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Μεθοδολογία
• Είδος έρευνας: Ποιοτική έρευνα
• Μεθοδολογία: Εις βάθος συνεντεύξεις με διαμορφωτές αποφάσεων
• Στόχος έργου: Διερεύνηση απόψεων διαμορφωτών αποφάσεων σε σχέση με την εφαρμογή
περιβαλλοντικής πολιτικής στη διαχείριση απορριμμάτων, το βαθμό γνώσης και εφαρμογής Μείωσης,
Επαναχρησιμοποίησης και Ανακύκλωσης, και το ρόλο ενδιαφερομένων μερών. Η έρευνα διεξάγεται στα
πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Life Know Waste (Reduce, Reuse, Recycle). Συνολικά θα
διεξαχθούν τρία κύματα αυτού του ερευνητικού έργου. Το πρώτο κύμα διεξήχθη τον Φεβρουάριο-Μάρτιο
2016, το υφιστάμενο κύμα διεξήχθη τον Σεπτέμβριο 2016 και το τρίτο και τελευταίο κύμα θα διεξαχθεί
εντός του 2017.
• Δείγμα: 8 σε βάθος συνεντεύξεις με διαμορφωτές αποφάσεων σε τοπικές αρχές, εμπειρογνώμονες στον
τομέα, στελέχη μη-κυβερνητικών οργανώσεων και θεματοφύλακες στον κρατικό τομέα.
• Περίοδος διεξαγωγής: Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν μεταξύ 06/09/16 και 20/09/2016.
• Οδηγός συζήτησης: Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν με τη χρήση οδηγού συζήτησης που ετοιμάστηκε από
τον πελάτη και διαμορφώθηκε ανάλογα από τη CYMAR.
• Έκθεση αποτελεσμάτων: Η έκθεση αποτελεσμάτων υποβλήθηκε στον πελάτη στις 06/10/2016. Οι
απόψεις που καταγράφονται στην έκθεση αντικατοπτρίζουν τις απόψεις των συζητητών κατά την περίοδο
διεξαγωγής του έργου.
• Ανάθεση έργου: Το έργο ανατέθηκε από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, Ανάδοχο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Life Know Waste (Reduce, Reuse, Recycle) στην Κύπρο.
• Εκτέλεση έργου: Το έργο εκτελέσθηκε από τη CYMAR Market Research Ltd.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Συνοπτικά αποτελέσματα
Όπως και κατά το πρώτο κύμα, η εικόνα που σκιαγραφείται μέσα από τις συζητήσεις με τους διαμορφωτές αποφάσεων για τη διαχείριση
απορριμμάτων στην Κύπρο δεν είναι ιδιαίτερα θετική. Εκφράζουν την άποψη ότι το νησί αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και είναι
αβέβαιοι ως προς τα ποια είναι τα σχέδια για το μέλλον και κατά πόσο θα υλοποιηθούν.

Για την υφιστάμενη κατάσταση, όλοι φέρουν κάποιο μερίδιο της ευθύνης. Λανθασμένα πλάνα και αποφάσεις που λήφθηκαν κατά τις
προσπάθειες εναρμόνισης με την ΕΕ, έλλειψη ενδιαφέροντος από το γενικό κοινό και την κυβέρνηση, ελλιπή υποστήριξη από τη νομοθετική
εξουσία, ανύπαρκτος έλεγχος εφαρμογής νομοσχεδίων και κανονισμών που υιοθετούνται, ανικανότητα (λόγω νομοθετικού πλαισίου και
περιορισμένων οικονομικών πόρων) και έλλειψη βούλησης από τοπικές αρχές για ανάληψη πρωτοβουλιών, και χαμηλό επίπεδο ενημέρωσης
από τα ΜΜΕ παραμένουν σημαντικά εμπόδια στη διαμόρφωση κουλτούρας και στην εφαρμογή περιβαλλοντικής διαχείρισης αποβλήτων.
Παράλληλα, το επίπεδο αναγνώρισης των πυλώνων Μείωσης και Επαναχρησιμοποίησης ως μέτρα περιορισμού της παραγωγής σκυβάλων
παραμένει χαμηλό, σε μια κοινωνία που χαρακτηρίζεται από κουλτούρα υπερκαταναλωτισμού. Οποιαδήποτε αύξηση ανάληψης ενεργειών
Μείωσης και Επαναχρησιμοποίησης συνδέεται με οικονομικά και φιλανθρωπικά κίνητρα και όχι με περιβαλλοντική συνείδηση. Σε καλύτερη
μοίρα βρίσκεται ο πυλώνας Ανακύκλωσης, για τον οποίο είναι πιο ενήμερο και ευαισθητοποιημένο το κοινό, αλλά και στον πυλώνα αυτό
υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.
Πέραν της αύξησης ρευμάτων και υποδομών, οι διαμορφωτές αποφάσεων πιστεύουν ότι απαιτείται αλλαγή συμπεριφοράς από τους
καταναλωτές και υποστηρίζουν ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να συμβεί αυτό είναι με τη χρήση οικονομικών (αντι)κινήτρων
(υιοθέτηση συστημάτων pay as you throw, προστίματα σε νοικοκυριά που δεν ανακυκλώνουν, αύξηση τελών συλλογής σκυβάλων). Η
υιοθέτηση τέτοιων μέτρων θα πρέπει να συνοδεύεται από εντατικοποίηση των εκστρατειών για ενημέρωση του κοινού και χρήση
διαφορετικών μηνυμάτων και μεθόδων προσέγγισης, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη απήχηση.
Θα πρέπει παράλληλα να διευρυνθεί η Ευθύνη του Παραγωγού και σε άλλα προϊόντα, ώστε να αυξηθούν τα ρεύματα υλικών, να
υποστηριχτούν και να ενδυναμωθούν οι ΜΚΟ του τομέα και να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι για διασφάλιση ότι οι νόμοι και κανονισμοί που
υιοθετούνται εφαρμόζονται στην πράξη.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Αναλυτικά αποτελέσματα
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Κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κύπρος στη διαχείριση αποβλήτων

Η ένταξη στην ΕΕ
Οι αδυναμίες της Κύπρου να
διαχειριστεί αποτελεσματικά τα
απόβλητα της εμφανίστηκαν προ
δεκαετιών, όταν η Κύπρος ξεκίνησε τις
προσπάθειες εναρμόνισης με την ΕΕ
για σκοπούς ένταξης.
Σε αντίθεση με την ΕΕ, η οποία
προσέδιδε ιδιαίτερη σημασία στο θέμα
διαχείρισης αποβλήτων, η Κύπρος δεν
διέθετε απαραίτητες υποδομές και
νομοθεσίες και έπρεπε σε σύντομο
χρονικό διάστημα να εναρμονιστεί.

‘Για να εναρμονιστούμε εκάναμε
copy-paste από τις Ευρωπαϊκές
Οδηγίες και επεράσαμε 400
νόμους, χωρίς όμως να έχουμε
τις υποδομές να τους
εφαρμόσουμε.’

‘Ό Κοτσιάτης είναι γεμάτος από πράγματα που κανονικά έπρεπε να
πηγαίνουν ανακύκλωση και πράγματα που κανονικά απαγορεύεται
να πετάξεις εκεί. Είδες κανέναν εσύ να κάνει τίποτε για αυτό; Αλλά
δεν χρειάζεται καν να πας τόσο μακριά. Η ίδια η κυβέρνηση δεν
κάνει αυτά που πρέπει. Τα δημόσια έργα έπρεπε να ανακυκλώνουν
τα μπάζα τους και δεν το κάνουν.’

Οι προσπάθειες εναρμονίσης οδήγησαν στη ψήφιση αρκετών νόμων και κανονισμών με
απώτερο σκοπό την ικανοποίηση των κριτηρίων της ΕΕ, χωρίς όμως να επιδεικνύεται η
αναγκαία πολιτική θέληση για υιοθέτηση τους.
Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο επικρατεί μέχρι σήμερα, καθώς ανεπαρκής αστυνόμευση
και έλλειψη πολιτικής θέλησης αποτρέπουν την αυστηρή εφαρμογή ισχύων μέτρων.
Λανθασμένα, κατά την άποψη των διαμορφωτών αποφάσεων, οι προσπάθειες
ανάπτυξης ενός συστήματος διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ,
είχαν ως αποτέλεσμα οι ευθύνες για την ανάπτυξη του συστήματος να διαχωριστούν
μεταξύ τμημάτων κάτω από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος και τμημάτων κάτω από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Η εξέλιξη αυτή, με το ένα Υπουργείο να είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και το άλλο
Υπουργείο να είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση, δεν απέδωσε. Διαφωνίες και
αντιπαραθέσεις επέφεραν καθυστέρηση τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση.
Οι διαμορφωτές αποφάσεων αξιολογούν ως θετική τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων
κάτω από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος, αναμένοντας ότι αυτό θα βοηθήσει στην πιο ομαλή διαμόρφωση και
εφαρμογή πολιτικής για διαχείριση των αποβλήτων.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ

‘Από την μία είχες το
Τμήμα Περιβάλλοντος
να κάνει τον
σχεδιασμό και από την
άλλη το Υπουργείο
Εσωτερικών, που
μυρίστηκε λεφτά, να
λέει η υλοποίηση είναι
δική μου. Γίνεται
αυτό; Ο ένας τον
σχεδιασμό και ο άλλος
την υλοποίηση. Αφού
συχνά διαφωνούσαν τι
έπρεπε να γίνει.’
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Κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κύπρος στη διαχείριση αποβλήτων
Το πλάνο
διαχείρισης
Το πλάνο διαχείρισης, που
ξεκίνησε να εφαρμόζεται στην
Κύπρο αφορούσε στη
δημιουργία τεσσάρων μονάδων
ολοκληρωμένων
εγκαταστάσεων διαχείρισης
αποβλήτων.
Στο παρόν στάδιο μόνο μία
μονάδα έχει λειτουργήσει στην
Κόσιη, ενώ αναμένεται αρχές
του 2017 να λειτουργήσει και
μια δεύτερη μονάδα στο
Πεντάκωμο. Τα σχέδια για τις
άλλες δύο μονάδες έχουν
ανασταλεί λόγω οικονομικού
κόστους.
‘Πάλι καλά που λόγω κρίσης
σταματήσαμε στις δύο Δύο είναι
καλές. Χρειαζόμαστε χρόνο, ώστε να
αλλάξουν συμπεριφορές και να
προσαρμοστούμε. Αλλά με τέσσερις
θα είμασταν πλέον εκτός τόπου και
χρόνου.’

Αρκετοί διαμορφωτές αποφάσεων βλέπουν ως θετικό στοιχείο το γεγονός ότι η οικονομική κρίση απέτρεψε το σχεδιασμό
και υλοποίηση και των άλλων δύο μονάδων ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων. Αιτιολογούν την
άποψη τους, καθώς βλέπουν ότι η κατεύθυνση που ακολουθήθηκε, ερχόταν σε αντίθεση με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που προωθούν τη διαλογή στην πηγή και, κατ’ επέκταση, τη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης στη
διαχείριση αποβλήτων.
Οι διαμορφωτές αποφάσεων κάνουν επίσης αναφορά στο γεγονός ότι, για να είναι βιώσιμες οι μονάδες αυτές, θα πρέπει
να λαμβάνουν όλα τα οικιακά απορρίμματα συμπεριλαμβανομένων και των ανακυκλώσιμων. Αυτή είναι μια πρακτική, η
οποία θα πλήξει άλλα ρεύματα ανακύκλωσης και ιδιωτικές πρωτοβουλίες, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί, καθώς δεν θα
τροφοδοτούνται πλέον. Τα ανακυκλώσιμα υλικά που διαχειρίζονται θα πρέπει να πηγαίνουν στις ΜΟΕΔ για να
καταστήσουν τις ΜΟΕΔ βιώσιμες.
Ορισμένοι διαμορφωτές αποφάσεων όμως τηρούν μια πιο
‘ρεαλιστική’, κατά την άποψη τους, στάση στο θέμα.
Πιστεύουν ότι οι ΜΟΕΔ είναι αναγκαίες στο στάδιο αυτό,
καθώς ο μέσος Κύπριος δεν έχει ακόμη αναπτύξει την
αναγκαία συνείδηση για υιοθέτηση ενός μοντέλου, όπου
γίνεται διαλογή πολλαπλών ρευμάτων στην πηγή. Επίσης,
δεν υπάρχουν ακόμη πλήρεις δομές σε όλη την επικράτεια
για να υποστηρίξουν τη συλλογή όλων των ρευμάτων,
ακόμη και εάν υπήρχε η θέληση και το ενδιαφέρον.

