλικά όπως χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο
κλπ. Η εφαρμογή είναι μέρος της λύσης του προβλήματος που παρουσιάζεται μέσα
από την εκστρατεία και αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την ενημέρωση του κοινού με
πρακτικές εφαρμογές.
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Εφαρμογή “Redeco” για Η/Y με την ονομασία

H εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και tablets με την ονομασία “Reconnect” είχε ως
στόχο την προώθηση του τελευταίου R, «Recycle-Ανακύκλωση». Σκοπός του
παιχνιδιού ήταν ο χρήστης να ενώνει όσο το δυνατόν περισσότερα ίδια αντικείμενα.
Όλα τα αντικείμενα του παιχνιδιού είναι αντικείμενα καθημερινής χρήσης που μπορούν
να ανακυκλωθούν. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω του Google Play Store και του
Apple Store.

Εφαρμογή “Reconnect” για κινητά τηλέφωνα και tablets
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Υλοποίηση διαδικτυακής καμπάνιας: Στο πλαίσιο της εκστρατείας υλοποιήθηκε και
διαδικτυακή καμπάνια η οποία επέτρεψε την προώθηση της εκστρατείας και των
δράσεων της μέσα από το διαδίκτυο και ειδικότερα μέσα από ενημερωτικές
διαδικτυακές πύλες και ιστοσελίδες εφημερίδων.
Λογαριασμοί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Δημιουργήθηκαν λογαριασμοί της
εκστρατείας Rethink στο Facebook, Youtube και Twitter με στόχο την πιο άμεση επαφή
με τα κοινά-στόχοι και τη μέγιστη δυνατή ηλεκτρονική προβολή τόσο των μηνυμάτων
της εκστρατείας όσο και του παραγόμενου υλικού της εκστρατείας. Συγκεκριμένα,
μέσω των λογαριασμών αυτών προωθήθηκαν όλες οι εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά
σεμινάρια, συνέδρια, τηλεοπτικά βίντεο κλπ. της εκστρατείας καθώς και η ιστοσελίδα
του προγράμματος.

54

Λογαριασμοί “Rethink” στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Διαφήμιση Εκστρατείας “Rethink” στο Διαδίκτυο

Προωθητικές Ενέργειες
Οι προωθητικές ενέργειες έχουν ως στόχο την ενημέρωση αλλά και ευαισθητοποίηση
του κοινού στόχος μέσα από τη χρήση διαφόρων εργαλείων. Οι προωθητικές ενέργειες
απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό με την παραγωγή και εργαλείων που απευθύνονται
σε συγκεκριμένες ομάδες στόχου. Στις προωθητικές ενέργειες περιλαμβάνεται η
παραγωγή εντύπων, αφισών, ενημερωτικών φυλλαδίων, οδηγών, δελτίων τύπου,
ανακοινώσεων, αρθρογραφία, ενημερωτικά δελτία, βίντεο κλπ.
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Για την αποτελεσματικότητα των ενεργειών προώθησης μίας εκστρατείας πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη τα πιο κάτω:
-

Συνοχή σε σχέση με την υπόλοιπη εκστρατεία (λογότυπα, σχεδιαστικά,
χρώματα, λέξεις κλειδιά κλπ.)
Χρήση απλής και κατανοητής γλώσσας αναλόγως του κοινού στόχου στο
οποίο απευθύνεται το ενημερωτικό υλικό
Διαφοροποίηση του ενημερωτικού υλικού αναλόγως του κοινού στόχου στο
οποίο απευθύνεται και για το οποίο έχει δημιουργηθεί

Η εκστρατεία “Rethink”
Στο πλαίσιο της εκστρατείας “Rethink” δημιουργήθηκαν γενικά και ειδικά ενημερωτικά
φυλλάδια και αφίσες που απευθύνονταν τόσο στο ευρύ κοινό όσο και σε ειδικές ομάδες
στόχο, εκπαιδευτικό υλικό και παιδικά φυλλάδια για τα σχολεία που απευθύνοταν τόσο
στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς. Τέλος, δημιουργήθηκε και ο παρόν
οδηγός καλών πρακτικών επικοινωνίας για τις δημόσιες και τοπικές αρχές.

Παιδικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο με τις μασκότ του προγράμματος
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Παιδικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο από ζωγραφιές μαθητών
από το Α’ Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας

Γενικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο του προγράμματος Rethink
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Ενέργειες Άμεσης Επικοινωνίας
Οι ενέργειες άμεσης επικοινωνίας προσφέρουν τη δυνατότητα της άμεσης επαφής με
τις ομάδες στόχο αφού περιλαμβάνουν την οργάνωση και συμμετοχή σε εκθέσεις,
ημερίδες, συνέδρια, ενημερωτικές συναντήσεις, δημοσιογραφικές διασκέψεις κλπ. Η
άμεση επαφή με την ομάδα στόχο ενισχύει την εις βάθος ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση με την παροχή πληροφοριών σε άμεσο χρόνο και την απάντηση σε
τυχόν ερωτήματα ή απορίες που μπορεί να προκύψουν.
Για την επιτυχή υλοποίηση των ενεργειών άμεσης επικοινωνίας θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη τα πιο κάτω, κατά την οργάνωση των εκδηλώσεων:
-

