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Σημαντικότητα προστασίας περιβάλλοντος
Ερ.1: Πόσο σημαντική είναι η
προστασία του περιβάλλοντος για εσάς
προσωπικά; Θα λέγατε ότι είναι…

Η συντριπτική πλειοψηφία των
Κυπρίων, διαχρονικά θεωρεί σημαντική
την προστασία του περιβάλλοντος.

Ποσοτική έρευνα
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Όχι και τόσο σημαντική
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Σημαντικότητα προστασίας περιβάλλοντος
Προστασία
της
ατμόσφαιρας

Ποιοτική έρευνα

Προστασία
των υδάτινων
πόρων

Προστασία
του
περιβάλλοντος
από
μολύνσεις.

Όταν αναφερόμαστε σε
προστασία του περιβάλλοντος,
σε τι αναφερόμαστε, τι είναι
αυτό που προσπαθούμε να
προστατεύσουμε;

Αύξηση
ασθενειών
όπως
καρκίνος
Διασφάλιση
ποιότητας
ζωής
μελλοντικών
γενεών

Μολυσμένα
τρόφιμα

Προστασία
ποιότητας
ζωής

Κλιματικές
αλλαγές

Προστασία
του εδάφους

Μολυσμένοι
υδάτινοι
πόροι

Ακαθαρσίες
και σκουπίδια
σε δημόσιους
χώρους

Στις ομαδικές συζητήσεις, οι συμμετέχοντες διασυνδέουν άμεσα την προστασία του περιβάλλοντος με την
προστασία της ποιότητας ζωής. Ακραία καιρικά φαινόμενα, αύξηση στην καταγραφή ασθενειών, όπως ο
καρκίνος και φόβοι για τη μόλυνση της τροφικής αλυσίδας συνδέονται με την κατάσταση του
περιβάλλοντος και τις επιδράσεις που έχουν οι άνθρωποι σε αυτό. Κατ’ επέκταση, πέραν της προστασίας
της ποιότητας ζωής επί του παρόντος, οι συζητητές βλέπουν την προστασία του περιβάλλοντος να
διασυνδέεται με τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής μελλοντικών γενεών.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ

4

Αντιλήψεις για την προστασία του περιβάλλοντος
Διαχρονικά, ο
μέσος Κύπριος…

συμφωνεί ότι..

Ποσοτική έρευνα
Εγώ σαν άτομο μπορώ να διαδραματίσω το δικό μου
ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος στην Κύπρο
Τα περιβαλλοντικά προβλήματα επηρεάζουν την
καθημερινή ζωή
Πάντα κάνω ότι είναι δυνατό και περνά από το χέρι μου
για να προστατεύσω το περιβάλλον
Είμαι ευαισθητοποιημένος για το περιβάλλον και το βάζω
πάνω από τα οικονομικά μου συμφέροντα

1ο Κύμα
2ο Κύμα
3ο Κύμα
6ο Κύμα

διχάζει ότι..

Μερικές φορές επειδή δεν βολεύει/ δεν έχω χρόνο, δεν
κάνω ότι μπορώ για να προστ. το περιβάλλον

Ότι και να κάνουμε δεν μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση
σχετικά με το περιβάλλον

διαφωνεί ότι..

Στην Κύπρο δεν υπάρχει άμεσο πρόβλημα με το
περιβάλλον
Η προστασία του περιβάλλοντος είναι θέμα της
Κυβέρνησης και όχι των πολιτών
Η επιδείνωση της κατάστασης του περιβάλλοντος αργεί,
γι αυτό δεν με ενδιαφέρει
Διαφωνώ
απόλυτα

Παρά τη θετική στάση έναντι των
περιβαλλοντικών θέματών, διαχρονικά
ένα σημαντικό ποσοστό (42-47%),
παραδέχεται ότι δεν κάνει αυτά που
θα μπορούσε όταν δεν είναι βολικό.
Αυτό δείχνει μία νοοτροπία των
Κύπριων, οι οποίοι, αν και δηλώνουν
ότι έχουν περιβαλλοντική συνείδηση,
δεν φαίνεται να λειτουργούν πάντα
σύμφωνα με αυτή.
Μάλλον
διαφωνώ