Οι διαμορφωτές αποφάσεων με αρνητική
τοποθέτηση έναντι στις ΜΟΕΔ, αναφέρουν ότι η
ποιότητα των ανακυκλώσιμων, που συλλέγονται από
τις ΜΟΕΔ, είναι χαμηλή και δεν επιφέρει τα
οικονομικά έσοδα που θα μπορούσε, ενώ η κομπόστα
που παράγεται είναι μολυσμένη και δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για γεωργικούς σκοπούς. Καταλήγει
πίσω στις χωματερές, όπου χρησιμοποιείται για
επικάλυψη.

Αν και η επένδυση στις ΜΟΕΔ είναι μακροχρόνια και
δαπανηρή, οι διαμορφωτές αποφάσεων πιστεύουν ότι η
λειτουργία των δύο ΜΟΕΔ είναι μια καλή, ενδιάμεση λύση,
καθώς επιτρέπει στην Κύπρο να ανακτά ανακυκλώσιμα και
οργανικά απόβλητα, τα οποία υπό διαφορετικές συνθήκες θα
κατέληγαν σε χωματερές.

Σχολιάζουν αρνητικά επίσης το γεγονός ότι ο
σχεδιασμός των ΜΟΕΔ προβλέπει τη σταδιακή
αύξηση των υλικών που θα παραλαμβάνουν,
παράμετρος η οποία έρχεται σε αντίθεση με τη
γενικότερη περιβαλλοντική αντίληψη μείωσης
παραγωγής αποβλήτων από νοικοκυριά.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κύπρος στη διαχείριση αποβλήτων
Το θέμα του ΧΥΤΑ Κοτσιάτη δεν έχει ακόμη αντιμετωπιστεί,
αφήνοντας την Κύπρο εκτεθειμένη προς την ΕΕ. Δεν είναι ακόμη
ξεκάθαρο πότε θα κλείσει ο ΧΥΤΑ Κοτσιατη και που θα
διοχετευθούν τα απορρίμματα που λαμβάνει αυτή τη στιγμή.

Η στρατηγική για το
μέλλον
Είναι επαρκές ο σχεδιασμός;
Εφαρμόζεται; Υπάρχει η
βούληση υλοποίησης του;

Οι διαμορφωτές αποφάσεων βρίσκουν ότι υπάρχουν
τα απαραίτητα σχέδια για διαχείριση αποβλήτων και
όσοι έχουν καλύτερη τεχνοκρατική γνώση του
θέματος δηλώνουν ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση έχει
ετοιμάσει μια σειρά σχεδίων για συμμόρφωση με την
Οδηγία 20/98/EC για τα απόβλητα.
Εγείρονται όμως αμφιβολίες σχετικά με το αν ο
σχεδιασμός είναι επαρκής και κατά πόσο υλοποιείται.
Οι εξελίξεις στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων
χρησιμοποιούνται ως παραδείγματα της αδυναμίας
εφαρμογής ενός αποτελεσματικού σχεδίου.

‘Ότι έχουμε σχέδια έχουμε. Σχέδια πολλά. Μας ανάγκασε η ΕΕ να τα
κάνουμε. Τώρα αν εφαρμόζονται ή αν είναι στα ράφι ενός υπουργείου για
show και για να λέμε της ΕΕ ότι εκάμαμεν τα είναι άλλο θέμα.’
΄Δεν έχουμε ένα σχέδιο για το μέλλον. Τρέχουμε από πίσω καταστάσεις
αντί να προγραμματίζουμε. Δε με τον Κοτσιάτη που περιπαίζουμε την ΕΕ
ότι θα τον κλείσουμε και ακόμη εκεί είναι και δεν ξέρουμε που θα πάνε
ακόμα τα σκουπίδια άμα κλείσει. Όπου να είσαι θα αρχίσει να μας βάζει
προστίματα η ΕΕ.’

Το γεγονός ότι ένα τόσο μείζον θέμα παραμένει ακόμη ανοικτό
αντανακλά πολύ αρνητικά στην ικανότητα της Κυβέρνησης να
προνοήσει, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει αποτελεσματικά.
Έχουν δημιουργηθεί πράσινα σημεία, χωρίς να έχουν προηγηθεί
ενέργειες για διαχείριση/ διάθεση των ρευμάτων που συλλέγουν.
Η πρακτική αυτή υποδεικνύει την τάση ανάληψης ενέργειων, για
χάρη και μόνο της ανάληψης τους (και ικανοποίηση των οδηγιών
της ΕΕ), χωρίς ορθό προγραμματισμό για αποτελεσματική
εφαρμογή τους.
Υποστελεχωμένα κυβερνητικά τμήματα και έλλειψη πόρων δίνουν
την εντύπωση ότι η πολιτεία δεν έχει ως προτεραιότητα την
υλοποίηση ενός αποτελεσματικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων.
Αρκετοί διαμορφωτές αποφάσεων θεωρούν ως μεγάλο τροχοπέδη
στη διαμόρφωση μακροχρόνιας πολιτικής τις περιορισμένες
αρμοδιότητες και εξουσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πιστεύουν
ότι απαιτείται άμεσα μεταρρύθμιση του Νόμου περί Δήμων και του
Νόμου περί Κοινοτήτων, ώστε οι τοπικές αρχές να μπορούν να
αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά από μόνες τους τη διαχείριση
αποβλήτων.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κύπρος στη διαχείριση αποβλήτων
Κουλτούρα/
έλλειψη
περιβαλλοντικής
συνείδησης

Συγκρίνοντας με δυτικό-Ευρωπαϊκές χώρες, οι διαμορφωτές αποφάσεων βρίσκουν ότι ένα από τα κύρια
εμπόδια που αντιμετωπίζει η Κύπρος στη διαχείριση αποβλήτων είναι η έλλειψη περιβαλλοντικής συνείδησης.
Οι διαμορφωτές αποφάσεων βρίσκουν ότι δεν έχει καλλιεργηθεί κουλτούρα προσπάθειας μείωσης αποβλήτων
και ορθής διαχείρισης τους μεταξύ των Κυπρίων. Πιστεύουν ότι η έλλειψη κουλτούρας και ενδιαφέροντος
διακατέχει όλα τα στρώματα της Κυπριακής κοινωνίας. Το ενδιαφέρον που δείχνουν οι Κύπριοι πολίτες είναι
περιορισμένο και κατ' επέκταση, περιορισμένο είναι και το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν εκλεγμένοι
αντιπρόσωποι και κυβερνητικοί λειτουργοί.

‘Στο Ευρωκοινοβούλιο πάεις και στις συνεδρίες
βάζουν βάζους με νερό. Εμείς ακόμα έχουμε
και επιμένουμε με μπουκάλες πλαστικές. Που
αυτό καταλαβαίνεις ότι το ψάρι βρωμά από
την κεφαλή.’

Ως ενδεικτικό του ότι η νοοτροπία αυτή διακατέχει και την πολιτεία, οι διαμορφωτές αποφάσεων αναφέρουν
ότι στην Κύπρο αναμένουμε Ευρωπαϊκές Οδηγίες για να θέσουμε όρια και να διαμορφώσουμε νόμους, ενώ
άλλες χώρες μέλη προχωρούν από μόνες τους, χωρίς να περιμένουν την ΕΕ να τους το υποδείξει και θέτουν
στόχους, οι οποίοι υπερβαίνουν αυτούς που μετέπειτα έρχεται να υιοθετήσει η ΕΕ.

‘Είναι και πρόβλημα κουλτούρας. Βλέπεις τον
Κύπριο στο εξωτερικό και δεν του πέφτει
χαρτάκι κάτω. Σέβεται το χώρο που πήγε. Και
μετά έρχεται Κύπρο, πάει παραλία και γεμίζει
την άμμο με τα αποτσίγαρα του. Ο ίδιος
άνθρωπος. Γιατί στο εξωτερικό δεν είναι
εντάξει και στην Κύπρο είναι εντάξει;’

Είναι επίσης χαρακτηριστικό το γεγονός ότι αρκετοί διαμορφωτές αποφάσεων κάνουν αναφορά στον
ετσιθελισμό που επιδεικνύει ο μέσος Κύπριος, έχοντας την αντίληψη ότι είναι μαγκιά να κάνει αυτό που θέλει.
Αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι, όταν μεταβαίνει στο εξωτερικό, ο μέσος Κύπριος συμμορφώνεται με τους
κανόνες και συμπεριφέρεται πιο συνειδητοποιημένα. Οι αρχές αυτές όμως, εξαφανίζονται με το που
επιστρέφει πίσω στο νησί και έχοντας την αντίληψη ‘κάνω ότι θέλω και ότι με βολεύει’.

‘Όταν πάμε εξωτερικό σεβόμαστε όλοι τους
νόμους, αλλά όταν είμαστε Κύπρο νομίζουμε
ότι οι νόμοι είναι για τους άλλους. Είναι
πρόβλημα τούτος ο ετσιθελισμός, εγώ κάνω
ότι θέλω και δεν με ενδιαφέρει. Είναι θέμα
κουλτούρας που πρέπει να δουλευτεί στα
σχολεία.’

Η εκπαίδευση που λαμβάνεται στα σχολεία θεωρείται ως ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο στην εξάλειψη
τέτοιων αντιλήψεων και στάσεων σε σχέση με το περιβάλλον και τη διαχείριση απορριμμάτων. Αναμένεται
όμως ότι θα πάρει αρκετά χρόνια μέχρι οι καινούργιες, πιο περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένες γενεές να
αντικαταστήσουν τους σημερινούς, λιγότερο ενήμερους, λιγότερο ενδιαφερόμενους και λιγότερο ενεργούς
κύπριους.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κύπρος στη διαχείριση αποβλήτων
Ελλιπείς
υποδομές
ανακύκλωσης

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

Δεν υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης σε δημόσια σημεία, ώστε το
κοινό να μπορεί να ανακυκλώνει, όταν βρίσκεται εκτός σπιτιού.
Ακόμη και σε σημεία, όπου υπάρχουν κάδοι για ανακύκλωση από
το κοινό, το σύστημα δεν φαίνεται να λειτουργεί όπως θα
έπρεπε.
Οι διαμορφωτές αποφάσεων εκφράζουν παράλληλα την άποψη
ότι, δεν γίνεται ανακύκλωση όλων των ανακυκλώσιμων υλικών
που συλλέγονται ή ότι για κάποιες κατηγορίες η ανακύκλωση δεν
γίνεται με τον ορθό τρόπο.
Αναφέρουν παράλληλα ότι και η ποιότητα των ανακυκλώσιμων
που ανακτώνται στη ΜΟΕΔ Κόσιης είναι χαμηλή και περιορίζει τη
δυνατότητα διάθεσης των υλικών αυτών σε συμφέρουσες τιμές
ή και τη χρήση για την οποία προορίζονταν.

'Αυτό που δεν λέμε του κόσμου είναι τι γίνεται με τα ανακυκλώσιμα από
την Κόσιη που η ποιότητα τους είναι τόσο χαμηλή. Πιάνουν ένα μικρό
ποσοστό της τιμής που θα μπορούσαν, αν τα υλικά ήταν καθαρά και η
ποιότητα των ανακυκλώσιμων καλή. Την κομπόστα για να καταλάβεις, είναι
τόσο μολυσμένη που δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε.'