Να έχουν συνοχή σε σχέση με την υπόλοιπη εκστρατεία (λογότυπα,
σχεδιαστικά, χρώματα κλπ.)
Να υπάρχει διαθέσιμο ενημερωτικό υλικό ώστε να ενημερώνονται οι
συμμετέχοντες για την εκστρατεία και τις δράσεις της
Να αποσπούν το ενδιαφέρον του κοινού ώστε να εξασφαλίζεται η
αναμενόμενη συμμετοχή
Να γίνει σωστή προώθηση με τη χρήση των διαφόρων μέσων και εργαλείων
επικοινωνίας που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο μίας εκστρατείας

Η εκστρατεία “Rethink”
Στο πλαίσιο της εκστρατείας “Rethink” οργανώθηκαν οι πιο κάτω δραστηριότητες
άμεσης επικοινωνίας οι οποίες στόχευαν τόσο την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού
όσο και συγκεκριμένων ομάδων στόχων:
Εκπαιδευτικά/ Ενημερωτικά Εργαστήρια που απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς,
δημοσιογράφους, τοπικές/δημόσιες αρχές καθώς και εκπροσώπους από τη
βιομηχανία. Στόχος των εργαστηρίων ήταν η ενεργοποίηση των ομάδων στόχων που
μπορούν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές πληροφόρησης και που θα
προσδώσουν διάρκεια και βιωσιμότητα στην εκστρατεία και στους στόχους της.
Παράλληλα, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών εργαστηρίων δημιουργήθηκαν
Εκπαιδευτικοί Οδηγοί στους οποίους περιλαμβάνονταν όλες οι απαραίτητες
πληροφορίες για το RRR ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε ομάδας στόχου.
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Εκπαιδευτικά/ Ενημερωτικά Εργαστήρια

Φεστιβάλ με ενημερωτικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα που
απευθύνονταν σε όλη την οικογένεια και το ευρύ κοινό. Στόχος των Φεστιβάλ ήταν
τόσο η προώθηση της εκστρατείας και των δράσεων της όσο και η προώθηση των
στόχων της. Η εκστρατεία “Rethink” προβλήθηκε μέσω των Φεστιβάλ Περιβάλλοντος
και Ανακύκλωσης που οργανώνει κάθε χρόνο η Green Dot Κύπρου σε Λευκωσία και
Λεμεσό. Η εκστρατεία προβλήθηκε στα Φεστιβάλ τις χρονιές 2015, 2016 και 2017 τόσο
με δικό της περίπτερο όσο και με αφιέρωση ολόκληρου του Φεστιβάλ στην εκστρατεία
“Rethink”. Τα Φεστιβάλ είναι ολοήμερα και προσελκύουν κάθε χρόνο περίπου 10,000
και 8,000 άτομα, αντίστοιχα.

Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης σε Λευκωσία
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Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης σε Λεμεσό

Ενημερωτικά Φυλλάδια σε Λευκωσία και Λεμεσό
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Διασκέψεις Τύπου απευθύνονταν στους δημοσιογράφους και άλλους εκπροσώπους
των ΜΜΕ. Στόχος ήταν η ενημέρωση της συγκεκριμένης ομάδας στόχου ως προς την
πρόοδο και εξέλιξη του έργου με την προτροπή για κάλυψη των δραστηριοτήτων της
εκστρατείας.

