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Μεθοδολογία
• Είδος έρευνας: Ποιοτική έρευνα
• Μεθοδολογία: Ομάδες συζήτησης, διάρκειας 2 ωρών
• Στόχος έργου: Διαχρονική διερεύνηση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του γενικού κοινού σε θέματα
που αφορούν στη Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση, των ενεργειών που προβαίνει το κοινό στα
πλαίσια διαχείρισης απορριμμάτων και τα εμπόδια και προβλήματα που αντιμετωπίζει. Η έρευνα αυτή είναι
επιλαμβανόμενη με κοινή μεθοδολογική προσέγγιση σε κάθε κύμα για καταγραφή διαχρονικών τάσεων. Η
έρευνα διεξήχθη στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Life Know Waste (Reduce, Reuse, Recycle).
Είναι η δεύτερη έρευνα αυτού του είδους που εκτελείται στα πλαίσια του προγράμματος. Η πρώτη διεξήχθη
το Μάιο του 2015, η παρούσα το Σεπτέμβριο του 2016 και η τρίτη και τελευταία θα διεξαχθεί το 2017.
• Δείγμα: Δύο ομάδες με 8 συζητητές σε κάθε ομάδα. Οι δύο ομάδες είχαν την ακόλουθη δομή:
• 1η ομάδα: Καινούργια νοικοκυρά: Νέα ζευγάρια (ηλικίες 25-44) με ή χωρίς παιδιά
• 2η ομάδα: ‘Παλιά’ νοικοκυρά: Ζευγάρια (ηλικίες 45-55) με παιδιά
• Περίοδος διεξαγωγής: Οι ομάδες συζήτησης διεξήχθησαν στις 08/09/2016.
• Οδηγός συζήτησης: Οι ομάδες διεξήχθησαν με τη χρήση οδηγού συζήτησης που ετοιμάστηκε από τη
CYMAR και εγκρίθηκε από τον πελάτη.
• Έκθεση αποτελεσμάτων: Η έκθεση αποτελεσμάτων υποβλήθηκε στον πελάτη στις 21/9/2016. 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 και συμπεράσματα
Τα ευρήματα του δεύτερου κύματος δεν παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις από τα ευρήματα του πρώτου κύματος.

Ο μέσος Κύπριος είναι καλός στη θεωρεία, αφού αναγνωρίζει την σημαντικότητα προστασίας του περιβάλλοντος και την ανάγκη ορθής
διαχείρισης απορριμμάτων για διαφύλαξη της ποιότητας ζωής, αλλά δεν είναι το ίδιο καλός στην πράξη. Ως καταναλωτής δεν
χρησιμοποιεί περιβαλλοντικά κριτήρια στις αγορές του, παρόλο που πιστεύει ότι περιβαλλοντικά θέματα είναι σημαντικά, η προσοχή του
είναι στραμμένη προς πιο επίκαιρα θέματα. Δεν έχει την πεποίθηση ότι η διαχείριση απορριμμάτων είναι τόσο επείγον θέμα.
Παράλληλα, διαφαίνεται ότι ο μέσος Κύπριος αντιλαμβάνεται την ‘ορθή διαχείριση απορριμμάτων’, να σημαίνει ανακυκλώνω ότι μπορώ
και βεβαιώνομαι ότι τα υπόλοιπα απορρίμματα καταλήγουν σε σκουπίδια που θα συλλεχθούν για μεταφορά σε κάποιο προκαθορισμένο
χώρο (out of sight out of mind).
Δεν είναι εξοικειωμένος με την έννοια της Μείωσης και δεν χρησιμοποιεί περιβαλλοντικά κίνητρα κατά τις αγορές του. Βλέπει την τιμή
και το τι είναι βολικό για τον ίδιο. Μολονότι, τα τελευταία χρόνια, έχει κάνει μείωση αγορών, αυτό ήταν επακόλουθο της οικονομικής
κρίσης και όχι λόγω διαμόρφωσης περιβαλλοντικής συνείδησης.