Υπάρχουν κοινότητες, οι οποίες δεν
καλύπτονται από το δίκτυο PMT της
Green Dot και πρέπει από μόνες τους να
εξεύρουν λύσεις ανακύκλωσης.
Για τις κοινότητες αυτές η ανακύκλωση
επιφέρει κόστος, χωρίς οποιαδήποτε
ανταμοιβή για τα υλικά που συλλέγουν και
διαθέτουν σε ρεύματα ανακύκλωσης. Από
οικονομικής άποψης, στην κοινότητα
κοστίζει το ίδιο να στέλνει όλα τα
απόβλητα σε χωματερή.
Η έλλειψη οικονομικού κίνητρου σε
συνδυασμό με την εντύπωση, ότι κάποιος
άλλος κερδοφορεί από τους κόπους μιας
κοινότητας, υποσκάπτουν το ενδιαφέρον
και τη δέσμευση για εφαρμογή και
προώθηση ρευμάτων ανακύκλωσης.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κύπρος στη διαχείριση αποβλήτων

Η ανάγκη για
οικονομίες κλίμακας

Υπάρχουν λύσεις και υποδομές για τη διαχείριση αποβλήτων, οι οποίες δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην Κύπρο
λόγω μεγέθους της αγοράς. Το μέγεθος του νησιού δεν προσφέρει την ευκαιρία για οικονομίες κλίμακας που να
κάνουν τις λύσεις αυτές οικονομικά βιώσιμες.
Η ανάγκη για οικονομίες κλίμακας εισέρχεται στη συζήτηση και αναφορικά με την απόφαση κάποιων Δήμων να
αναπτύξουν από μόνοι τους συστήματα συλλογής και διαχείρισης ανακυκλώσιμων ειδών. Ενώ κάποιοι διαμορφωτές
αποφάσεων διαφωνούν με την πρακτική αυτή πιστεύοντας ότι οι προσπάθειες αυτές δεν είναι οικονομικά βιώσιμες
λόγω κλίμακας, άλλοι πιστεύουν ότι είναι θεμιτές για αντιμετώπιση μονοπωλίων. Συμφωνούν όμως ότι θα πρέπει να
οργανωθούν σε μεγαλύτερη κλίμακα (συμμετοχή περισσότερων κοινοτήτων), ώστε να καταστούν οικονομικά
βιώσιμες.

Στην αντίπερα όχθη, κάποιοι διαμορφωτές αποφάσεων αναφέρουν ως πρόβλημα το γεγονός ότι, η ανάγκη για
οικονομίες κλίμακας οδηγεί στην δημιουργία ‘μονοπωλιακών’, όπως τα χαρακτηρίζουν, καθεστώτων, όπως η Green
Dot και τα Τσιμεντοποιεία Βασιλικού.

Η ανάθεση της
ευθύνης στον
ιδιωτικό τομέα

Οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες στον τομέα διαχείρισης ανακυκλώσιμων είναι περιορισμένες.
Το κράτος αναμένει από τον ιδιωτικό τομέα να ανταποκριθεί στο θέμα διαχείρισης
απορριμμάτων, αλλά δεν έχει αναλογιστεί από πού θα προέλθουν τα χρήματα αυτά ή αν
υπάρχουν διαθέσιμα στην οικονομία.
Ο ιδιωτικός τομέας κινείται με βάση το που υπάρχει οικονομικό όφελος και όχι το που
υπάρχει ανάγκη. Από μόνος του, ο ιδιωτικός τομέας δεν πρόκειται να αντεπεξέλθει στις
υπάρχουσες ανάγκες.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ

Υπάρχει ανάγκη για
παροχή
(οικονομικών)
κινήτρων προς τον
ιδιωτικό τομέα για
προώθηση
ανάπτυξης
πρωτοβουλιών.
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Κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κύπρος στη διαχείριση αποβλήτων
Άνισο σύστημα

Άνιση πρόσβαση:
Οι διαμορφωτές αποφάσεων αναφέρουν ότι οι Κύπριοι πολίτες δεν έχουν ίση πρόσβαση σε
συστήματα και ρεύματα ανακύκλωσης. Η διάθεση υπηρεσιών και διευκολύνσεων ποικίλει από
περιοχή σε περιοχή, με αποτέλεσμα αρκετοί Κύπριοι να έχουν δυσκολότερη πρόσβαση σε αυτές και
να απαιτείται περισσότερη προσπάθεια εκ μέρους τους.
Άνιση κοστολόγηση:

'Εγώ νομίζω ότι είναι άδικο το σύστημα. Εγώ
που προσέχω και έχω και τέσσερα
κοπελλούδκια πληρώνω τα ίδια με τον γείτονα
μου που είναι τρία άτομα και έχουν διπλάσια
σκουπίδια. Που είναι η λογική σε τούτο;'
'Πως είναι δίκιο να πληρώνω τριπλάσια επειδή
είμαι σε χωριό. Νομίζω είναι άδικο τούτο. Ο
Λευκωσιάτης να μην χρειάζεται να πληρώσει
ούτε την Green Dot και εγώ να πρέπει. Γιατί;'

Το υφιστάμενο σύστημα αξιολογείται από αρκετούς διαμορφωτές αποφάσεων ως άδικο, καθώς η
τιμολόγηση για συλλογή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων δεν είναι κοινή για όλους του
Κύπριους. Με βάση το υφιστάμενο σύστημα δεν λαμβάνεται υπόψη η ποσότητα απορριμμάτων του
κάθε νοικοκυριού. Αυτό σημαίνει ότι δύο γειτονικά νοικοκυριά πληρώνουν το ίδιο ποσό για
συγκομιδή σκυβάλων, μολονότι το ένα νοικοκυριό μπορεί να παράγει διπλάσιο όγκο σκυβάλων από
ότι το άλλο.
Ανισότητα υπάρχει και στο κόστος συλλογής σκυβάλων και ανακυκλώσιμων μεταξύ αστικών και
αγροτικών περιοχών. Οι κάτοικοι αστικών περιοχών απολαμβάνουν χαμηλότερα τέλη συγκομιδής
σκυβάλων και δωρεάν υπηρεσία συλλογής ανακυκλώσιμων συσκευασιών μέσω του δικτύου της
Green Dot. Αντίθετα, τα τέλη συγκομιδής σκυβάλων είναι ψηλότερα σε αγροτικές περιοχές, όπου
σε πολλές περιπτώσεις οι κάτοικοι αναγκάζονται να επιφορτιστούν και το κόστος συλλογής
ανακυκλώσιμων, καθώς δεν καλύπτονται από την Green Dot.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Τομέας Μείωσης
Επίπεδο γνώσης για
Μείωση

Σε αντίθεση με το πρώτο κύμα, οι διαμορφωτές αποφάσεων
που έλαβαν μέρος στο παρόν κύμα συμφωνούν ομόφωνα ότι
το επίπεδο γνώσης για τον πυλώνα Μείωσης στην Κυπριακή
κοινωνία είναι πολύ περιορισμένο.

Η γενική εντύπωση είναι ότι διαχρονικά η Μείωση
δεν έχει αναδειχθεί ως εργαλείο μείωσης
απορριμμάτων και δεν έχει προωθηθεί ως ιδέα για
διαμόρφωση αγοραστικής συμπεριφοράς.
Η ενημέρωση προς το γενικό κοινό και η εκπαίδευση
στα σχολεία επικεντρώθηκαν μέχρι πρόσφατα στον
πυλώνα την Ανακύκλωσης, χωρίς να δοθεί έμφαση
στη Μείωση ή την Επαναχρησιμοποίηση ως εργαλεία
διαχείρισης και μείωσης απορριμμάτων.

Σε ότι αφορά τη Μείωση και το επίπεδο γνώσης του κοινού, κάποιοι
διαμορφωτές αποφάσεων πιστεύουν ότι η ανεπαρκής ενημέρωση
είναι αποτέλεσμα συμφερόντων:
•
•

Δεν προσδόθηκε έμφαση στην ενημέρωση για Μείωση, διότι
αυτό θα έπληττε τα συμφέρονται μεγάλων εταιρειών στον τομέα
της βιομηχανίας και του εμπορίου.
Δεν προσδόθηκε έμφαση στη μείωση, διότι το πλάνο διαχείρισης
απορριμμάτων μέσω ΜΟΕΔ προβλέπει τη διαχρονική αύξηση των
υλικών που λαμβάνουν για να είναι βιώσιμες.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Τομέας Μείωσης
Επίπεδο
ευαισθητοποίησης
για Μείωση

Δεδομένου ότι η γνώση του τι αφορά ο πυλώνας Μείωσης είναι περιορισμένη, περιορισμένος είναι επίσης και ο βαθμός
ευαισθητοποίησης για ανάληψη ενεργειών Μείωσης για περιορισμό των απορριμμάτων.
Παρόλα αυτά, κατά γενική ομολογία η αγοραστική συμπεριφορά των Κυπρίων έχει διαφοροποιηθεί τα τελευταία χρόνια
λόγω της οικονομικής κρίσης. Τα στατιστικά στοιχεία που συλλέγουν οι Δήμοι και οι κοινότητες για τον όγκο απορριμμάτων
που παράγουν δείχνουν σημαντική μείωση, καθώς το κοινό έχει περιορίσει τις αγορές του στα απαραίτητα, δεν αγοράζει
πλέον για να κρατά αποθέματα και αποφεύγει άσκοπες αγορές.
Ως πυλώνας, η Μείωση έχει αυξηθεί στην Κύπρο, αλλά αυτό επήλθε λόγω οικονομικής και όχι περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης.

Εμπόδια στην
εφαρμογή
Μείωσης

Δεν υπήρξε επαρκής ενημέρωση για τον πυλώνα Μείωσης και δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συσχέτιση του με τη μείωση
απορριμμάτων.
Αν και ο Κύπριος περιόρισε το συνολικό όγκο αγορών του, δεν είναι ενήμερος, δεν αντιλαμβάνεται και δεν υιοθετεί βασικές
ενέργειες του πυλώνα, όπως η αγορά προϊόντων με λιγότερο πακετάρισμα.
Η γενική εντύπωση είναι ότι το κύριο εμπόδιο στην εφαρμογή Μείωσης είναι η
καταναλωτική κουλτούρα που διακατέχει την Κυπριακή κοινωνία. Οι διαμορφωτές
αποφάσεων εκφράζουν φόβους ότι με την οικονομική ανάκαμψη ο Κύπριος θα
επιστρέψει σε παλιότερες αγοραστικές συμπεριφορές και αύξηση των ποσοτήτων που
αγοράζει.
Οι βιομηχανίες και οι εμπορικές εταιρείες δεν προωθούν (και δεν υποχρεώνονται δια
νόμου ή οικονομικών κυρώσεων) προϊόντα με λιγότερο πακετάρισμα ή χαρακτηριστικά
(π.χ. μεγαλύτερη διάρκεια ζωής), που θα ωθούσαν και θα βοηθούσαν τον καταναλωτή
να εφαρμόσει Μείωση. Με κριτήριο τα έσοδα και την κερδοφορία τους, δίδουν έμφαση
στην αύξηση και όχι τον περιορισμό της άσκοπης κατανάλωσης.

Αύξηση διάθεσης ειδών
χαμηλής ποιότητας σε χαμηλές
τιμές στην αγορά (π.χ. IKEA,
Η&Μ) που προωθούν τον
καταναλωτισμό. Οι χαμηλές
τιμές αυξάνουν τον όγκο
αγορών και η χαμηλότερη
ποιότητα (που εξισώνεται με
χαμηλότερή διάρκεια ζωής)
τον όγκο απορριμμάτων.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Τομέας Μείωσης
Μέτρα για
προώθηση Μείωσης
Για
να
επιτευχθεί
αύξηση των ενεργειών
που εμπίπτουν κάτω
από
τον
πυλώνα
Μείωσης θα πρέπει να
υπάρξει
σφαιρική
προσέγγιση:
‘Πρέπει επίσης να τρέξει και από
πίσω τους παραγωγούς και
όσους πωλούν αυτά τα προϊόντα
και να δώσει κίνητρα για
λιγότερο πακετάρισμα. Μπορεί
να βάλει φορολογία σε ότι έχει
extra πακετάρισμα, να
φορολογήσει τις πλαστικές
τσάντες που σου δίδουν στα
σουπερμάρκετ, να φέρει ξανά το
σύστημα που έπαιρνες την
μπουκάλα πίσω και σου έδιδαν
λεφτά. Πρέπει να δούμε και όλες
τούτες οι εταιρείες πως
μπορούμε να τις κάνουμε να
σκέφτονται και αυτές
περισσότερο το περιβάλλον και ο
τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι
να βάλουμε το χέρι στην τσέπη
τους.’

Ενημέρωση:
Θα πρέπει να αυξηθούν οι προσπάθειες ενημέρωσης για Μείωση του γενικού κοινού μέσω επικοινωνιακών
εκστρατειών. Πρέπει να εντατικοποιηθεί η πληροφόρηση, ώστε να αναπτυχθεί μια κουλτούρα περιβαλλοντικής
διαχείρισης, που επεκτείνεται πέραν της ανακύκλωσης.