Ουδέτερος

Μάλλον
συμφωνώ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ

Συμφωνώ
απόλυτα
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Αντιλήψεις για το ενδιαφέρον για προστασία του
περιβάλλοντος από διάφορους φορείς
Ερ.12: Θα λέγατε ότι... ενδιαφέρεται πάρα πολύ, αρκετά,
μέτρια, όχι και τόσο ή καθόλου για περιβαλλοντικά θέματα;

Το γενικό κοινό

6%

Οι τοπικές αρχές

23%

16%

Η Βουλή

52%

20%

22%

Η Κυβέρνηση

Καθόλου

Όχι και τόσο

19%

35%

23%

20%

16%

39%

23%

16%

0%

Ποσοτική έρευνα

Μέτρια

60%

Αρκετά

2%

Αν και η πλειοψηφία
δηλώνει ότι προσωπικά
είναι
ευαισθητοποιημένη,
πιστεύει ότι το
ενδιαφέρον μεταξύ
των υπόλοιπων
Κυπρίων είναι μέτριο.

9% 1%

42%

40%

2%

14% 1%

80%

Πάρα πολύ

Περιορισμένο
αξιολογείται και το
ενδιαφέρον τοπικών
και κεντρικών αρχών.

100%

ΔΓ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Ενέργειες για προστασία του περιβάλλοντος
Ποσοστό που θεωρεί την
κάθε ενέργεια ως αρκετά ή
πάρα πολύ σημαντική:

Ποσοστό που
εκτελεί την
κάθε ενέργεια:

Διάστημα:

Ποσοτική έρευνα
Ανακύκλωση

12%

Κομποστοποίηση οργανικών απορριμμάτων

24%

Χρήση οικολογικών τσαντών για το ψώνισμα

25%

Επαναχρησιμοποίηση γυάλ., πλασ., χάρτ. και μεταλ.
συσκευασιών
Χρήση προϊόντων με λιγότερο πακετάρισμα και
βιοδιασπώμενων προϊόντων

30%
30%

41%
41%

49%

33%
64%

52%
37%

27%

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στο σπίτι

27%

Μείωση της κατανάλωσης νερού στο σπίτι

27%

56%

Μείωση των απορριμμάτων, π.χ. αγοράζοντας
προϊόντα με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

26%

56%

26%

8%

14%

31%

Μείωση του φαγητού που πετιέται μέσα από πιο
έξυπνες αγορές, χρήσιμοποίηση των υπολειμμάτων

Περισσότερη χρήση μέσων μαζικής συγκοινωνίας/
λιγότερη χρήση ιδιωτικού αυτοκινήτου

86%

82%

29%

38%
66%

50%

76%

62%

39%

18%

11%
13%

56%

26%

45%

37%

27%

38%

6ο Κύμα
Ιούνιος 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Διαχείριση αποβλήτων

Ευαισθητοποίηση Vs. Κινητοποίηση
Ποιοτική έρευνα
Οι συμμετέχοντες στις ομαδικές συζητήσεις, αν και νιώθουν ότι είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα που
αφορούν το περιβάλλον, δεν ενεργούν στο βαθμό που θα έπρεπε για την προστασία του και οι πλείστοι,
όταν ερωτώνται ευθέως, το παραδέχονται άμεσα.
Ακόμη και τα άτομα που εφαρμόζουν αρκετές από τις ενέργειες κάτω από τα 3R, παραδέχονται ότι
'μπορούμε και καλύτερα', 'βαριόμαστε, αμελούμε.' Η ανάληψη ενεργειών δεν γίνεται συστηματικά ή όταν
απαιτείται προσπάθεια πέραν του δέοντος.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια μερίδα καταναλωτών που δεν κάνει οποιεσδήποτε ή σχεδόν
οποιεσδήποτε από τις ενέργειες που εμπίπτουν κάτω από τα 3R. Αυτό θα έπρεπε να προκαλεί έκπληξη σε
κάποιο βαθμό, αφού τα άτομα αυτά συμφώνησαν ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι σημαντική, όλοι
έχουν ευθύνη για την προστασία του και ότι απαιτείται δράση άμεσα. Δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη όμως,
καθώς η τάση αυτή παρατηρήθηκε και τα προηγούμενα κύματα.
Οι λόγοι για αιτιολόγηση της στάσης αυτής είναι παρόμοιοι με αυτούς που έχουν καταγραφεί στο παρελθόν
και κοινοί με αυτούς που παρουσιάζονται και σε άλλα διεθνή ερευνητικά έργα γύρω από το θέμα:
•
•
•
•