Διασκέψεις Τύπου προς τα ΜΜΕ

Η πρόσκληση της Τελικής Διάσκεψης Τύπου
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Αποτελέσματα Εκστρατείας
Η αξιολόγηση μιας εκστρατείας θα πρέπει να στηρίζεται σε αξιόπιστους δείκτες από τη
σύγκριση των οποίων θα μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Για το λόγο
αυτό, η συχνότητα και η ακρίβεια των δεδομένων που αφορούν την εκστρατεία είναι
πολύ σημαντικές για την επιτυχή αξιολόγηση της εκστρατείας. Επίσης, η ομάδα του
έργου θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική και να γνωρίζει εκ των προτέρων τα
αποτελέσματα που μπορεί να λάβει καθώς και το πόσο έγκαιρα μπορεί να τα λάβει.
Παραδείγματος χάριν, τα αποτελέσματα της διαχείρισης αποβλήτων από τη Στατιστική
Υπηρεσία Κύπρου έχει σχεδόν δύο χρόνια απόκλιση από την χρονιά που
βρισκόμαστε. Για το λόγο αυτό, κάποια αποτελέσματα που θα χρησιμοποιηθούν στη
συνέχεια φτάνουν μέχρι το 2015. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως στις
περιπτώσεις που είναι εφικτό είναι σαφώς προτιμότερο οι μετρήσεις να λαμβάνονται
από την ίδια την ομάδα του έργου ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στη λήψη
των απαραίτητων στοιχείων για την αξιολόγηση της εκστρατείας.
Η εκστρατεία “Rethink”
Όσον αφορά την εκστρατεία “Rethink”, η αξιολόγηση έγινε βάσει των αποτελεσμάτων
της καμπάνιας, των ερευνών κοινής γνώμης καθώς και διαφόρων περιβαλλοντικών
δεικτών.
Αρχικά η εκστρατεία “Rethink” αξιολογήθηκε βάσει των αποτελεσμάτων της
ενημερωτικής καμπάνιας στην Above the Line Επικοινωνία μέσω τηλεόρασης,
ραδιοφώνου, έντυπων και διαδικτυακών μέσων και διαδικτύου, τα οποία ακολουθούν
στη συνέχεια.
Η καμπάνια στηρίχθηκε στα Δημογραφικά της Κύπρου τα οποία παρουσιάζονται στην
πιο κάτω γραφική παράσταση:
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Τηλεόραση
Η τηλεόραση αποτέλεσε το κύριο μέσο επικοινωνίας της εκστρατείας βάσει και των
αποτελεσμάτων των ερευνών κοινής γνώμης όπου οι ερωτηθέντες δήλωσαν πως για
τα περιβαλλοντικά θέματα ενημερώνονται κατά 70% από την τηλεόραση. Η καμπάνια
της τηλεόρασης έτρεξε στους πέντε τηλεοπτικούς σταθμούς στους οποίους γίνεται
καταμέτρηση τηλεθέασης από την εταιρεία ερευνών Nielsen Television Audience
Measurement – Αντέννα, Μέγα, Σίγμα, ΡΙΚ1 και ΡΙΚ2. Επιπρόσθετα, η επιλογή των
ιδιωτικών καναλιών (Αντέννα, Μέγα, Σίγμα) πραγματοποιήθηκε με βάση τα τηλεμερίδια
(το ποσοστό του πληθυσμού που παρακολούθησε κάθε τηλεοπτικό κανάλι ανά μήνα)
όπως φαίνεται στη γραφική παράσταση που ακολουθεί.
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Στους σταθμούς Αντέννα, Μέγα και Σίγμα προγραμματίστηκαν σποτ διάρκειας 30 και
10 δευτερολέπτων κατά την περίοδο Μαρτίου 2016 και Ιουλίου 2017. Οι μηνιαίες
καμπάνιες στην αρχή του προγράμματος και για περίοδο 6 μηνών είχαν διάρκεια 4
εβδομάδων σε κάθε σταθμό και 2-3 εβδομάδες για το υπόλοιπο του προγράμματος.
Με βάση τα στοιχεία της Nielsen Audience Measurement η εκστρατεία πέτυχε 4,151
GRP’s ή 28,039,844 συνολικές επαφές, καλύπτοντας στο 100% (Reach %) το κοινό
στόχο και με μέσο δείκτη OTS 42 (Επαφών ανά άτομο) στους σταθμούς Αντέννα, Μέγα
και Σίγμα.
Παράλληλα, με βάση τα στοιχεία της Nielsen Audience Measurement στους σταθμούς
ΡΙΚ1 & ΡΙΚ2 έχουν καταμετρηθεί 4.152 GRP’s ή 28,045,017 συνολικές επαφές,
καλύπτοντας στο 93% (Reach %) το κοινό στόχο και με μέσο δείκτη OTS 45 (Επαφών
ανά άτομο).
Οι επί μέρους καλύψεις σε δευτερεύοντα κοινά:
• Παιδιά και νεαροί ενήλικες 4-17: 2016 88% (στόχος 50%)
• Παιδιά και νεαροί ενήλικες 4-17: 2017 85% (στόχος 50%)
• Ενήλικες 18-44: 2016 89% (στόχος 75%)
• Ενήλικες 18-44: 2017 87% (στόχος 75%)
Στο πλαίσιο του τηλεοπτικού προγράμματος το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου
προχώρησε στην παραγωγή και μετάδοση ταινιών οι οποίες προβλήθηκαν στα
κανάλια ΡΙΚ1 και ΡΙΚ2 και υλοποιήθηκαν ως εξής:
•

Παραγωγές 10 εκπαιδευτικών-ενημερωτικών σποτ διάρκειας 5 λεπτών: 10
διαφορετικά θεματικά εκπαιδευτικά-ενημερωτικά σποτ προβλήθηκαν με
συχνότητα 1,656 φορές και με διείσδυση στο γενικό τηλεοπτικό κοινό
σε ποσοστό 78% ή 618,000 άτομα.

•

Παραγωγή 100 Εβδομαδιαίων Προγραμμάτων 30 λεπτών (Σπίτι στη Φύση):
114 επεισόδια σε πρώτη προβολή και 253 επαναλήψεις και με διείσδυση σε
ποσοστό 63% ή 496,000 άτομα.