Θα πρέπει παράλληλα να συνεχίσει η ενημέρωση που γίνεται σε σχολεία, να προχωρήσει πέραν των θεμάτων
ανακύκλωσης και να διευρυνθεί, ώστε να καλύπτει θέματα, όπως η κυκλική οικονομία και οι πυλώνες Μείωσης
και Επαναχρησιμοποίησης.
Pay as you throw:
Οι διαμορφωτές αποφάσεων πιστεύουν ότι ένα από τα κύρια εμπόδια στην ανάπτυξη συνείδησης Μείωσης είναι
η καταναλωτική συμπεριφορά της κυπριακής κοινωνίας. Για αλλαγή της συμπεριφοράς αυτής πιστεύουν ότι
απαιτείται η χρήση (αντί)κινήτρων που θα ωθούν τον καταναλωτή να εφαρμόζει Μείωση για προσωπικό όφελος.
Καθώς, αποδεδειγμένα ο οικονομικός παράγοντας είναι καθοριστικός στην αγοραστική συμπεριφορά, οι
διαμορφωτές αποφάσεων εμμένουν στην ανάγκη υιοθέτησης συστήματος pay as you throw. Πιστεύουν ότι ένα
τέτοιο σύστημα θα βοηθήσει τα νοικοκυριά να συνειδητοποιήσουν πόσα απορρίμματα παράγουν και θα οδηγήσει
σε αύξηση της Μείωσης λόγω οικονομικών παραμέτρων.
Στόχευση της ‘ρίζας του κακού’:
Αρκετοί διαμορφωτές αποφάσεων πιστεύουν ότι, παράλληλα με ενέργειες που στοχεύουν στους καταναλωτές,
θα πρέπει να υιοθετηθούν και μέτρα που στοχεύουν τις εταιρείες παραγωγής και διάθεσης αγαθών. Δεδομένου
ότι οι εταιρείες αυτές έχουν την ευθύνη για διάθεση καταναλωτικών αγαθών στην αγορά, νομοθεσίες και
φορολογίες που μπορούν να τους επιβληθούν, μπορούν να τις ωθήσουν στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων
με λιγότερο αποτύπωμα πάνω στο περιβάλλον.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Τομέας Επαναχρησιμοποίησης
Επίπεδο γνώσης για
Επαναχρησιμοποίηση

Οι διαμορφωτές αποφάσεων πιστεύουν ότι ο μέσος Κύπριος δεν είναι ενήμερος για τον πυλώνα
Επαναχρησιμοποίησης και τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται με τη διαχείριση απορριμμάτων. Δεν
συνδέει συνειδητά την Επαναχρησιμοποίηση με τη μείωση παραγωγής απορριμμάτων.
Όπως και στην περίπτωση της Μείωσης, έτσι και για την Επαναχρησιμοποίηση οι διαμορφωτές
αποφάσεων πιστεύουν ότι δεν υπήρξε επαρκής ενημέρωση του κοινού και δεν εισήρθε ως έννοια
στον κοινωνικό διάλογο. Η Επαναχρησιμοποίηση ως αυτούσιο εργαλείο για προστασία του
περιβάλλοντος και μείωση των απορριμμάτων παρουσιάζεται μόλις τώρα στην Κύπρο.

Επίπεδο
ευαισθητοποίησης για
Επαναχρησιμοποίηση

Εμπόδια στην εφαρμογή
Επαναχρησιμοποίησης

Η ευαισθητοποίηση για την ανάγκη ανάληψης δράσεων κάτω από τον πυλώνα Επαναχρησιμοποίησης
είναι πολύ περιορισμένη. Η κύρια δράση κάτω από τον πυλώνα, που υλοποιείται στην Κύπριο, αφορά
στη δωρεά χρησιμοποιημένων ρούχων σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και συστήματα, όπως η
Ανάκυκλος. Είναι μια δράση όμως, που γίνεται με φιλανθρωπικά κίνητρα και όχι περιβαλλοντικά.
Οι διαμορφωτές αποφάσεων πιστεύουν ότι το κύριο εμπόδιο σε μια πιο ευρεία εφαρμογή της
Επαναχρησιμοποίησης είναι το γεγονός ότι οι ‘φιλάνθρωποι’ Κύπριοι νιώθουν ότι είναι στίγμα η χρήση
αγαθών από δεύτερο χέρι. Σε μια κοινωνία, όπου ο καταναλωτισμός οδηγείται από την επιθυμία και
ανάγκη για ότι πιο καινούργιο, η αξία παλιών ειδών εκμηδενίζεται και η αποδοχή ειδών από δεύτερο
χέρι εξισώνεται με στίγμα οικονομικής δυσχέρειας.
‘Στο εξωτερικό νοιώθουν ότι έχουν αξία
τα παλιά τα πράγματα. Εμείς ντρεπόμαστε
αν δεν είναι όλα ολοκαίνουργια. Θέλουμε
να πουλήσουμε μούρη.’

‘Αν σου δώσει ρούχα για το μωρό η
αδελφή σου είναι εντάξει, αλλά ντρέπεσαι
να πιάσεις από τον γείτονα. Νιώθεις ότι
στιγματίζεσαι. Είναι θέμα κουλτούρας.’

‘Είμαστε αρχοντοχωριάτες. Νοιώθουμε
ότι είναι ξεπεσμός να
ξαναχρησιμοποιήσουμε κάτι ή να
έχουμε κάτι παλιό.’

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
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16

Τομέας Επαναχρησιμοποίησης
Μέτρα για προώθηση
Επαναχρησιμοποίησης

Σε σχέση με το πρώτο κύμα, οι εισηγήσεις για μέτρα που θα μπορούσαν να προωθήσουν την
Επαναχρησιμοποίηση είναι πιο περιορισμένες. Εστιάζονται κυρίως γύρω από επικοινωνιακές
εκστρατείες, οι οποίες θα προωθούν DIY κατασκευές με τη χρήση υλικών, που διαφορετικά θα
απορρίπτονταν.

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι, οι διαμορφωτές αποφάσεων, που προβαίνουν σε τέτοιες προτάσεις,
τονίζουν ότι δεν είναι απαραίτητο (ή καν επιθυμητό) τέτοιες επικοινωνιακές εκστρατείες να
παρουσιάζονται ως μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος ή μείωσης των απορριμμάτων. Καθώς το
κύριο εμπόδιο για την Επαναχρησιμοποίηση είναι το κοινωνικό στίγμα που συνδέεται μαζί της,
πιστεύουν ότι θα ήταν πιο αποτελεσματικό, εάν οι επικοινωνιακές εκστρατείες για Επαναχρησιμοποίηση
παρουσίαζαν προτεινόμενες ενέργειες ως έξυπνες, μοντέρνες και πρωτοποριακές λύσεις.
Πιστεύουν ότι η παρουσίαση της Επαναχρησιμοποίησης ως μιας μοντέρνας τάσης θα είναι πιο
αποτελεσματική, από την παρουσίαση του πυλώνα ως μέτρο διαχείρισης απορριμμάτων.
‘Δεν θα ενδιαφερθεί νομίζω αν του πεις να κάνει
επαναχρησιμοποίηση για το περιβάλλον. Καλύτερα να το
δείξεις σαν κάτι που κάνουν οι cool ανθρώποι.’
‘Το θέμα είναι το στίγμα που έχει η επαναχρησιμοποίηση στο μυαλό
του Κύπριου. Πρέπει να του δώσεις ιδέες για DIY, αλλά δεν υπάρχει
λόγος να του πεις ότι είναι για το περιβάλλον γιατί θα τον χάσεις. Πε
του ότι αυτό είναι που κάνουν τωρά στην Ευρώπη.’

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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Τομέας Ανακύκλωσης
Επίπεδο γνώσης για
Ανακύκλωση

Οι διαμορφωτές αποφάσεων πιστεύουν ότι σε αντίθεση με τη Μείωση και την Επαναχρησιμοποίηση, ο μέσος Κύπριος γνωρίζει
τι είναι η Ανακύκλωση και κατανοεί τη σύνδεση που έχει με προστασία του περιβάλλοντος. Πιστεύουν όμως παράλληλα ότι οι
γνώσεις που έχουν για συγκεκριμένα συστήματα ανακύκλωσης και τη λειτουργία τους είναι ελλιπής και σε ορισμένες
περιπτώσεις, πολύ περιορισμένες.
Οι διαμορφωτές αποφάσεων πιστεύουν ότι το επίπεδο γνώσης είναι καλύτερο σε αστικές περιοχές όπου το δίκτυο
περισυλλογής ανακυκλώσιμων υλικών από τα νοικοκυριά έχει επιφέρει περισσότερη εξοικείωση με την ανακύκλωση. Ακόμη
και στις αστικές περιοχές όμως, οι διαμορφωτές αποφάσεων πιστεύουν ότι για ρεύματα όπου η συλλογή υλικών δεν γίνεται
από το σπίτι το επίπεδο ενημέρωσης είναι περιορισμένο. Ιδιαίτερα για ρεύματα που έχουν πιο πρόσφατα λειτουργήσει ή
λύσεις, όπως τα πράσινα σημεία, η γνώση θεωρείται πιο περιορισμένη.
Η εικόνα που επικρατεί για τις αγροτικές περιοχές είναι πιο αρνητική. Η απόσταση από ρεύματα είναι μεγαλύτερη, το επίπεδο
ενημέρωσης χαμηλότερο και το ενδιαφέρον που δείχνει η κάθε κοινότητα στην προώθηση της ανακύκλωσης ποικίλει. Αν και
οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών γνωρίζουν τι είναι η ανακύκλωση, οι διαμορφωτές αποφάσεων πιστεύουν ότι το επίπεδο
γνώσης τους για τη λειτουργία και την πρόσβαση σε ρεύματα είναι αρκετά πιο περιορισμένο.

Αρκετοί διαμορφωτές αποφάσεων πιστεύουν ότι διαχρονικά οι προσπάθειες και η επικοινωνιακή πολιτική στη διαχείριση
απορριμμάτων προσηλώθηκαν στην Ανακύκλωση. Αναφέρουν ως αρνητικό στοιχείο το γεγονός ότι δεν προσδόθηκε η ίδια
σημαντικότητα στους άλλους δύο πυλώνες (και ιδιαίτερα στον τομέα της Μείωσης), καθώς αυτό οδήγησε στη δημιουργία
λανθασμένων εντυπώσεων. Πέρασε το μήνυμα στο κοινό ότι δεν υπάρχει θέμα κατανάλωσης (όγκου απορριμμάτων), αλλά
θέμα διαχείρισης απορριμμάτων μετά την παραγωγή τους.

Δεν προωθήθηκε μια πιο σφαιρική στρατηγική που να εντάσσει τη μείωση παραγωγής απορριμμάτων στο πλάνο διαχείρισης.
Προωθήθηκε το μήνυμα ότι τα απορρίμματα χωρίζονται σε ανακυκλώσιμα και μη, αντί να στοχευθεί ο υπερκαταναλωτισμός
και να περάσει το μήνυμα ότι πρέπει να περιοριστεί ο όγκος όλων των απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων και μη.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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Τομέας Ανακύκλωσης
Επίπεδο
ευαισθητοποίησης
για Ανακύκλωση

Αν και σε σχέση με του άλλους δύο πυλώνες, ο μέσος Κύπριος είναι αρκετά πιο ευαισθητοποιημένος σε θέματα Ανακύκλωσης,
οι διαμορφωτές αποφάσεων δεν έχουν ιδιαίτερα θετική άποψη για το γενικό επίπεδο ευαισθητοποίησης της Κυπριακής
κοινωνίας. Αρκετοί καταλήγουν αυθόρμητα στο συμπέρασμα αυτό, συγκρίνοντας τη διείσδυση και το επίπεδο ανακύκλωσης
σε άλλες αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες με αυτά της Κύπρου και βρίσκοντας ότι η Κύπρος υστερεί κατά πολύ.
Παρόλο που υπάρχουν πολύ ευαισθητοποιημένα άτομα που έχουν εντάξει την ανακύκλωση στη ζωή τους, μια μεγάλη μερίδα
έχει μια επιφανειακή ευαισθητοποίηση και αναλαμβάνει μόνο ενέργειες που δεν απαιτούν ιδιαίτερη δέσμευση ή προσπάθεια. Η
ευθύνη για αυτή την επιφανειακή ευαισθητοποίηση επιρρίπτεται σε μεγάλο βαθμό στην επικρατούσα κουλτούρα, που οδηγεί
το μέσο Κύπριο να αδιαφορεί για τα κοινά και να βλέπει μόνο τη δική του προσωπική ευμάρεια και καλοπέραση.
Ευθύνες όμως επιρρίπτονται και στην ελλιπή, κατά την άποψη κάποιων συζητητών, ενημέρωση που υπήρξε προς το κοινό
για θέματα ανακύκλωσης. Τα άτομα, που εκφράζουν την άποψη αυτή, πιστεύουν ότι, παρόλο που υπήρξε αρκετή ενημέρωση
διαχρονικά για την ανακύκλωση, αυτή ήταν αποσπασματική και όχι συνεχόμενη, ώστε να αποτυπωθεί. Πιστεύουν παράλληλα,
ότι η ενημέρωση που γίνεται είναι γενική μέσω των ΜΜΕ, ενώ πιθανό μια στοχευμένη προσπάθεια (π.χ. ενημέρωση από
πόρτα σε πόρτα) θα επέφερε περισσότερη ευαισθητοποίηση.