έλλειψη
έλλειψη
έλλειψη
έλλειψη

χρόνου
χώρου
υποδομών (ευθύνη πολιτείας/ φορέων)
ενημέρωσης (ευθύνη πολιτείας/ φορέων)

Ξέρω τι είναι σωστό να
κάνω, αλλά δεν μπορώ,
δεν με βοηθούν και δεν
μου έχουν πει πως να
το κάνω.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ

8

Διαχείριση αποβλήτων

Υφιστάμενη κατάσταση στην Κύπρο
Το κύριο πρόβλημα στην Κύπρο, κατά την εντύπωση των πλείστων
συζητητών στις ομάδες εστίασης είναι η απόρριψη σκουπιδιών σε
ακατάλληλους χώρους. Βλέπουν το πρόβλημα αυτό να είναι θέμα
έλλειψης παιδείας και σεβασμού.

Ποιοτική έρευνα

Βλέπουν
σε
αστικές
περιοχές δρόμους γεμάτους
και κενά οικόπεδα που
ανεύθυνα άτομα έχουν
μετατρέψει σε χώρους
απόρριψης
σκυβάλων.
Παρόμοια βλέπουν και την
κατάσταση σε αγροτικές
περιοχές, όπου αυθαίρετα
κάποιες τοποθεσίες έχουν
μετατραπεί
σε
σκυβαλότοπους.
Περιορισμένοι είναι αυτοί που αναφέρονται στο γεγονός ότι η Κύπρος έχει από τις ψηλότερες
παραγωγές σκουπιδιών στην ΕΕ, στο γεγονός ότι τα ΧΥΤΑ υπερχειλίζουν και ότι μεγάλη μερίδα του
πληθυσμού ακόμη δεν έχει εντάξει βασικά πράγματα όπως η ανακύκλωση στην ζωή του. Τα άτομα
αυτά έχουν μια πιο σφαιρική άποψη του προβλήματος και πιστεύουν ότι είναι πιο σοβαρό από ότι οι
άλλοι συζητητές.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ

9

Διαχρονική εξέλιξη στην διαχείριση απορριμμάτων
Opinion
leaders

Νιώθουν όμως, ότι
ο ρυθμός αλλαγών
είναι αρκετά αργός.
Οι θετικές εξελίξεις
είναι αργές και
επιφέρουν κίνδυνο
προστίμων στην
Κύπρο από την ΕΕ
για την μη-επίτευξη
στόχων.

Οι διαμορφωτές αποφάσεων συμφωνούν ότι στον τομέα
διαχείρισης απορριμμάτων από νοικοκυριά υπήρξαν θετικές
εξελίξεις μέσα στα τελευταία τρία χρόνια.

Παράλληλα, νιώθουν ότι
οποιεσδήποτε θετικές εξελίξεις
επικεντρώνονται στον τομέα
της ανάκτησης υλικών μέσω
ανακύκλωσης, όπου βλέπουν
την αύξηση ανάκτησης υλικών
να οφείλεται στη εξοικείωση
του κοινού με συστημάτων
που λειτουργούν για αρκετά
χρόνια. Δεν βλέπουν ανάλογα
θετικά αποτελέσματα σε
σχέση με τη Μείωση και την
Επαναχρησιμοποίηση.