•

Παραγωγή 3 Προγραμμάτων 60 λεπτών (Ντοκιμαντέρ): 3 ντοκιμαντέρ σε
συχνότητα 21 φορές και με διείσδυση σε ποσοστό 24% ή 190,000 άτομα.
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Ραδιόφωνο
Η ραδιοφωνική καμπάνια έγινε με υποστηρικτικό τρόπο στην τηλεοπτική καμπάνια τις
χρονικές ζώνες όπου η τηλεθέαση καταγράφεται σε χαμηλά ποσοστά. H ραδιοφωνική
καμπάνια προγραμματίστηκε σε πέντε ραδιοφωνικούς σταθμούς Παγκύπριας
Εμβέλειας, οι οποίοι επιλέχθηκαν βάσει των ποσοστών ακροαματικότητας και βάσει
του κοινού τους. Στόχος ήταν η κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους του ραδιοφωνικού
κοινού επιλέγοντας σταθμούς υψηλής ακροαματικότητας και σταθμούς που
απευθύνονται σε διαφορετικά κοινά και γούστα.
Συνολικά προγραμματίσθηκαν 3,500 σποτ κατά την περίοδο Απριλίου 2016 – Μαρτίου
2017, με μέση συχνότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της εκστρατείας 5 σποτ ανά σταθμό ανά
ημέρα. Επιπλέον, προγραμματίσθηκαν 3,608 σποτ στους τέσσερεις ραδιοφωνικούς
σταθμούς του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, με μέση συχνότητα καθ’ όλη την
διάρκεια της εκστρατείας 3 σποτ ανά σταθμό ανά ημέρα. Η συχνότητα των σποτ
θεωρούμε πως ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική και πως βοήθησε σημαντικά στην
προώθηση της εκστρατείας στο κοινό της Κύπρου.
Έντυπα και Διαδίκτυο
Η εκστρατεία βασίστηκε στον προγραμματισμό έντυπων καταχωρήσεων σε
εφημερίδες Παγκύπριας κυκλοφορίας. Συνολικά προγραμματίστηκαν 64 έγχρωμες
καταχωρήσεις σε μέγεθος Α4 .
Παράλληλα, καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος, το ΚΥΠΕ ετοίμασε και απέστειλε
στους συνδρομητές του, 224 Ρεπορτάζ και 76 Συνεντεύξεις καλύπτοντας τους στόχους
κατά 746% και 126%, αντίστοιχα.
Στο διαδίκτυο η διαφημιστική εκστρατεία προγραμματίστηκε με διασπορά banners
μεγέθους 300X250px. με συνολική απόδοση 24,919,000 impressions και 6,229 clicks
- click through rate 0.025%.
Η καμπάνια φαίνεται πως ήταν επιτυχημένη και επέφερε πολύ θετικά αποτελέσματα
για την εκστρατεία “Rethink” και η επιτυχία αυτή αντανακλάται τόσο στα πιο πάνω
αποτελέσματα όσο και στα αποτελέσματα των ερευνών κοινής γνώμης που
ακολουθούν στη συνέχεια. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη
εκστρατεία δεν είχε συμπεριλάβει εξαρχής έντονη δράση και προβολή μέσω του
διαδικτύου κάτι το οποίο αναθεωρήθηκε στην πορεία του έργου καθώς η χρήση του
διαδικτύου έλαβε τρομερές διαστάσεις στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια. Παρόμοιου
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τύπου εκστρατείες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τη χρήση των νέων μέσων
επικοινωνίας όπως είναι το διαδίκτυο.
Αποτελέσματα Έρευνας Κοινής Γνώμης
Όσον αφορά τα αποτελέσματα της ποσοτικής και της ποιοτικής έρευνας γίνεται φανερό
πως όχι μόνο αυξήθηκε η αναγνωρισιμότητα της εκστρατείας “Rethink” κατά την
περίοδο διεξαγωγής της αλλά και πως η εκστρατεία “Rethink” ενημέρωσε και επηρέασε
τις συνήθειες των Κυπρίων πολιτών.
Σε αντίθεση με την αρχική και ενδιάμεση έρευνα κοινής γνώμης, όπου η ανάκληση της
εκστρατείας “Rethink” ήταν περιορισμένη, στην τελευταία έρευνα, αρκετοί από τους
συζητητές και στις δύο ομάδες ανακαλούσαν αυθόρμητα την εκστρατεία.
Οι αναφορές από τους συζητητές στα ‘διαφημιστικά σποτ με την κυπριακή οικογένεια
και τον κύριο με την πράσινη γραβάτα’ ωθούσαν και τους άλλους συζητητές στο να
ανακαλέσουν την εκστρατεία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, από το 7% που ήταν το ποσοστό όσων γνώριζαν αρχικά την
εκστρατεία “Rethink” τα αποτελέσματα έφτασαν στο 39% σε λιγότερο από ένα χρόνο.
Στο τέλος της εκστρατείας γνώριζαν για αυτή έξι στους δέκα Κύπριους πολίτες, όπως
φαίνεται και από τη γραφική παράσταση που ακολουθεί.
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Αυτή την περίοδο, υλοποιείται στην Κύπρο η ενημερωτική
εκστρατεία Rethink (Reduce-Reuse-Recycle) του Ευρωπαϊκού
προγράμματος Life+. Μήπως έχετε δει κάτι σχετικό;

Ιούνιος 2017

39%

Μάιος 2017

38%

Σεπτ. 2016

7%

0%

16%

45%

16%

46%

22%

10%

20%

Γνωρίζουν

72%

30%

40%

50%

60%

Γνωρίζουν μετά από διευκρίνιση

70%

80%

90%

100%

Δεν γνωρίζουν

Η συνεισφορά της εκστρατείας φαίνεται όχι μόνο συνολικά αλλά και στα αποτελέσματα
σχετικά με τα 3 R όπως παρουσιάζονται στη συνέχεια. Το ποσοστό των ερωτηθέντων
που παρακινήθηκαν να κάνουν πιο έξυπνες αγορές, να επαναχρησιμοποιούν
περισσότερο και να ανταλλάσσουν ή να νοικιάζουν αντικείμενα που παλιά θα
πετούσαν, διπλασιάστηκαν μέχρι το τέλος της εκστρατείας ενώ ταυτόχρονα το
ποσοστό όσων δεν είδαν την εκστρατεία είχε μειωθεί από το 71% στο 46%.
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Θα λέγατε ότι η πληροφόρηση που λάβατε για τη ΜείωσηΕπαναχρησιμοποίηση-Ανακύκλωση μέσω της Εκστρατείας
Rethink…

Σας παρακίνησε να κάνετε πιο έξυπνες αγορές για
περιβαλλοντικούς λόγους; Δηλαδή να αγοράζετε μόνο όσες
ποσότητες χρειάζεστε για να αποφεύγετε σπατάλες ή να
επιλέγετε προϊόντα με λιγότερο πακετάρισμα

37%
19%
40%

Σας παρακίνησε να επαναχρησιμοποιείτε περισσότερο είδη
και συσκευασίες που παλιά θα πετούσατε;