Ακόμη και τα άτομα που είναι ευαισθητοποιημένα και
κάνουν ανακύκλωση, δεν ξέρουν πως πρέπει να το κάνουν
ορθά. Αυτό είναι ένα σημείο, στο οποίο στέκονται αρκετοί
διαμορφωτές αποφάσεων που βλέπουν την ποιότητα των
ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγονται να είναι πολύ
χαμηλή. Ακόμη και ο Κύπριος που έχει μάθει να κάνει
ανακύκλωση δεν είναι ενήμερος για το πόσο επιτακτική
είναι η ανάγκη να καθαρίζει ανακυκλώσιμα είδη κατά τη
διαλογή στο σπίτι.

‘Είναι η τεράστια η διαφορά μεταξύ του τι
πιάνουμε και τι θα πιάναμε εάν ήταν καλής
ποιότητας τα ανακυκλώσιμα. Αλλά, αφού όλοι
ρίχνουν τα χωρίς να νοιάζεται κανένας να τα
ξαβγάλει. Άτε τώρα κάτσε μάθε του Κύπριου
που νομίζει ότι σου κάνει και χάρη που τα βάζει
ξεχωριστά, ότι πρέπει να τα πλένει θέμας πριν
τα βάλει στην σακούλα.’
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Τομέας Ανακύκλωσης

Εμπόδια στην
εφαρμογή
Ανακύκλωσης

Ελλιπείς υποδομές:
• Το δίκτυο συλλογής ρεύματος PMT από οικίες δεν καλύπτει ολόκληρη την Κύπρο.
• Λόγω ελλιπών υποδομών σε αγροτικές κοινότητες, εναπόκειται στις κοινότητες να αναπτύξουν
συμπλέγματα και ρεύματα συλλογής ανακυκλώσιμων.
• Μολονότι οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση απορριμμάτων, δεν έχουν
μέσω των αντίστοιχων νομοθεσιών, που διέπουν τη λειτουργία τους, τις αναγκαίες εξουσίες για
αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων.
• Δεν υπάρχουν επαρκείς υποδομές συλλογής ανακυκλώσιμων ειδών σε δημόσια σημεία. Η δυνατότητα
ανακύκλωσης εκτός του σπιτιού μειώνεται σημαντικά, λόγω μη διάθεσης σημείων απόρριψης
ανακυκλώσιμων υλικών.
• Υπάρχει περιορισμός στα ρεύματα υλικών που ανακυκλώνονται.
Θέμα κουλτούρας:
• Ελλιπές ενδιαφέρον για τα κοινά και μη-κατανόηση της επίδρασης της μη-περιβαλλοντικής διαχείρισης
αποβλήτων πάνω στην ποιότητα ζωής.
• Κοινωνία που διακατέχεται από υπερκαταναλωτισμό.
Ελλιπής ενημέρωση:
• Ελλιπής ενημέρωση για υφιστάμενα ρεύματα υλικών που ανακυκλώνονται.
• Ελλιπής ενημέρωση για ορθή διάθεση (καθαρισμό) ανακυκλώσιμων ειδών.
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Τομέας Ανακύκλωσης
Αύξηση των ρευμάτων υλικών που ανακυκλώνονται.
Διεύρυνση κάλυψης συστήματος ανάκτησης συσκευασιών από το σπίτι Παγκύπρια.
Υποδομή

Αύξηση σημείων συλλογής ανακυκλώσιμων, των οποίων η συλλογή δεν γίνεται από οικίες (π.χ. γυαλί, μπαταρίες).
Αύξηση σημείων ανακύκλωσης σε δημόσιους χώρους.

Μέτρα για
προώθηση
Ανακύκλωσης

Περισσότερη ενημέρωση για υφιστάμενα ρεύματα υλικών που ανακυκλώνονται και διαθέσιμα σημεία συλλογής.
Περισσότερη ενημέρωση για ορθή διάθεση (καθαρισμένων) ανακυκλώσιμων ειδών

Ενημέρωση

Συνέχιση προσπαθειών επιμόρφωσης για θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης υλικών σε
σχολεία.
Το παραδοσιακό πλάνο ενημέρωσης για θέματα ανακύκλωσης δεν έχει αποδώσει όσο θα έπρεπε. Πρέπει να αναπτυχθούν
νέες προσεγγίσεις:

• Χειραγώγηση συναισθημάτων και τακτικές εκφοβισμού (επίδραση αποβλήτων στην ποιότητα ζωής).
• Ανάδειξη ζητήματος ως θέμα εθνικής περηφάνιας (ανικανότητα ανταπόκρισής σε στόχους ΕΕ)
• Προώθηση μέτρων ως ενέργειες που εφαρμόζονται από μοντέρνες, προοδευτικές κοινωνίες (και όχι ως ενέργειες
διαχείρισης αποβλήτων)
• Στοχευμένη ενημέρωση από πόρτα σε πόρτα (αντί γενικών προσεγγίσεων μέσω ΜΜΕ)

Παροχή
οικονομικών
κινήτρων

Εφαρμογή συστήματος pay-as-you-throw, το οποίο θα επιβαρύνει το κόστος περισυλλογής απορριμμάτων για όσους
δεν προβαίνουν σε ανακύκλωση. Αυτό το οικονομικό μέτρο αναμένεται να έχει άμεση και σημαντική συνεισφορά στην
αύξηση των υλικών που ανακυκλώνονται από σπίτια.
Υιοθέτηση συστημάτων που προσφέρουν οικονομικά ωφελήματα, είτε σε επίπεδο καταναλωτή (σε αστικές περιοχές όπου
η συλλογή γίνεται από το σπίτι), είτε σε επίπεδο κοινότητας (σε συμπλέγματα αγροτικών κοινοτήτων, όπου η συλλογή
γίνεται από κεντρικά σημεία)
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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Ιεράρχηση ενεργειών
Μέτρα με μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα
υπέρ προσπαθειών
Μείωσης,
Επαναχρησιμοποίησης,
Ανακύκλωσης

Υποχρεωτικός διαχωρισμός απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων από
νοικοκυριά και επιβολή ποινών σε νοικοκυριά που δεν τον εφαρμόζουν
Εφαρμογή συστημάτων Πληρώνω όσο Πετώ στη φορολόγηση των
σκυβάλων

Επέκταση της ξεχωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων Παγκύπρια

Ψηλά τέλη απόρριψης σκυβάλων

Επικοινωνία για ευαισθητοποίηση του κοινού

Επέκταση της ξεχωριστής συλλογής και στα οργανικά απορρίμματα
Μέτρα με πιο
περιορισμένη
αποτελεσματικότητα
υπέρ προσπαθειών
Μείωσης,
Επαναχρησιμοποίησης,
Ανακύκλωσης

Μείωση συχνότητας συλλογής μεικτών στερεών απορριμμάτων

Κλείσιμο χωματερών και λειτουργία Μονάδων Ολοκληρωμένων
Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων

Όπως και κατά το προηγούμενο κύμα, οι απόψεις των διαμορφωτών
αποφάσεων συγκλίνουν στο ότι μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα υπέρ
των προσπαθειών Μείωσης, Επαναχρησιμοποίησης, Ανακύκλωσης θα
είχαν μέτρα, τα οποία θα οδηγήσουν μέσω οικονομικών (αντί)κινήτρων
στην αλλαγή συμπεριφορών και σε περαιτέρω διαλογή στην πηγή. Κατ’
επέκταση η υποχρεωτική διαλογή στην πηγή με επιβολή προστίμων σε
παραβάτες, η υιοθέτηση συστημάτων Pay as you Throw και η αύξηση
των τελών απόρριψης σκυβάλων αξιολογούνται μεταξύ των μέτρων
που θα είχαν τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
Ως σημαντική παρουσιάζεται και η επέκταση της ξεχωριστής συλλογής
ανακυκλώσιμων Παγκύπρια, ένα μέτρο το οποίο οι διαμορφωτές
αποφάσεων πιστεύουν ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί παράλληλα με
οποιοδήποτε σύστημα ποινών για όσους δεν ανακυκλώνουν ή/ και
συστήματος Pay as you Throw.
Αν και οι διαμορφωτές αναφέρουν επανειλημμένα την ανάγκη για
περισσότερη
ενημέρωση,
ως
μέτρο
κρίνεται
μέτριας
αποτελεσματικότητας στην ενίσχυση των προσπαθειών Μείωσης,
Επαναχρησιμοποίησης και Ανακύκλωσης. Μέτρια προς χαμηλή
αξιολογείται και η αποτελεσματικότητα της εισαγωγής ρεύματος για
οργανικά απορρίμματα και η μείωση συχνότητας συλλογής μεικτών
στερεών απορριμμάτων.
Το κλείσιμο χωματερών και η λειτουργία Μονάδων Ολοκληρωμένων
Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων δεν αναμένεται να έχει
οποιαδήποτε
θετική
επίδραση
στις
προσπάθειες
Μείωσης,
Επαναχρησιμοποίησης και Ανακύκλωσης. Αντίθετα, εκφράζονται φόβοι
ότι ένα τέτοιο μέτρο πιθανό να λειτουργήσει ανασταλτικά.
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Ο ρόλος των τοπικών αρχών

Παρόλο που η ευθύνη για διαχείριση απορριμμάτων εμπίπτει κάτω από την υπευθυνότητα τοπικών αρχών, οι
αρχές αυτές δεν έχουν το νομικό υπόβαθρο και τις εξουσίες για να διαχειριστούν αποτελεσματικά το θέμα.
Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά τους προϋπολογισμούς και τα κονδύλια
που έχουν στη διάθεση τους οι Δήμοι και οι κοινότητες. Αποκοπές και μείωση του
εργατικού προσωπικού έχουν περιορίσει την ικανότητα Δήμων και κοινοτήτων να
διαμορφώσουν και εφαρμόσουν μέτρα αυτόβουλα.

Οι διαμορφωτές
αποφάσεων τείνουν να
υποστηρίζουν ότι οι
τοπικές αρχές δεν ασκούν
επαρκώς το ρόλο τους
στη διαχείριση δημοτικών
στερεών απορριμμάτων,
όπως απορρέει από τις
Οδηγίες της ΕΕ. Βρίσκουν
ότι αυτό συμβαίνει για
μία σειρά λόγων:

«Έχει πολλές
περιπτώσεις
που έχουν τα
σχέδια και
ενδιαφέρονται,
αλλά τωρά με
τη κρίση δεν
έχουν τους
πόρους.»

Το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν και η σημαντικότητα που προσδίδουν διαφορετικές τοπικές αρχές σε μέτρα μείωσης
και διαχείρισης απορριμμάτων ποικίλει. Κάποιες τοπικές αρχές έχουν προσχωρήσει από μόνες τους στην ανάπτυξη
συμπλεγμάτων/ δημιουργία ρευμάτων και προχωρούν με συνεχή ενημέρωση προς τους δημότες τους, άλλες κοινότητες
λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος ή/ και πόρων δεν έχουν κάνει ακόμη τα βασικά.

Ανάπτυξη συμπλεγμάτων και δημιουργία
ανεξάρτητων ρευμάτων:
Συμπλέγματα κοινοτήτων και Δήμοι έχουν
αναπτύξει ανεξάρτητα ρεύματα διαχείρισης
ανακυκλώσιμων ειδών. Σε κάποιες περιπτώσεις
οι ενέργειες αυτές αποδίδουν, σε άλλες όμως
λόγω οικονομιών κλίμακας και ελλιπούς
σχεδιασμού/ υλοποίησης δεν καθίστανται
βιώσιμες και αποτυγχάνουν.