Ασχέτως αποτελέσματος, οι διαμορφωτές
αποφάσεων πιστεύουν ότι διαχρονικά
αυξάνεται η ενημέρωση του κοινού και η
ευαισθητοποίηση του για την ανάγκη
μείωσης και ορθής διαχείρισης αποβλήτων
(ιδιαίτερα μεταξύ των νεαρότερων γενεών).
Αν και έχουν την εντύπωση ότι ο βαθμός,
στον οποίο η ευαισθητοποίηση
μεταφράζεται σε κινητοποίηση είναι
χαμηλός, θεωρούν θετική εξέλιξη το ότι η
Κυπριακή κοινωνία έχει τουλάχιστον
ξεκινήσει να ξεφεύγει από πεπαλαιωμένα
στερεότυπα, όπως αυτό του
υπερκαταναλωτισμού.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος στη διαχείριση
αποβλήτων
Opinion
leaders

Η Κυπριακή κοινωνία χαρακτηρίζεται από
υπερκαταναλωτισμό και επιδειξιομανία. Ο Κύπριος
παράγει υπέρμετρο όγκο απορριμμάτων.
Η γενιά Κυπρίων 25 με 55 χρονών δύσκολα
κινητοποιείται και δύσκολα αλλάζει συμπεριφορές.

Η υφιστάμενη
κουλτούρα
Διαμορφωτές αποφάσεων που προέρχονται από την
κοινωνία των πολιτών, νιώθουν ότι η υφιστάμενη
κουλτούρα χρησιμοποιείται ως αποδιοπομπαίος
τράγος.
Πολύ καλή δουλειά στα σχολεία όπου
διαμορφώνεται περιβαλλοντική συνείδηση από
νεαρή ηλικία. Τα παιδιά δρουν ως μοχλός
ενεργοποίησης των γονέων.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος στη διαχείριση
αποβλήτων
Opinion
leaders
Ύπαρξη, επάρκεια και
εφαρμογή ενός
ολοκληρωμένου πλάνου
διαχείρισης
Διαχρονικά, οι διαμορφωτές
αποφάσεων εγείρουν
ερωτηματικά, κατά πόσο
υπάρχει ένα ολοκληρωμένο
πλάνο διαχείρισης
απορριμμάτων και κατά πόσο
υπάρχουν οι απαραίτητες
δομές, εργαλεία και πολιτική
βούληση για εφαρμογή του.

Η ανικανότητα αντιμετώπισης αποτελεσματικά και εμπρόθεσμα μεγάλων
θεμάτων, δίδουν την εικόνα ότι δεν έχει καταρτιστεί μια κεντρική στρατηγική για
αντιμετώπιση του θέματος.
Σχέδια πολλά, αλλά παραμένουν στα ράφια των αρμόδιων κυβερνητικών
τμημάτων, χωρίς να υλοποιούνται.
Ο τομέας διαχείρισης αποβλήτων είναι ένας τομέας, όπου υπάρχει αρκετό
‘μαύρο’ χρήμα. Αυτό εγείρει ερωτήματα κατά πόσο ο σχεδιασμός και η
υλοποίηση υποδομών για διαχείριση αποβλήτων γίνεται με γνώμονα το κοινό
καλό ή προσωπικά οικονομικά συμφέροντα.
Υποστελεχωμένα κυβερνητικά τμήματα και η ανικανότητα άντλησης και
χρησιμοποίησης διαθέσιμων πόρων από διαρθρωτικά ταμεία αντανακλά την
έλλειψη ενδιαφέροντος για τον τομέα και προτεραιοποίησης του από το κράτος.
Ψηφίζονται νόμοι (λόγω Οδηγιών της ΕΕ), οι οποίοι δεν εφαρμόζονται στην
πραγματικότητα, καθώς δεν υπάρχουν τα εργαλεία υλοποίησης ή η πολιτική
βούληση για εφαρμογή τους.
Τα προβλήματα λειτουργίας των πράσινων σημείων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος στη διαχείριση
αποβλήτων
Opinion
leaders

Ελλιπείς
υποδομές
ανακύκλωσης

Το δίκτυο συλλογής ανακυκλώσιμων ειδών από νοικοκυριά δεν καλύπτει
ολόκληρη την Κύπρο και ιδιαίτερα αγροτικές περιοχές.

Απαιτούνται περισσότερες νησίδες ανακύκλωσης, ειδικά σε
πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές με πολυκατοικίες για παροχή πιο
εύκολης πρόσβασης και αντιμετώπιση θεμάτων με αποθηκευτικό χώρο που
αντιμετωπίζουν τέτοια νοικοκυριά.