24%

Σας παρακίνησε στο να ανταλλάσσετε ή να νοικιάζετε είδη
που παλιά θα πετούσατε: (πχ. Να πωλάτε ή να χαρίζετε τα
παλιά ρούχα/βιβλία/αντικείμενα, δανείζεστε, ή νοικιάζετε
εργαλεία αντί να τα αγοράζετε)

34%
20%
43%

Σας παρακίνησε να ανακυκλώνετε περισσότερο

25%

% που συμφωνεί
Μάιος 2017

% που συμφωνεί
Σεπτ. 2016

3%

Σας άφησε αδιάφορους

0%
46%

Δεν είδαν ενημέρωση

71%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Σε γενικές γραμμές, στις έρευνες κοινής γνώμης της εκστρατείας “Rethink”
επικεντρωθήκαμε κυρίως στη Μείωση και την Επαναχρησιμοποίηση καθώς η έννοια
της Ανακύκλωσης ήταν ήδη γνωστή στην Κύπρο και είχε ήδη ενσωματωθεί στην
καθημερινότητα της κυπριακής κοινωνίας σε σχετικά μεγάλο βαθμό.
Τα αποτελέσματα λοιπόν έδειξαν πως πέραν του ‘τυπικού’ μηνύματος για
ανακύκλωση, η επικοινωνία “Rethink” φαίνεται να πέρασε (σε κάποιους τουλάχιστον):
• Εξοικείωση με τον όρο Reduce-Μείωση. Ενώ στις προηγούμενες έρευνες
υπήρχε πλήρης άγνοια του όρου, στην τελευταία έρευνα αναφερόταν
αυθόρμητα από τους συζητητές.
• Εξοικείωση με τον όρο Reuse-Επαναχρησιμοποίηση. Στις προηγούμενες
έρευνες οι καταναλωτές εξέφραζαν άγνοια ως προς την επαναχρησιμοποίηση
ως μέσο διαχείρισης απορριμμάτων. Μιλώντας στο τέλος της εκστρατείας για
τα μηνύματα που πέρασε η εκστρατεία “Rethink”, ταυτοποιούσαν την
επαναχρησιμοποίηση ως μέτρο μείωσης και σωστής διαχείρισης των
απορριμμάτων.
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•

Αν και μεμονωμένα, και στις δύο ομάδες της τελευταίας ποιοτικής έρευνας
υπήρχαν αναφορές για ενημέρωση μέσω της εκστρατείας για τη δυνατότητα
διαχείρισης οργανικών αποβλήτων μέσω κομποστοποίησης.

Παράλληλα, αν και περιορισμένες σε αριθμό υπήρχαν και αυθόρμητες αναφορές σε
πτυχές της Μείωσης και Επαναχρησιμοποίησης, οι οποίες ήταν ενδεικτικές της
επιτυχίας της εκστρατείας και οι οποίες φαίνονται στη συνέχεια.

0%

20%

Ανακύκλωση

40%
25%

Προστασία περιβάλλοντος

12%

Επαναχρησιμοποίηση υλικών

8%

5%

Reduce-Reuse-Recycle

Μείωση σκουπιδιών

3%

Άλλο

3%
ο

Ξανασκέψου το πριν το πετάξεις

2%

5 Κύμα
Μάιος 2017

Καθ΄ υπόδειξη το ποσοστό ανάκλησης των μηνυμάτων ήταν συγκριτικά μεγαλύτερο
στην τελική έρευνα κοινής γνώμης.
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Ποιο είναι το μήνυμα της καμπάνιας (καθ΄υπόταξη);
…μου υπενθυμίζει ότι με τις επιλογές μου μπορώ να βοηθήσω
το περιβάλλον και την τσέπη μου

98%

..προσφέρει ωφέλιμες καθημερινές συμβουλές

98%

…παρουσιάζει βιώσιμους τρόπους βελτίωσης της ποιότητας
ζωής χωρίς να προσπαθεί να μου επιβάλει τίποτα

95%

…χρησιμοποιεί μια νέα, καινοτόμα προσέγγιση σε σχέση με
ό,τι έχω δει σε άλλες εκστρατείες

Συμφωνούν

Διαφωνούν

5%

80%

0%

20%

40%

20%

60%

80%

100%

ο

5 Κύμα
Μάιος 2017

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την έννοια της Μείωσης-Reduce, στις προηγούμενες
έρευνες το 2015 και 2016, οι συζητητές έδειξαν να έχουν πλήρη άγνοια του όρου
Reduce-Μείωση σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Αυθόρμητα,
συμπέραναν λανθασμένα ότι ο πυλώνας Reduce-Μείωση αφορούσε ενέργειες, όπως
η ανακύκλωση που αποσκοπούν στη μείωση των απορριμμάτων που καταλήγουν σε
χώρους υγειονομικής ταφής. Δεν υπήρχε οποιαδήποτε συσχέτιση του πυλώνα
Reduce-Μείωση με την αγοραστική τους συμπεριφορά.
Στην τελευταία έρευνα, οι συζητητές και των δύο ομάδων φαίνονταν να γνωρίζουν την
έννοια της Μείωσης. Αν και η γνώση δεν ήταν καθολική, το γεγονός ότι κάποιοι
γνώριζαν τον πυλώνα ήταν ενδεικτικό της αυξημένης γνώσης για τον όρο αυτό. Η
αύξηση της γνώσης φαίνεται να προήλθε από την εκστρατεία “Rethink” (τηλεοπτικά
ενημερωτικά σποτ), τα οποία ανακαλούσαν οι συζητητές καθώς είχαν δει το σχετικό
μήνυμα. Παρόλα αυτά, πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμη και τα άτομα που γνωρίζαν τον
όρο Reduce-Μείωση, δεν ήταν πλήρως ενημερωμένα για το τι περιλαμβάνεται κάτω
από τον συγκεκριμένο πυλώνα καθώς έτειναν να τον συνδέουν μόνο με
υπερκαταναλωτισμό. Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται το τι συσχέτιζαν και τι
δεν συσχέτιζαν οι ερωτηθέντες με τον πυλώνα Μείωση.
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Αγορά απαραιτήτων/
αποφυγή σπατάλης
Συσχετίζονται με τον
πυλώνα ReduceΜείωση
Αγορά μεγαλύτερων
συσκευασιών