Εξάρτηση από μονοπώλια:
Κάποιοι διαμορφωτές αποφάσεων θεωρούν ότι η Green Dot
κατέχει μονοπωλιακή θέση στον τομέα διαχείρισης
ανακυκλώσιμων ειδών και ότι οι τοπικές αρχές έχουν
περιορισμένες επιλογές διαχείρισης. Αν και κατανοούν την
αναγκαιότητα ανάπτυξης ρευμάτων που εκμεταλλεύονται
οικονομίες κλίμακας, πιστεύουν ότι μια πιο ανοικτή αγορά θα
επέτρεπε στις τοπικές αρχές να διαχειριστούν καλύτερα τα
απόβλητα τους και σε πιο ευνοϊκές τιμές.
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Ο ρόλος των τοπικών αρχών
Κατά το προηγούμενο κύμα της έρευνας, καταγράφηκε η άποψη ότι οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι
κοινοτήτων/ Δήμων σε ορισμένες περιπτώσεις υποστηρίζουν και προωθούν έργα, τα οποία είναι πιο
απτά και εμφανή στον κοινό πολίτη αντί πολιτικές ορθής διαχείρισης απορριμμάτων, που πιθανό να
είχαν θετικότερη συνεισφορά προς το κοινωνικό σύνολο. Το πράττουν αυτό, καθώς μέτρα για πιο
ορθολογιστική διαχείριση απορριμμάτων δεν επιφέρουν το ανάλογο ‘εκλογικό’ κέρδος.
Στο κύμα αυτό καταγράφεται ακόμη μια τάση…οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι Δήμων και κοινοτήτων
πρώτιστα ενδιαφέρονται για το κόστος διαχείρισης απορριμμάτων και όχι την περιβαλλοντική
διαχείριση απορριμμάτων.
Κύριο μέλημα τους είναι το τι κοστίζει στο δημότη τους η συλλογή σκουπιδιών και ανακυκλώσιμων
και η προσοχή τους στρέφεται στο πως θα μπορούσαν να μειώσουν αυτό το συνεχές αυξανόμενο
κόστος.

Ύπαρξη οικονομικών
κινήτρων για
ανακύκλωση

Δήμοι και κοινότητες που καλύπτονται χωρίς
επιβάρυνση από το δίκτυο συλλογής
ανακυκλώσιμων συσκευασιών της Green Dot.

Σε αυτούς τους Δήμους και κοινότητες, η ανακύκλωση αποτελεί εργαλείο
μείωσης του κόστους διαχείρισης απορριμμάτων. Όσο μεγαλύτερες
ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών συλλέγονται, τόσο μειώνεται ο όγκος
σκουπιδιών και περιορίζεται το αντίτιμο που καλούνται να πληρώσουν για
την συλλογή σκυβάλων.

Δήμοι και κοινότητες που δεν καλύπτονται
χωρίς επιβάρυνση από το δίκτυο συλλογής
ανακυκλώσιμων συσκευασιών της Green Dot.

'Δεν έχει ψήφους να
βγάλουν από εδώ και
δεν ενδιαφέρονται.'

'Για εμάς δεν είναι
περιβαλλοντική

διαχείριση αποβλήτων,
είναι διαχείριση
αποβλήτων. ΄Έχει
μεγάλη σημασία τι
πληρώνει ο δημότης και
η ανακύκλωση είναι
τρόπος μείωσης του.'

Έλλειψη οικονομικών
κινήτρων για
ανακύκλωση

Σε αυτούς τους Δήμους και κοινότητες, η ανακύκλωση αποτελεί
επιπρόσθετο κόστος, καθώς ο Δήμος ή το σύμπλεγμα
κοινοτήτων πρέπει να στήσει ανεξάρτητο ρεύμα συλλογής
ανακυκλώσιμων, χωρίς να λαμβάνει αντίτιμο για τις ποσότητες
που μαζεύει.
«Για εμάς [αγροτικές κοινότητες] δεν έχει πραγματικό
οικονομικό κίνητρο. Είτε τα ανακυκλώσουμε, είτε όχι,
πληρώνουμε.»
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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Ο ρόλος των ΜΜΕ

Παραμένει η γενική αντίληψη ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν δίδουν ιδιαίτερη σημασία στο θέμα, δεν το προβάλλουν όσο θα
έπρεπε και δεν κάνουν όσα θα μπορούσαν και οφείλουν να κάνουν. Με εξαίρεση ένα μικρό αριθμό εκπομπών αφιερωμένων στο θέμα
(το κύριο παράδειγμα που αναφέρεται είναι το ‘Σπίτι στη Φύση’ από το τηλεοπτικό κανάλι ΡΙΚ1), η συντριπτική πλειοψηφία των ΜΜΕ
δεν αναδεικνύει και δεν προβάλλει το θέμα διαχείρισης απορριμμάτων.
Η προσοχή των μέσων στρέφεται στη διαχείριση απορριμμάτων μόνο σε περιπτώσεις σκανδάλων, και κατ' επέκταση, οι αναφορές
στο θέμα έχουν αρνητική χροιά, κάτι που αρκετοί διαμορφωτές αποφάσεων βρίσκουν ότι επηρεάζει αρνητικά προσπάθειες
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
Οι διαμορφωτές αποφάσεων πιστεύουν ότι δεν υπάρχει πραγματική αρθρογραφία για το θέμα περιβάλλοντος και διαχείρισης
απορριμμάτων στην Κύπρο. Οι προσπάθειες ενημέρωσης από τα ΜΜΕ είναι αποσπασματικές και περιορισμένες και δεν βοηθούν στο
να καλλιεργηθεί το ενδιαφέρον του κοινού. Αυτό δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο, όπου το κοινό δείχνει λίγο ενδιαφέρον και τα ΜΜΕ δεν
νιώθουν την πίεση κάλυψης του θέματος πιο διεξοδικά.
Ορισμένοι διαμορφωτές αποφάσεων εκφράζουν την άποψη ότι το θέμα περιβάλλον και η διαχείριση απορριμμάτων πρέπει να
παρουσιαστούν με πιο ενδιαφέρον τρόπο στον κοινό Κύπριο, ώστε να του κεντρίσουν το ενδιαφέρον και να το βοηθήσουν να
κατανοήσει τη σημαντικότητα του τομέα. Αύξηση του ενδιαφέροντος από το κοινό αναμένεται να προκαλέσει και αύξηση της
κάλυψης του θέματος από τα ΜΜΕ.

Άλλοι διαμορφωτές αποφάσεων αναφέρουν παράλληλα ότι υπάρχει ένας αριθμός δημοσιογράφων και παρουσιαστών με μεγάλο κοινό
που τους ακολουθεί. Αυτές οι προσωπικότητες των ΜΜΕ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως spokepersons για το θέμα.
Προσφέρουν εύκολη πρόσβαση σε ένα ευρύ κοινό και οι απόψεις τους και προτροπές τους επιφέρουν μεγάλη βαρύτητα στην
διαμόρφωση απόψεων.
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Ο ρόλος της Κυβέρνησης
Ένα μεγάλο μερίδιο της
ευθύνης για αποτυχίες
στον τομέα διαχείρισης
απορριμμάτων
επιρρίπτεται στην
Κυβέρνηση, η οποία
αδυνατεί να
διαμορφώσει και να
εφαρμόσει
αποτελεσματικά ένα
πλάνο διαχείρισης και
δεν διαθέτει την πολιτική
θέληση να υποστηρίξει
μέτρα, τα οποία
αποφασίζονται.

Το θέμα ‘περιβάλλον’ και το θέμα ‘διαχείριση αποβλήτων΄ παρέμειναν διαχρονικά
χαμηλά στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης, η οποία διακατέχεται από την ίδια
ελλιπή ευαισθητοποίηση που διακατέχεται και ο μέσος Κύπριος.
«Οι εκλεγμένοι πολιτικοί δεν
φταίνε. Τούτα ξέρουν, τούτα
κάνουν. Αν δεν είναι προτεραιότητα
για εμάς, γιατί να είναι για
εκείνους;»

Διαχρονικά, η Κυβέρνηση δεν αναπτύσσει από μόνη της πρωτοβουλίες για
διαχείριση απορριμμάτων. Οι ενέργειες, στις οποίες προβαίνει είναι
αποτέλεσμα Οδηγιών της ΕΕ. Ο ρόλος της Κυπριακής Κυβέρνησης
περιορίζεται στην προσπάθεια ανταπόκρισης σε ότι επιβάλλει η ΕΕ, αντί να
οδηγεί από μόνη της τις εξελίξεις στον τομέα.
Ως χώρα, η Κύπρος δεν ανταποκρίνεται σε στόχους που θέτει η ΕΕ και δεν
υλοποιεί δεσμεύσεις προς την ΕΕ, τόσο σε ότι αφορά την ανάπτυξη
ρευμάτων όσο και υποδομών. Αυτό είναι ενδεικτικό της αποτυχίας της
Κυβέρνησης να ασκήσει αποτελεσματικά το ρόλο της.
Δεν υπάρχει εφαρμογή μιας ορθά διαμορφωμένης μακροχρόνιας
στρατηγικής. Αν και σε χαρτί υπάρχουν πολλά σχέδια, αυτά καταρτίστηκαν
για να ικανοποιήσουν την απαίτηση της ΕΕ για ύπαρξη τους. Τα σχέδια αυτά
όμως δεν υλοποιούνται είτε λόγω έλλειψης πόρων, είτε λόγω έλλειψης
πολιτικής θέλησης.
Έλλειψη πολιτικής θέλησης για εφαρμογή νόμων και κανονισμών που
υπάρχουν ήδη σε ισχύ. Η ίδια η κυβέρνηση παρανομεί σε κάποιες
περιπτώσεις καθώς τμήματα και υπηρεσίες της παραβιάζουν σχετικούς
κανονισμούς και νομοθεσίες.
Τα σκάνδαλα που έχουν πρόσφατα δει τη δημοσιότητα οδηγούν αρκετούς
διαμορφωτές αποφάσεων να εγείρουν ερωτήματα ως προς την εμπλοκή
διεφθαρμένων κυβερνητικών αξιωματούχων στα πλάνα σχεδιασμού και
διαχείρισης υποδομών.

•
•

Τι θα γίνει με τον Κοτσιάτη;
Τι θα γίνει μετά που θα κλείσει ο
Κοτσιάτης;
Τα παραπάνω ερωτήματα καταθέτονται στο
τραπέζι της συζήτησης από διαμορφωτές
αποφάσεων προς υποστήριξη της άποψης, ότι
η Κυβέρνηση σχεδιάζει και υλοποιεί
αναποτελεσματικά και εκπρόθεσμα.