Δεν υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης σε δημόσια σημεία και σημεία, όπου
υπάρχει μεγάλη απόρριψη ανακυκλώσιμων υλικών, όπως οι παραλίες. Η
τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε περισσότερα δημόσια σημεία θα
ωθούσε και στη διαμόρφωση παιδείας ανακύκλωσης μεταξύ του κοινού.

Τα Πράσινα Σημεία, μια λύση που αναμενόταν να βοηθήσει στη διαχείριση
αποβλήτων, δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα. Σε αρκετές τοποθεσίες,
όπου έχουν δημιουργηθεί Πράσινα Σημεία δεν λειτουργούν, ενώ σε άλλες
έχουν καταλήξει να είναι καινούργιοι σκυβαλλότοποι.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος στη διαχείριση
αποβλήτων
Opinion
leaders

Άνισο/ άδικο
σύστημα

Άνιση πρόσβαση:
Δεν προσφέρεται ίση πρόσβαση σε συστήματα διαχείρισης
αποβλήτων και σε ρεύματα ανακύκλωσης.

Άδικη κοστολόγηση:
Το υφιστάμενο σύστημα κοστολόγησης βασίζεται σε υποκειμενικά
κριτήρια, όπως το μέγεθος μιας οικίας, αντί αντικειμενικά κριτήρια
όπως ο όγκος σκουπιδιών που παράγει.
Άνιση κοστολόγηση:

Διαφορετικά κόστη ανά περιοχή για συλλογή.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Μέτρα προώθησης ανακύκλωσης/ μείωσης απορριμμάτων
Ερ.11: Η Κύπρος παράγει κατά κεφαλήν τα περισσότερα σκουπίδια στην Ευρώπη.
Δεδομένου ότι απαιτείται να μειώσουμε τα απορρίμματα που παράγουμε, ποιος από
τους ακόλουθους πιστεύετε ότι είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για μείωση των
απορριμμάτων;
Το κάθε νοικοκυριό να πληρώνει
τέλος σκυβάλων ανάλογα με τον
όγκο/ βάρος σκουπιδιών που
παράγει (εξαιρουμένων αυτών
που δίνει για ανακύκλωση)
25%

Ποσοτική έρευνα

Υποχρεωτική ανακύκλωση δια
νόμου, με χρηματικά προστίματα
σε όσους δεν ανακυκλώνουν
35%

Περισσότερη
πληροφόρηση και
ενημέρωση για
εθελοντική μείωση
σκυβάλων
40%
Βάση: όλο το δείγμα

6ο Κύμα
Ιούνιος 2017
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Μέτρα προώθησης ανακύκλωσης/ μείωσης απορριμμάτων

Ποιοτική έρευνα

Υποχρεωτική
ανακύκλωση με
επιβολή προστίμου
σε παραβάτες

Συστήματα pay as
you throw

Ζύγισμα
απορριμμάτων
κατά την
συλλογή

Κατά

Υπέρ
Υπέρ

Οι καταναλωτές που δεν κάνουν
ανακύκλωση αντιδρούν αρνητικά προς
την πρόταση για υιοθέτηση τέτοιων
συστημάτων. Αν και αναγνωρίζουν ότι
θα ήταν αποτελεσματικά:
•
•

τα βρίσκουν αυταρχικά, καθώς
επιβάλλουν στον πολίτη την
ανακύκλωση,
και άδικα, καθώς το κόστος για
υιοθέτηση
των
συστημάτων
βαραίνει τον καταναλωτή.

Υπέρ

?

Υπέρ

Υπέρ

Υπέρ

Χρήση διαφορετικών
τσαντών ανά ρεύμα
που συλλέγεται από
το σπίτι

Η πλειοψηφία των συζητητών τάσσεται υπέρ της
υιοθέτησης τέτοιων συστημάτων. Τα βλέπουν ως
αποδοτικό μοχλό πίεσης για υιοθέτηση
συμπεριφορών. Νιώθουν ότι η ενημέρωση από
μόνη δεν κινητοποιεί στο βαθμό που θα έπρεπε
και απαιτούνται πιο δραστικά μέτρα.