Ακολουθούνται
για
οικονομικούς
λόγους

Αγορά χρησιμοποιημένων
προϊόντων

Δεν συσχετίζονται
με τον πυλώνα
Reduce-Μείωση

Αγορά
επαναχρησιμοποιούμενων
αντί μίας-χρήσης
προϊόντων
Αγορά προϊόντων με
λιγότερο/ χωρίς
πακετάρισμα
Αγορά προϊόντων με
ανακυκλώσιμο
πακετάρισμα

Δεν
ακολουθούνται

Παράλληλα, όσον αφορά την έννοια Reuse-Επαναχρησιμοποίηση, η ενημέρωση
των καταναλωτών παρουσιαζόταν αυξημένη.
Παρόλο που και στις προηγούμενες έρευνες στο άκουσμα του όρου κατανοούσαν ότι
αφορά την επαναχρησιμοποίηση υλικών για μείωση της παραγωγής αποβλήτων, στο
τέλος της εκστρατείας φαίνονταν πιο ενήμεροι στο ότι αποτελεί μια από τις κύριες
ενέργειες για τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων.
Αυτό φαίνεται και πάλι να είναι κάτι που επιτεύχθηκε μέσω της εκστρατείας “Rethink”,
καθώς τα άτομα που ανέφεραν ότι γνωρίζουν τον όρο ανακαλούσαν και πάλι τη σχετική
εκστρατεία στην οποία τον είδαν. Αν και η συσχέτιση της Επαναχρησιμοποίησης με
την προστασία του περιβάλλοντος έχει αυξηθεί, ο μέσος Κύπριος διαχρονικά
προβαίνει σε ενέργειες Επαναχρησιμοποίησης για ανθρωπιστικούς σκοπούς ή για
λόγους εξοικονόμησης πόρων. Δεν έχει μάθει τις ενέργειες αυτές ως μέρος ενός
γενικότερου πλάνου διαχείρισης απορριμμάτων. Για το λόγο αυτό, η περιβαλλοντική
πτυχή της έννοιας Επαναχρησιμοποίησης είναι ένα επιπρόσθετο κέρδος, χωρίς
όμως να είναι το κύριο κίνητρο που τους ωθεί στο να αναλαμβάνουν τέτοιου είδους
ενέργειες.
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Συνολικά, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων χαρακτήρισε ως εξαιρετική και καλή την
εκστρατεία και όλοι πίστευαν πως η εκστρατεία “Rethink” θα πρέπει να συνεχιστεί και
στο μέλλον.
Συνολικά, πως θα αξιολογούσατε
την εκστρατεία Rethink;
Μάιος
2017

6%

Σεπτ.
2016

4%

0%

58%

36%

66%

10%

20%
Πολύ κακή

30%

29%

40%

Κακή

50%

60%

Ουδέτερη

Καλή

70%

80%

90%

100%

Εξαιρετική

Θεωρείτε ότι η εκστρατεία Rethink θα πρέπει στο
μέλλον να συνεχιστεί;

Μάιος 2017

100%

Σεπτ. 2016

100%

0%

10%

20%

30%

40%

Να συνεχιστεί

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Να μη συνεχιστεί
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Παράλληλα με τα αποτελέσματα της εκστρατείας από την καμπάνια και τις έρευνες
κοινής γνώμης, η απόδοση της εκστρατείας μετρήθηκε και μέσω περιβαλλοντικών
δεικτών οι οποίοι είχαν ληφθεί υπόψη και παρακολουθούνταν καθόλη τη διάρκεια της
εκστρατείας.
Ενδεικτικό της επιτυχίας της εκστρατείας ήταν η αύξηση του ποσοστού
ανακύκλωσης συσκευασιών καθώς αποτελεί ένα ρεύμα αποβλήτων το οποίο
εντάσσεται στην καθημερινότητα του πολίτη και επιπλέον είναι το ρεύμα το οποίο
διαχειρίζεται η Green Dot Κύπρου και για το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε ιδαίτερη
επικοινωνία κατά το διάστημα διεξαγωγής της εκστρατείας “Rethink”. Στον πίνακα και
στη γραφική παράσταση που ακολουθούν, παρατηρείται η αύξηση του ποσοστού
ανακύκλωσης συσκευασιών από το 2013 μέχρι το 2017. Αρχικός στόχος της
εκστρατείας ήταν η αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης από το 40% στο 55%.
Εκτιμάται ότι το 2017 το ποσοστό ανακύκλωσης θα φτάσει στο 59%, υπερκαλύπτοντας
τον αρχικό στόχο.
Έτος
2013

Ποσοστό
Ανακύκλωσης (%)
44

2014

51

2015

56

2016

58

2017*

59

Ανακύκλωση Συσκευασιών (2013 - 2017)