«Έχει δέκα χρόνια που συζητούν για την μετά-Κοτσιάτη εποχή
και τίποτε δεν έγινε. Δεν υπάρχει και η πολιτική βούληση.
Φταίνε μπορεί και οι κοινότητες που παραπονιούνται όταν
ακούσουν ότι θα γίνει κάτι δίπλα τους και αντιδρούν, αλλά και
με τον Κοτσιάτη είχαμε τα ίδια. Θυμούμαι αναποδογύριζαν και
έκαιγαν αυτοκίνητα, αλλά υπήρχε η θέληση το είπαν και το
έκαναν εκεί.»
«Ψάχνουν λύση ακόμα με τον Κοτσιάτη και το σχέδιο είναι τα
στέλνουν στην Κόσιη και έχει κοινότητες όμως που το κόστος
τους θα εξαδιπλασιαστεί. Τούτον τον κόσμο εσκέφτηκεν τον
κανένας; Και το ότι έχει σκάνδαλα με τη Helector, που έχει το
συμβόλαιο της Κόσιης δεν απασχολεί κανένα; Ποιος θα φάει
πάλε από αυτό;»
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Ο ρόλος της Κυβέρνησης
Το Τμήμα
Περιβάλλοντος
Η απόφαση για μετάθεση
των αρμοδιοτήτων σε
σχέση με τη διαχείριση
απορριμμάτων κάτω από
το Τμήμα Περιβάλλοντος
χαιρετίζεται ως θετική
εξέλιξη
από
τους
διαμορφωτές αποφάσεων.
Παρόλα αυτά, ορισμένοι
διαμορφωτές αποφάσεων
αναδεικνύουν προβλήματα
τα οποία παραμένουν:

Το Τμήμα Περιβάλλοντος διακατέχεται από κυβερνητική νοοτροπία. Δεν λειτουργεί προληπτικά, κωλυσιεργεί στη λήψη αποφάσεων και
δεν διασφαλίζει την πιστή και έγκυρη εφαρμογή τους.
Το Τμήμα Περιβάλλοντος αναλαμβάνει επεισοδιακές δράσεις. Αυτό πιθανό να οφείλεται σε περιορισμό πόρων. Σχέδια που προωθεί το
Τμήμα Περιβάλλοντος εφαρμόζονται σταδιακά σε διαφορετικά γεωγραφικά διαμερίσματα και όχι σε όλη την επικράτεια της Κύπρου.
Λόγω οικονομικής κρίσης, τόσο οι οικονομικοί πόροι, όσο και οι πόροι σε ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος Περιβάλλοντος είναι
περιορισμένοι.
Το Τμήμα Περιβάλλοντος δεν αναμιγνύει όσο θα έπρεπε την κοινωνία των πολιτών στο σχεδιασμό και υλοποίηση πλάνων για διαχείριση
απορριμμάτων. Δύο θέματα προκύπτουν στο σημείο αυτό:
Το πρώτο αφορά τη διαπίστωση ότι, ενώ στο εξωτερικό ο σχεδιασμός για υποδομές και πλάνα διαχείρισης ξεκινούν από τη
διαβούλευση με το κοινό, στην Κύπρο οι απόψεις κοινωνικών συνόλων ζητούνται μόνο, μετά που θα γίνει ο σχεδιασμός. Η
εντύπωση είναι ότι στην Κύπρο η διαβούλευση γίνεται για να πειστούν κοινωνικά σύνολα για την καταλληλότητα του σχεδίου
που έχει διαμορφωθεί, αντί για να ζητηθεί η άποψη τους για το πώς πρέπει να διαμορφωθούν τα σχέδια αυτά.
Το δεύτερο αφορά την επικοινωνία προς το κοινό για θέματα διαχείρισης απορριμμάτων. Οι διαμορφωτές αποφάσεων
αναφέρουν ότι στο εξωτερικό σε μεγάλο βαθμό αυτός ο ρόλος ανατίθεται στην κοινωνία των πολιτών μέσω NGOs, που
τυγχάνουν κυβερνητικών χρηματοδοτήσεων. Η πρακτική αυτή, η οποία δεν εφαρμόζεται στην Κύπρο, βοηθά μη-κυβερνητικές
οργανώσεις να εδραιωθούν και να αναπτυχθούν και επιφέρει πιο θετικά αποτελέσματα από πλευράς επικοινωνίας.

Ενώ οι διαμορφωτές αποφάσεων καλούν για πιο δυναμικά μέτρα και πιο άμεση εφαρμογή τους, το Τμήμα Περιβάλλοντος φαίνεται να ακολουθεί μια πιο σφαιρική προσέγγιση
λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που απαιτείται για εξοικείωση και εναρμόνιση με μέτρα που υιοθετούνται. Ένα τέτοιο παράδειγμα αφορά στη νομοθεσία για τις πλαστικές
τσάντες, ένα νομοσχέδιο, του οποίου η αργοπορία στο σχεδιασμό και υιοθέτηση αποτελεί παράδειγμα για κάποιους διαμορφωτές αποφάσεων της ανικανότητας της
Κυβέρνησης να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Το Τμήμα Περιβάλλοντος όμως, θεωρεί ότι ορθά υπήρξε καθυστέρηση, ώστε να ληφθούν υπόψη οι οδηγίες της ΕΕ στο θέμα
και για να ληφθεί υπόψη, πως μια τέτοια νομοθεσία θα επιδράσει σε άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα (κυπριακές βιομηχανίες παραγωγής τσαντών). Ένα
δεύτερο παράδειγμα αποτελεί η λειτουργία των δύο ΜΟΕΔ. Ορισμένοι διαμορφωτές αποφάσεων βρίσκουν λανθασμένη την κατεύθυνση που ακολουθήθηκε για δημιουργία
ΜΟΕΔ. Το Τμήμα Περιβάλλοντος συμφωνεί ότι απώτερος στόχος είναι η αύξηση της διαλογής στην πηγή και η δημιουργία περισσότερων ρευμάτων, αλλά θεωρεί ότι η
λειτουργία δύο ΜΟΕΔ αποτελεί καλό ενδιάμεσο βήμα, μέχρις ότου να αναπτυχθούν περαιτέρω υποδομές ανακύκλωσης και η περιβαλλοντική συνείδηση του κοινού.
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Ο ρόλος της Βουλής των Αντιπροσώπων
Στο τομέα διαχείρισης απορριμμάτων,
οι
διαμορφωτές
αποφάσεων
πιστεύουν ότι ως το νομοθετικό
όργανο της πολιτείας, η Βουλή των
Αντιπροσώπων διαδραματίζει πολύ
σημαντικό ρόλο. Συζητώντας όμως
το
ρόλο
αυτό,
οι
πλείστοι
διαμορφωτές αποφάσεων τραβούν
γραμμή μεταξύ της Επιτροπής
Περιβάλλοντος της Βουλής και το
Κοινοβούλιο
ως
ένα
σώμα,
βρίσκοντας σημαντικές διαφορές
μεταξύ των δύο.
Ευαισθητοποιημένα άτομα, με
γνώσεις για το θέμα
Διαμόρφωση και προώθηση
νομοσχεδίων με γνώμονα
περιβαλλοντικά κριτήρια.
Ηγήθηκε προσπάθειας για
μεταβίβαση εξουσιών για
διαμόρφωση και εφαρμογή
πολιτικής κάτω από ένα
φορέα.

Επικρατεί η άποψη ότι ως σώμα, το Κοινοβούλιο
αποτελείται
από
άτομα
με
τις
ίδιες
περιορισμένες γνώσεις και ενδιαφέρον που
επιδεικνύει και ο μέσος Κύπριος για
περιβαλλοντικά θέματα. Πέραν αυτού, οι
διαμορφωτές αποφάσεων πιστεύουν ότι οι
Βουλευτές, σε γενικές γραμμές, ψηφίζουν με
βάση κομματικές οδηγίες ή προσωπικό όφελος.
Αντίθετα όμως, θεωρούν ότι η υποομάδα
Βουλευτών που απαρτίζει την Επιτροπή
Περιβάλλοντος είναι άτομα με περιβαλλοντική
συνείδηση και ενδιαφέρον, που λειτουργούν με
κοινωνικά και περιβαλλοντικά κίνητρα.

Επιτροπή
Περιβάλλοντος

Ολομέλεια
Βουλής

Άτομα με ελλιπείς γνώσεις και
περιορισμένη ευαισθησία (όπως και η
μεγάλη πλειοψηφία των Κυπρίων)
Ψήφιση νομοσχεδίων με βάση
προσωπικά και κομματικά κριτήρια.

‘Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος
έχει αρκετά αξιόλογα άτομα με
ευαισθησίες ,τα οποία τους
νοιάζει. Βλέπουν τα θέματα που
έρχονται μπροστά τους και
προσπαθούν να τα
αντιμετωπίσουν.’

‘Οι περισσότεροι βουλευτές είναι τόσο ανίδεοι για το θέμα
όσο είναι και ο κοινός Κύπριος. Τούτο δεν είναι τίποτε
παράξενο. Δεν περιμένεις να τα ξέρουν όλα επειδή και
μόνο εκλέγηκαν βουλευτές. Το πρόβλημα είναι ότι τούτοι
οι άνθρωποι ψηφίζουν τι συμφέρει στους ίδιους ή
ακολουθούν την κομματική γραμμή και ούτε και ξέρουν τι
ψηφίζουν πολλές φορές.’
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Ο ρόλος της Βουλής των Αντιπροσώπων
Ασχέτως της εικόνας που έχουν για την Επιτροπή
Περιβάλλοντος και το Κοινοβουλευτικό σώμα γενικότερα,
οι διαμορφωτές αποφάσεων υποδεικνύουν σημαντικές
αδυναμίες στο ρόλο που διαδραματίζει η Βουλή:

Αρκετοί διαμορφωτές αποφάσεων εκφράζουν την άποψη ότι η Βουλή δεν προωθεί αυτόβουλα νομοσχέδια προς ψήφιση. Επαναπαύεται στη συζήτηση νομοσχεδίων που προωθούνται από
την κυβέρνηση. Δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλίες από μόνη της.

Οι διαμορφωτές αποφάσεων υποστηρίζουν την υιοθέτηση συστημάτων pay as you throw, πιστεύοντας ότι θα έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στη διαμόρφωση συμπεριφορών. Αγανακτούν
που σχετικά νομοσχέδια βρίσκονται ακόμη στα ‘υπόψη’ και δεν προωθούνται για ψήφιση.

Αγανακτούν επίσης με την καθυστέρηση που παρατηρούν στο πέρασμα και άλλων νομοθεσιών, όπως αυτής για τις πλαστικές τσάντες. Η Κύπρος παραμένει μια από τις λιγοστές χώρες
στην ΕΕ χωρίς σχετική νομοθεσία.

Οι νομοί περί Δήμων και Κοινοτήτων είναι αναχρονιστικοί και δεν παρέχουν στις τοπικές αρχές την εξουσία και την δυνατότητα να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα απόβλητα τους.

Απαιτείται επέκταση της ευθύνης του Παραγωγού, ώστε να δημιουργηθούν ρεύματα για υλικά που δεν διατίθενται τώρα. Κάποιοι διαμορφωτές εκφράζουν την άποψη ότι η ευθύνη του
παραγωγού δεν διευρύνεται λόγω πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων.

Η Βουλή ορισμένες φορές προχωρεί σε διαβούλευση με stakeholders μετά που θα διαμορφωθεί ένα νομοσχέδιο για ψήφιση. Η παρατήρηση αυτή έρχεται από διαμορφωτές αποφάσεων
που δηλώνουν ότι την ευθύνη για αυτό δεν τη φέρει αποκλειστικά η Επιτροπή Περιβάλλοντος, καθώς και η ίδια Επιτροπή πολλές φορές δεν είναι ενήμερη για το τι θα συζητηθεί.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Ο ρόλος της Βουλής των Αντιπροσώπων
Οι διαμορφωτές αποφάσεων έχουν την
αντίληψη ότι ο ρόλος της Βουλής περιορίζεται
στη ψήφιση νομοθεσιών και στον έλεγχο
εφαρμογής τους.

Εκπρόσωποι της Βουλής αποδέχονται ότι η
Βουλή φέρει μερίδιο της ευθύνης για την
καθυστέρηση στην υιοθέτηση σχετικών νόμων.
Βρίσκουν όμως ότι η καθυστέρηση πολλές
φορές οφείλεται και σε άλλους παράγοντες.

Οι διαμορφωτές αποφάσεων επιρρίπτουν ευθύνες στη
Βουλή ότι δεν μεριμνά και δεν ασκεί έλεγχο για να
διασφαλίσει ότι τα νομοσχέδια που ψηφίζονται σε νόμους
εφαρμόζονται.
Οι διαμορφωτές αποφάσεων δεν είναι ενήμεροι για άλλες
επικοινωνιακές και ενημερωτικές ενέργειες, στις οποίες
προβαίνουν μέλη του κοινοβουλευτικού σώματος και η
Επιτροπή Περιβάλλοντος, όπως πχ. οι επισκέψεις και η
ενημέρωση σε σχολεία.
Προτάσεις για αλλαγές σε νομοσχέδια υπό συζήτηση στη
Βουλή, οδηγούν τα νομοσχέδια πίσω στη Νομική Υπηρεσία
για νομοτεχνικό έλεγχο, μια διαδικασία η οποία είναι
χρονοβόρα.
Η ανάγκη για εναρμόνιση με οδηγίες της ΕΕ, οδηγεί σε
καθυστέρηση στη σύνταξη νομοσχεδίων σε περιπτώσεις
που αναμένεται η έκδοση (νέων) οδηγιών από την ΕΕ.