Οι πλείστοι καταναλωτές είναι προβληματισμένοι ως προς το πώς θα
εφαρμοστούν τα συστήματα αυτά και πόσο καλά θα λειτουργήσουν.
Έχοντας στο μυαλό το στερεότυπο του ανεγκέφαλου Κύπριου που
προσπαθεί να ξεγελάσει το σύστημα, εκφράζουν προβληματισμό
κατά πόσο τέτοια συστήματα θα δουλέψουν και πως θα
διασφαλιστεί η συμμόρφωση, ιδιαίτερα σε κτίρια όπως
πολυκατοικίες όπου οι κάδοι είναι κοινοί.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Μέτρα προώθησης ανακύκλωσης/ μείωσης απορριμμάτων
Opinion
leaders

Υποχρεωτική ανακύκλωση/
εισαγωγή συστημάτων
Pay As You Throw
Στην συντριπτική τους
πλειοψηφία, οι διαμορφωτές
αποφάσεων και στα τρία
κύματα του έργου ζητούν την
υιοθέτηση συστημάτων Pay As
You Throw.

Η ενημέρωση για ευαισθητοποίηση και παροχή
πληροφοριών για δομές και ρεύματα είναι απαραίτητη
και πρέπει να συνεχίσει. Υπήρξε όμως αρκετή
ενημέρωση μέχρι τώρα και απαιτείται ένα δυνατό
κίνητρο για κινητοποίηση.
Τα συστήματα Pay As You Throw, αποτελούν ένα
δυνατό οικονομικό κίνητρο. Ωθούν τον καταναλωτή
να μειώσει τον όγκο απορριμμάτων που παράγει και
να κάνει περισσότερη διαλογή στην πηγή για να
μειώσει τα έξοδα του.
Τα συστήματα Pay As You Throw, είναι πιο δίκαια,
καθώς η τιμολόγηση του καταναλωτή σχετίζεται
άμεσα με τον όγκο απορριμμάτων που παράγει.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Ενημέρωση
Πέραν του ‘τυπικού’ μηνύματος για ανακύκλωση,
η επικοινωνία Rethink φαίνεται να έχει περάσει
(σε κάποιους τουλάχιστο):
Ποιοτική έρευνα

•

•
Σε αντίθεση με τα προηγούμενα κύματα, όπου
η ανάκληση της εκστρατείας Rethink ήταν
περιορισμένη, στο υφιστάμενο κύμα, αρκετοί
από τους συζητητές και στις δύο ομάδες
ανακαλούν αυθόρμητα την εκστρατεία.
Οι
αναφορές από τους συζητητές στα
‘διαφημιστικά σποτ με την κυπριακή οικογένεια
και τον κύριο με την πράσινη γραβάτα’ ωθούν
και
άλλους
συζητητές
παράλληλα
να
ανακαλέσουν την εκστρατεία.

•

Εξοικείωση με τον όρο Reduce-Μείωση.
Ενώ σε προηγούμενα κύματα υπήρχε πλήρη
άγνοια του όρου, στο κύμα αυτό αναφέρεται
αυθόρμητα από τους συζητητές.
Εξοικείωση
με
τον
όρο
ReuseΕπαναχρησιμοποίηση. Στα προηγούμενα
κύματα οι καταναλωτές εξέφραζαν άγνοια ως
προς την επαναχρησιμοποίηση ως μέσο
διαχείρισης απορριμμάτων. Μιλώντας τώρα
για τα μηνύματα που πέρασε η εκστρατεία
Rethink
όμως,
ταυτοποιούν
την
επαναχρησιμοποίηση ως μέτρο μείωσης
απορριμμάτων.
Αν και μεμονωμένα, και στις δύο ομάδες
υπάρχουν αναφορές για ενημέρωση μέσω της
εκστρατείας για τη δυνατότητα διαχείρισης
οργανικών
αποβλήτων
μέσω
κομποστοποίησης.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Ενημέρωση
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

Σεπτ. 2016

38%

7%

22%

Γνωρίζουν

16%

Ποσοτική έρευνα

45%

16%

46%

Σχεδόν έξι στους δέκα
Κύπριους (55%)
γνωρίζουν για την
εκστρατεία Rethink.