Ποσσοτό Ανακύκλωσης (%)
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Περισσότερο ενδεικτική της επιτυχίας της εκστρατείας ήταν η αύξηση της συμμετοχής
του κοινού στην κατηγορία συσκευασιών PMD (Plastic – Metal – Drink Cartons) καθώς
είναι η κατηγορία συσκευασιών για την οποία δεν πραγματοποιήθηκε καθόλου
επικοινωνία τα έτη 2014-2017. Ταυτόχρονα, αποτελεί μια κατηγορία συσκευασιών η
οποία επηρεάζεται κυρίως από τη συμμετοχή ή μη του κοινού και όχι τόσο από άλλους
παράγοντες όπως παραδείγματος χάριν τη δραστηριοποίηση συλλεκτών εμπορικών
συσκευασιών που μπορεί να επηρεάζουν και τη συλλογή των οικιακών συσκευασιών.
Στον πιο κάτω πίνακα ακολουθούν οι ποσότητες του οικιακού ρεύματος PMD για τα έτη
2013 – 2017.
Έτος
Συλλεχθείσες
Ποσότητες PMD (t)
Αύξηση

2013

2014

2015

2016

2017

7270

7388

7691

8102

8962

2%

2%

5%

11%

Το 2015 σε σχέση με το 2014 καταγράφηκε μια αύξηση της τάξης του 2%, το 2016
χρονιά κατά την οποία άρχισε πρακτικά η εφαρμογή της εκστρατείας, η αύξηση στην
ανακύκλωση του PMD ήταν περίπου 5% και το 2017 που υπήρχε έντονη επικοινωνία
των μηνυμάτων της ανακύκλωσης, μέσω της εκστρατείας “Rethink” παρατηρήθηκε μια
σημαντική αύξηση της ανακύκλωσης, της τάξης του 11%.
Βάσει των αποτελεσμάτων της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου μέχρι το 2016 υπήρχε
μια μικρή αύξηση από το 2015 στις συνολικές ποσότητες όλων των ρευμάτων που
τυγχάνουν ανακύκλωσης, όπως φαίνεται στη γραφική παράσταση που ακολουθεί.

Συνολικές Ποσότητες Ανακύκλωσης
Ποσότητα Ανακυκλώσιμων Υλικών
(1000 τόνοι)
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Αναμένουμε ότι τα επόμενα χρόνια, τα αποτελέσματα θα είναι ακόμα πιο θετικά, με την
ανακύκλωση τόσο του θεωρούμενου ρεύματος, όσο και των υπόλοιπων ρευμάτων
αστικών αποβλήτων να καταγράφουν ακόμα καλύτερες επιδόσεις.
Όσον αφορά το δείκτη για τις παράνομες χωματερές αναμέναμε ότι θα απαγορευτούν
όλες μέχρι το τέλος του έργου. Το θετικό είναι πως η πλειοψηφία των χωματερών
(παράνομων και μη) έχουν κλείσει από την αρχή λειτουργίας του έργου μέχρι σήμερα.
Αυτό οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην εκστρατεία “Rethink” μέσω της οποίας
επισπεύσθηκε η διαδικασία τόσο λόγω της συμμετοχής του Τμήματος Περιβάλλοντος
ως εταίρου στο έργο όσο και λόγω της ευρύτερης πίεσης που δημιουργήθηκε από την
κυπριακή κοινωνία μέσω της εκστρατείας “Rethink”. Μέχρι το τέλος του έργου
παρέμειναν ενεργές οι δύο μεγάλες χωματερές που καλύπτουν τις ανάγκες μεγάλων
περιοχών στην Κύπρο, οι οποίες είναι το Βατί και ο Κοτσιάτης. Σχετικά με τη χωματερή
στο Βατί στη Λεμεσό αναμενόταν ότι θα κλείσει μέχρι το τέλος του 2017.
Παράλληλα, όσον αφορά τις πυρκαγιές οι οποίες ξεσπούν ή τίθενται κακόβουλα σε
σκυβαλότοπους (παράνομους ή μη) αναμέναμε ότι θα περιοριστούν μέχρι το τέλος του
έργου. Τελικά, τόσο το κλείσιμο της πλειοψηφίας των χωματερών όσο και το θετικό
αντίκτυπο της εκστρατείας “Rethink” στο ευρύ κοινό επηρέασε θετικά τη μείωση των
πυρκαγιών που καταγράφονται στους σκυβαλότοπους από την έναρξη μέχρι και τη
λήψη του προγράμματος. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός των
πυρκαγιών για τα έτη 2013 μέχρι και το 2017.
Πυρκαγιές οι οποίες καταγράφηκαν σε σκυβαλότοπους,
για τα έτη 2013 - 2017
Έτος
2013
2014
2015
2016
2017
(Μέχρι 31/10)
Αρ. Πυρκαγιών 218
98
141
53
60