Οι διαμορφωτές αποφάσεων απορρίπτουν το παραπάνω αιτιολογικό, βρίσκοντας ότι η Βουλή θα μπορούσε
αυτεπάγγελτα να προχωρήσει στη ψήφιση νόμων θέτοντας τα δικά της κριτήρια, τα οποία θα μπορούσαν να
είναι πιο αυστηρά της ΕΕ. Το γεγονός ότι αναμένονται οι Οδηγίες της ΕΕ για διαμόρφωση νόμων οδηγεί
αρκετούς διαμορφωτές αποφάσεων στο συμπέρασμα, ότι αυτό συμβαίνει ώστε να υιοθετηθούν όσο το δυνατό
χαμηλότεροι στόχοι.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών
Όπως και κατά το προηγούμενο κύμα, οι διαμορφωτές αποφάσεων πιστεύουν ότι η κοινωνία των πολιτών έχει σημαντικό
ρόλο να παίξει τόσο στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, όσο και στην ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων
σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και ορθής διαχείρισης απορριμμάτων. Πιστεύουν παράλληλα όμως ότι, αν και
ένας αριθμός οργανώσεων έχει διαχρονικά παράξει έργο, γενικά η μέχρι σήμερα συνεισφορά της κοινωνίας των πολιτών
στον τομέα αυτό είναι περιορισμένη λόγω μιας σειράς παραμέτρων:

•
•
•
•

•

οι πλείστες πρωτοβουλίες και ενέργειες που αναλαμβάνονται από την κοινωνία των
πολιτών είναι αποσπασματικές, έχουν περιορισμένη κάλυψη και δεν επιφέρουν
μακροχρόνια αποτελέσματα. Πρόκειται για once-off έργα χωρίς συνοχή.
η έλλειψη συνεργασίας και μεταφοράς εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ των διαφόρων
οργανώσεων μειώνει την αποτελεσματικότητα και επίδραση των ενεργειών που
αναλαμβάνει η κάθε οργάνωση ξεχωριστά.
οι πλείστες ενέργειες που αναλαμβάνονται, εμπλέκουν μόνο υφιστάμενα μέλη των
οργανώσεων και δεν προκαλούν την εμπλοκή του γενικού κοινού.
Οι πλείστες οργανώσεις έχουν στη διάθεση τους κυρίως ανθρώπινο δυναμικό
(εθελοντές) και περιορισμένους οικονομικούς και άλλους πόρους. Δεν υπάρχει
οικονομική στήριξη (με ανάλογη ανάθεση ευθυνών) από την πολιτεία με
αποτέλεσμα πολλές ΜΚΟ να εξαφανίζονται μετά από κάποιο διάστημα.
Οι πλείστες οργανώσεις στελεχώνονται με εθελοντές. Με το πέρασμα του χρόνου
όμως, και χωρίς να υπάρξει καινούργια φουρνιά εθελοντών, τα άτομα αυτά κάνουν
burn-out και εγκαταλείπουν τον τομέα.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών
Θετικά σχολιάζουν οι διαμορφωτές αποφάσεων περιβαλλοντικές δράσεις από οργανωμένα
σύνολα πολιτών, όπως οι δύτες και οι κυνηγοί. Η ανάληψη δράσεων που αποσκοπούν σε
ένα καθαρότερο περιβάλλον από συνδέσμους και οργανώσεις πολιτών εκλαμβάνεται ως
αύξηση της ευαισθητοποίησης προς το θέμα από την κοινωνία γενικότερα.
Καθώς το θέμα συζήτησης είναι η διαχείριση απορριμμάτων, αρκετοί διαμορφωτές
αποφάσεων εκφράζουν την άποψη ότι δεν υπάρχουν πραγματικά ΜΚΟ που να
ασχολούνται με το θέμα. Υπάρχουν περιβαλλοντικές ΜΚΟ, αλλά δεν επικεντρώνονται στη
διαχείριση απορριμμάτων και κατ’ επέκταση η συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στον
τομέα αυτό παραμένει περιορισμένη, κυρίως στην κατάθεση απόψεων στην Βουλή των
Αντιπροσώπων.
Στην συζήτηση γύρω από το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών, αναφέρεται και πάλι το θέμα υποστήριξης των ΜΚΟ, ένα
θέμα στο οποίο καταγράφονται διάφορες απόψεις:
•
•

Το Τμήμα Περιβάλλοντος προσφέρει υποστήριξη προς ΜΚΟ, αλλά αυτή είναι περιορισμένη λόγω περιορισμένων
διαθέσιμων οικονομικών πόρων.
Από πλευράς ΜΚΟ, καταγράφεται η άποψη ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος διακατέχεται από κυβερνητική και
γραφειοκρατική νοοτροπία. Δεν είναι ευέλικτο στο βαθμό που θα έπρεπε και είναι, είναι διστακτικό προς συνεργασίες
και χρηματοδότηση ΜΚΟ με δημόσιους πόρους.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Ο ρόλος της Βιομηχανίας

Ο ρόλος της βιομηχανίας
είναι πολύ σημαντικός.

Ποιος είναι ο ρόλος της
βιομηχανίας στη διαχείριση
απορριμμάτων;

Οι διαδικασίες κατασκευής και συσκευασίας παράγουν
μεγάλο όγκο αποβλήτων, τα οποία μπορούν να
ανακυκλωθούν. Η ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών
συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων στη βιομηχανία είναι
επιτακτική, καθώς προσφέρεται η δυνατότητα:
•
•

Συλλογής μεγάλων ποσοτήτων ανακυκλώσιμων από ένα
σημείο (περιορίζει κόστος συλλογής)
Δυνατότητα συλλογής ανακυκλώσιμων ψηλής ποιότητας
(αυξάνει έσοδα ανακύκλωσης)

Η βιομηχανία δεν ασκεί επαρκώς το ρόλο της, καθώς οι
υφιστάμενες νομοθεσίες δεν είναι επαρκείς για διασφάλιση
της αποτελεσματικής διαχείρισης απορριμμάτων. Υπάρχει η
ανάγκη για (και κάποιοι διαμορφωτές αποφάσεων
αναφέρουν ότι ήδη είναι υπό μελέτη) καινούργιες
νομοθεσίες με περισσότερες απαιτήσεις και πιο ψηλούς
στόχους για τη διαχείριση αποβλήτων από τη βιομηχανία.

Ποια βιομηχανία;

Κάποιοι διαμορφωτές αποφάσεων εκφράζουν την άποψη ότι ο βιομηχανικός τομέας
στην Κύπρο έχει πεθάνει. Δεν αντιτίθενται στην υιοθέτηση νόμων για τη διαχείριση
αποβλήτων για τις λιγοστές βιομηχανικές μονάδες που παραμένουν. Πιστεύουν όμως
ότι η προσοχή θα μπορούσε να στραφεί και προς άλλους, μεγαλύτερους τομείς της
οικονομίας. Το κύρια παραδείγματα που θέτουν στο τραπέζι αφορούν τον
κυβερνητικό τομέα και το ξενοδοχειακό τομέα.

Σε ότι αφορά το μεγαλύτερο εργοδότη στην Κύπρο, οι διαμορφωτές αποφάσεων
πιστεύουν ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση μπορεί σχετικά εύκολα να περάσει μέτρα ‘μέσα
στο ίδιο της το σπίτι’ που θα διασφαλίζουν τη μείωση αποβλήτων και την
αποτελεσματική διαχείριση τους από τη δημόσια υπηρεσία και τον ημικρατικό τομέα.
Ταυτόχρονα, οι διαμορφωτές αποφάσεων στρέφουν την προσοχή τους προς την
τουριστική βιομηχανία και τις ξενοδοχειακές μονάδες, ένα τομέα, όπου πιστεύουν ότι
θα μπορούσαν να γίνουν πολλά περισσότερα από πλευράς υλοποίησης. Νομοθεσίες
που έχουν τεθεί σε ισχύ αναγκάζουν πλέον τις ξενοδοχειακές μονάδες να προβαίνουν
σε περιβαλλοντική διαχείριση των αποβλήτων τους. Δεν υπάρχει όμως επαρκής
αστυνόμευση για διασφάλιση ότι οι κανονισμοί αυτοί εφαρμόζονται.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ

33

Ο ρόλος της Ευθύνης του Παραγωγού

Ο ρόλος της
Ευθύνης του
Παραγωγού

Η Ευθύνη του Παραγωγού και
η Διευρυμένη Ευθύνη του
Παραγωγού υπήρξαν
σημαντικά εργαλεία στην
ανάπτυξη ρευμάτων
ανακύκλωσης.
Υπάρχει ανάγκη διεύρυνσης
των προϊόντων που εμπίπτουν
κάτω από την Ευθύνη του
Παραγωγού.
Πρέπει να επισπεύσουν τις
συζητήσεις και διαβουλεύσεις
για ρεύματα υπό διερεύνηση,
και να συνεχιστούν οι
προσπάθειες επέκτασης της
Ευθύνης και σε άλλα ρεύματα:

Οδήγησαν στη δημιουργία των πρώτων ρευμάτων
με ευρεία γεωγραφική κάλυψη:
• Διαχείριση αποβλήτων συσκευασιών
• Διαχείριση μπαταριών
• Διαχείριση ελαστικών

•
•
•
•
•
•
•

Κατηγορίες στις οποίες πρέπει να επεκταθεί η
Ευθύνη του Παραγωγού:
Χαρτί
Φάρμακα/ φυτοφάρμακα και οι συσκευασίες τους
Μηχανέλαια
Λάδι τηγανίσματος
Πλαστικά (όχι συσκευασιών)
Οργανικά και ζωικά απόβλητα (τομείς που
αναμένεται όμως να είναι δύσκολο να
ταυτοποιηθεί ο παραγωγός)
Χρησιμοποιημένα φυσίγγια
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Χρήση υφιστάμενων υποδομών
Αρκετοί από τους διαμορφωτές αποφάσεων πιστεύουν ότι υπάρχει η δυνατότητα
διεύρυνσης της χρήσης υφιστάμενων υποδομών και ειδικότερα στον τομέα διαχείρισης
οργανικών απορριμμάτων, όπου ως χώρα, η Κύπρος υστερεί αρκετά. Καθώς η
κομποστοποίηση στην ΜΟΕΔ Κόσιης δεν παράγει κομπόστα που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για καλλιέργεια, οι διαμορφωτές αποφάσεων προτείνουν:
•
•

Τη διεύρυνση χρήσης υφιστάμενων ιδιωτικών εγκαταστάσεων κομποστοποίησης
οργανικών απορριμμάτων
Τη διεύρυνση χρήσης υφιστάμενων εγκαταστάσεων παραγωγής βιοαερίου από
οργανικά απορρίμματα

Οι διαμορφωτές αποφάσεων υποστηρίζουν
ότι οι προσπάθειες κομποστοποίησης θα
ενισχύονταν, εάν προωθείτο προς το κοινό
η χρήση Κυπριακής κομπόστας και εάν
οργανώνονταν
συστήματα
διαλογής
οργανικών αποβλήτων από το σπίτι.
Πιστεύουν παράλληλα ότι και η Κυβέρνηση
θα μπορούσε να προωθήσει την παραγωγή
κομπόστας
καλής
ποιότητας,
αναλαμβάνοντας την αγορά και χρήση της
σε
περιοχές
με
αυξημένο
κίνδυνο
ερημοποίησης.

Οι διαμορφωτές αποφάσεων πιστεύουν ότι σχέδια υπό μελέτη για τη δημιουργία κλιβάνων πρέπει να εγκαταλειφθούν από την πολιτεία.
Αντίθετα, θα πρέπει να μελετηθεί η δυνατότητα διεύρυνσης της χρήσης των Τσιμεντοποιείων Βασιλικού για ανάκτηση ενέργειας, μέσω
καύσης υπολειμμάτων και η πιθανότητα ανάπτυξης αυτής της δυνατότητας και από άλλες βιομηχανίες.
Διεύρυνση της κάλυψης του προγράμματος Τηγανοκίνηση, το οποίο συλλέγει λαδί τηγανίσματος από σχολεία. Δημιουργία επιπρόσθετων
δημοσίων σημείων συλλογής λαδιού τηγανίσματος.
Εξεύρεση κατάλληλων χώρων για ταφή αδρανών υλικών που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν. Χρήση εγκαταλελειμμένων λατομείων/
ορυχείων και άλλων χώρων, όπου η ταφή αδρανών υλικών μπορεί να γίνει χωρίς επιδράσεις στο περιβάλλον.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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