72%

Γνωρίζουν μετά από διευκρίνιση

Δεν γνωρίζουν

Βάση: όλο το δείγμα
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Ενημέρωση
Ερ.10: 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%

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

40%
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%

3%

Σας άφησε αδιάφορους

0%

% που συμφωνεί
Μάιος 2017
% που συμφωνεί
Σεπτ. 2016

Ποσοτική έρευνα

46%

Δεν είδαν ενημέρωση

71%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Ενημέρωση
Ποσοτική έρευνα

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

Συνολικά, πως θα αξιολογούσατε
την εκστρατεία Rethink;
Μάιος 6%
2017

58%

Σεπτ.
4%
2016

Πολύ κακή

36%

66%

Κακή

Ουδέτερη

29%

Καλή

Εξαιρετική

Μάιος 2017

100%

Σεπτ. 2016

100%

Να συνεχιστεί

Να μη συνεχιστεί

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Ενημέρωση
Ποιοτική έρευνα

Στα προηγούμενα κύματα του έργου το
2015 και 2016, οι συζητητές έδειξαν να
έχουν πλήρη άγνοια του όρου ReduceΜείωση σε σχέση με τη διαχείριση
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 ReduceΜείωση με αγοραστική συμπεριφορά.

Στο υφιστάμενο κύμα, συζητητές και στις δύο ομάδες
φαίνονται να γνωρίζουν τον όρο. Αν και η γνώση δεν
είναι καθολική, το γεγονός ότι κάποιοι γνωρίζουν τον
πυλώνα είναι ενδεικτικό της αύξησης γνώσης για αυτό.
Η αύξηση γνώσης φαίνεται να προέρχεται από την
εκστρατεία Rethink (τηλεοπτικά ενημερωτικά σποτ),
στην οποία ανακαλούν να έχουν δει το σχετικό μήνυμα.
Παρόλα αυτά, πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμη και τα
άτομα που γνωρίζουν τον όρο Reduce-Μείωση, δεν είναι
πλήρως ενήμερα για το τι συμπεριλαμβάνεται κάτω από
τον πυλώνα. Τείνουν να τον συνδέουν με
υπερκαταναλωτισμό.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Ενημέρωση
Αγορά απαραιτήτων/
αποφυγή σπαταλών
Συσχετίζονται με τον
πυλώνα ReduceΜείωση

Αγορά μεγαλύτερων
συσκευασιών

Ποιοτική έρευνα
Ακολουθούνται
για
οικονομικούς
λόγους

Αγορά χρησιμοποιημένων
προϊόντων
Αγορά
επαναχρησιμοποιούμενων
αντί μίας-χρήσης προϊόντων
Δεν συσχετίζονται με
τον πυλώνα ReduceΜείωση

Αγορά προϊόντων με
λιγότερο/ χωρίς
πακετάρισμα
Αγορά προϊόντων με
ανακυκλώσιμο πακετάρισμα

Δεν
ακολουθούνται

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Ενημέρωση

Ποιοτική έρευνα

Αυξημένη παρουσιάζεται η ενημέρωση των καταναλωτών για τον
όρο Reuse-Επαναχρησιμοποίηση.
Παρόλο που και στα προηγούμενα κύματα στο άκουσμα του
όρου κατανοούσαν ότι αφορά την επαναχρησιμοποίηση υλικών
για μείωση της παραγωγής αποβλήτων, τώρα φαίνονται πιο
ενήμεροι ότι αποτελεί μια από τις κύριες ομάδες ενεργειών για
διαχείριση απορριμμάτων.
Αυτό φαίνεται και πάλι να είναι κάτι που επιτεύχθηκε μέσω της
εκστρατείας Rethink, καθώς τα άτομα που αναφέρουν ότι
γνωρίζουν τον όρο ανακαλούν και πάλι τη σχετική εκστρατεία
όπου 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.
Η περιβαλλοντική πτυχή είναι ένα πρόσθετο κέρδος, δεν είναι όμως το κύριο κίνητρο που τους
έχει ωθήσει να αναλαμβάνουν τέτοιες ενέργειες.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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