Τέλος, όσον αφορά τη μείωση των αποβλήτων γενικά αλλά και τα απόβλητα που
οδηγούνται για ταφή ειδικά, στόχος του προγράμματος ήταν η σταθεροποίηση και
μείωσή τους. Από τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου παρατηρήθηκε μέχρι
το 2015 μια αύξηση στους δείκτες αυτούς. Τα αποτελέσματα θεωρούμε πως δεν είναι
τόσο ενδεικτικά της απόδοσης της εκστρατείας καθώς μέχρι το 2015 η εκστρατεία δεν
είχε ξεκινήσει ακόμα δυναμικά και επιπλέον εκστρατείες αλλαγής της κουλτούρας και
της συμπεριφοράς του κοινού όπως η συγκεκριμένη δεν μπορούν να επιφέρουν
αξιοσημείωτες αλλαγές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Χρειάζονται χρόνο,
υπομονή και συνεχή προσπάθεια από όλους προκειμένου να επιτευχθούν τα
αναμενόμενα αποτελέσματα.
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Συμπεράσματα
Από τα προαναφερθέντα αποτελέσματα διαφαίνεται πως η εκστρατεία είχε υψηλή
αναγνωρισιμότητα και συνείσφερε σημαντικά στην επίλυση του προβλήματος της
λανθασμένης διαχείρισης των αποβλήτων στην Κύπρο.
Η εκστρατεία “Rethink” έγινε ευρέως γνωστή στο κοινό της Κύπρου καθώς
προωθήθηκε με όλους τους δυνατούς τρόπους και μέσα για περίοδο τριών χρόνων
περίπου. Η εκστρατεία κατάφερε να φέρει σε πρώτη επαφή την κυπριακή κοινωνία με
τις έννοιες της Μείωσης και της Επαναχρησιμοποίησης των Αποβλήτων. Ταυτόχρονα,
η Ανακύκλωση που είναι το 3ο R της εκστρατείας, παρόλο που ήταν ήδη γνωστή ως
έννοια και ως ενέργεια για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας, εντούτοις μέσω της εκστρατείας φαίνεται πως επηρέασε ακόμα περισσότερο
τους πολίτες στο να εντάξουν την ανακύκλωση στην καθημερινότητά τους.
Τα θετικά αποτελέσματα της εκστρατείας διαφάνηκαν τόσο μέσω των ερευνών κοινής
γνώμης όσο κυρίως μέσω των αποτελεσμάτων ανακύκλωσης και κυρίως των
αποτελεσμάτων ανακύκλωσης των συσκευασιών. Οι συσκευασίες και ιδίως οι
συσκευασίες της κατηγορίας PMD αποτελούν είδη αποβλήτων με τα οποία ο πολίτης
έρχεται σε καθημερινή επαφή μαζί τους και επομένως η ανακύκλωσή τους μπορεί να
γίνει είτε ως μέρος της καθημερινότητάς τους είτε όχι. Επιπρόσθετα, ειδικά για την
κατηγορία PMD δεν πραγματοποιήθηκε οποιαδήποτε ενημερωτική καμπάνια την
περίοδο αναφοράς του έργου.
Οι εταίροι του προγράμματος “Rethink” αναμένουν πως η εκστρατεία “Rethink” θα
συνεχίσει να έχει πολύ θετικά αποτελέσματα κατά τα επόμενα χρόνια καθώς η
εκστρατεία “Rethink” αποτελεί εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την
αλλαγή κουλτούρας και τρόπου ζωής στόχος ο οποίος είναι πολύ δύσκολο να
επιτευχθεί σε μικρό χρονικό διάστημα, ενώ ταυτόχρονα κάποιες από τις ενέργειες της
εκστρατείας θα συνεχίσουν και στο μέλλον. Συγκεκριμένα, τουλάχιστον κατά τα
επόμενα 5 χρόνια από τη λήξη του έργου θα συνεχιστούν τα εξής:
➢ Η ραδιοτηλεοπτική καμπάνια, σε μικρότερη όμως συχνότητα.
➢ Η διάχυση και διανομή του υλικού που έχει παραχθεί μέσω του έργου, στις
νεαρές ηλικίες, στους μετανάστες και αλλοδαπούς κατοίκους του νησιού, στους
εποχιακούς επισκέπτες της Κύπρου, τη βιομηχανία, τους δημοσιογράφους,
αλλά και προς κάθε ενδιαφερόμενο.
➢ Η διάχυση των αποτελεσμάτων του Έργου, τόσο προς τους αρμόδιους φορείς
και αρχές, κάποιοι εκ των οποίων έχουν δείξει ενδιαφέρον να χρησιμοποιήσουν
τα αποτελέσματα του και το παραχθέν υλικό του προγράμματος, όσο και στο
ευρύ κοινό.
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➢ Η περαιτέρω εκπαίδευση των παιδιών στη δημοτική και μέση εκπαίδευση μέσω
της καθοδήγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου.

Παράλληλα, τα αποτελέσματα της εκστρατείας θα ενισχύσουν και θα ενισχυθούν από
περιβαλλοντικές εκστρατείες με στόχο τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων που
μπορεί να πραγματοποιηθούν στο μέλλον από τους ίδιους ή άλλους φορείς.
Το σίγουρο είναι πως η κυπριακή κοινωνία, σύμφωνα με τις έρευνες κοινής γνώμης,
δηλώνει θετική ως προς τέτοιου είδους εκστρατείες, οι οποίες θα πρέπει να
συνεχιστούν και στο μέλλον.

Αναφορές
Οι έρευνες από τις οποίες έχουν εξαχθεί πολλά στοιχεία για τις ανάγκες του παρόντος
Οδηγού είναι οι κάτωθι και βρίσκονται συγκεντρωμένες στη σελίδα της εκστρατείας
“Rethink”.
• Special Eurobarometer 2011 – Attitudes of European citizens towards the
environment (p. 62)
• Pulse Market Research 2013 - Έρευνα για την ανακύκλωση
• Τελική Έρευνα εκστρατείας “Rethink”
Παράλληλα, ορισμένα από τα αποτελέσματα της εκστρατείας προέρχονται από τα
στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου με τίτλο: Generation and Treatment of
Municipal Solid Waste, που βρίσκονται στο πιο κάτω link:
http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/energy_environment_82main_gr/ener
gy_environment_82main_gr?OpenForm&sub=2&sel=2
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