Οικονομικά και ανθρωπιστικά κριτήρια ωθούν επίσης και οποιεσδήποτε ενέργειες αναλαμβάνουν οι Κύπριοι κάτω από τον πυλώνα
Επαναχρησιμοποίησης. Δεν συνδέουν ούτε στην περίπτωση αυτή ενέργειες του πυλώνα με διαχείριση υλικών και μείωση αποβλήτων.

Όταν ο συντονιστής θέτει υπό αμφισβήτηση το ενδιαφέρον που πραγματικά δείχνουν οι Κύπριοι για το περιβάλλον και τη διαχείριση
αποβλήτων, υπάρχει μια γενική αποδοχή ότι ως λαός οι Κύπριοι διακατέχονται από νεοπλουτισμό και υπερκαταναλωτισμό και
ενδιαφέρονται μόνο για την δική τους προσωπική ευμάρεια. Η περιβαλλοντική υπευθυνότητα που επιδεικνύουν είναι περιορισμένη.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ

Συνοπτικά αποτελέσματα και συμπεράσματα
Στο υφιστάμενο κύμα του έργου παρουσιάζονται επίσης και κάποιες καινούργιες απόψεις/ στάσεις
οι οποίες αξίζουν σημασίας:
• Μετακίνηση ευθυνών για προστασία του περιβάλλοντος από τους απλούς πολίτες στη κυβέρνηση (η οποία θα πρέπει
να μεριμνά για το καλό των πολιτών αυτεπάγγελτα) και στους παραγωγούς (οι οποίοι έχουν το μεγαλύτερο μέρος της
ευθύνης για ρύπανση του περιβάλλοντος).
• Αρνητική στάση προς οργανωμένα συστήματα ανακύκλωσης που δεν προσφέρουν αντίτιμο στον καταναλωτή για τα
υλικά που προσφέρει. Τα ανακυκλώσιμα υλικά έχουν αξία και κάποιοι κερδίζουν από τη διαχείριση τους.

Σε αντίθεση με το προηγούμενο κύμα, οι απόψεις διίστανται σε σχέση με την υιοθέτηση
συστημάτων pay as you throw και την επιβολή χρηματικών ποινών σε όσους δεν ανακυκλώνουν.
Αν και αρκετοί υποστηρίζουν την υιοθέτηση τους, πιστεύοντας ότι χρειάζονται για να συνετιστούν
οι Κύπριοι, άλλοι τα απορρίπτουν φοβούμενοι ότι θα επιφέρουν αύξηση εξόδων για το νοικοκυριό
τους ή έχοντας αμφιβολίες για το πόσο καλά θα λειτουργήσουν τα συστήματα αυτά στην πράξη.
Η ανάκληση ενημέρωσης για θέματα περιβάλλοντος και διαχείρισης απορριμμάτων από μέσα
μαζικής ενημέρωσης παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή. Η μόνη επικοινωνία με σημαντική ανάκληση
παραμένει η εκστρατεία για ανακύκλωση μπαταριών. Αυτή αποτυπώθηκε, λόγω της σύνδεσης της
με κατανάλωση επιβλαβών χημικών ουσιών από παιδιά.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ

Αναλυτικά Αποτελέσματα
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Περιβάλλον
Οι Κύπριοι κατανοούν τον όρο ‘περιβάλλον’, ως το χώρο που τους περιβάλλει άμεσα, αλλά και ως το σύνολο της χλωρίδας
και πανίδας.
Για τον μέσο Κύπριο, προστασία του περιβάλλοντος συμπεριλαμβάνει μια σειρά ενεργειών που αποσκοπούν στη μείωση
των αρνητικών επιπτώσεων που προκαλεί ο άνθρωπος στο περιβάλλον.
Αναφέρονται σε μια ευρεία γκάμα ενεργειών, όπως μείωση του καυσαερίου, έλεγχος βιομηχανικών απορριμμάτων,
αντιμετώπιση πυρκαγιών και μείωση της μόλυνσης όμβριων υδάτων. Τα σημεία, στα οποία όμως δίδουν ιδιαίτερη έμφαση
είναι η ορθή αποκομιδή απορριμμάτων και η ανακύκλωση.
Μέσα από τη συζήτηση είναι εμφανές ότι οι Κύπριοι συνδέουν άμεσα την προστασία του περιβάλλοντος με την
αποτελεσματική διαχείριση απορριμμάτων. Εκλαμβάνουν αυτό να σημαίνει ‘ανακυκλώνω ότι μπορώ’ και ‘βεβαιώνομαι ότι τα
υπόλοιπα μπαίνουν στα απορρίμματα που συλλέγονται’. Από τη στάση αυτή προκύπτουν τα ακόλουθα σημαντικά
συμπεράσματα:
• Η ευαισθητοποίηση που δείχνει ο Κύπριος για προστασία του περιβάλλοντος και ορθή διαχείριση αποκριμάτων σημαίνει
συλλογή από το σπίτι και μεταφορά σε ένα προκαθορισμένο χώρο. Η έμφαση είναι στο να μην υπάρχουν σκουπίδια σε
κοινόχρηστους χώρους ή σε ανοικτούς χώρους στο περιβάλλον. Το ενδιαφέρον για το τι γίνεται με τα απορρίμματα, μετά
που θα πάνε σε κάποιο ενδεδειγμένο χώρο και ποια επίπτωση μπορεί να έχουν στο περιβάλλον, είναι ανύπαρκτο.
• Η Μείωση και η Επαναχρησιμοποίηση (ή οποιαδήποτε μέτρα που εμπίπτουν κάτω από τους πυλώνες αυτούς) δεν
αναφέρονται αυθόρμητα ως μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος ή μείωσης των απορριμμάτων, σε αντίθεση με την
Ανακύκλωση, η οποία θεωρείται μια από τις κύριες ενέργειες προστασίας τους περιβάλλοντος. Δεν έχει καλλιεργηθεί
ακόμη στην αντίληψη του Κύπριου η ιδέα μείωσης του συνολικού όγκου των απορριμμάτων ως περιβαλλοντικό εργαλείο.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Περιβάλλον
Σημαντικό το
περιβάλλον και
έχουμε ευθύνη
όλοι να το
προστατέψουμε
άμεσα, αλλά…

…στην
πραγματικότητα
αυτό που με
ενδιαφέρει είναι
να είμαι εγώ και
ο χώρος όπου
ζω εντάξει.

Οι συμμετέχοντες στις συζητήσεις εκφράζουν παρόμοιες αντιλήψεις όπως
και στο κύμα του 2015 ως προς την ανάγκη και την σημαντικότητα
προστασίας του περιβάλλοντος. Ενισχύοντας τα ευρήματα προηγούμενων
ερευνητικών έργων, οι πλείστοι Κύπριοι παρουσιάζονται να:
•
•
•
•

αναγνωρίζουν τη συσχέτιση μεταξύ ποιότητας περιβάλλοντος και
ποιότητας της ζωής για τους ιδίους, αλλά και για τις μελλοντικές
γενεές,
αναγνωρίζουν την ευθύνη που έχουν προσωπικά για προστασία του
περιβάλλοντος,
αναγνωρίζουν ότι η κάθε προσπάθεια μετρά και συνεισφέρει,
αναγνωρίζουν την ύπαρξη άμεσων προβλημάτων που απαιτούν
χειρισμό.

Η στάση τέθηκε υπό αμφισβήτηση από τον συντονιστή των συζητήσεων,
ο οποίος προκάλεσε τους συζητητές να τοποθετηθούν πάνω στην άποψη
ότι οι Κύπριοι στην καθημερινότητα τους δεν συνδέουν πραγματικά την
προστασία του περιβάλλοντος με την ποιότητα ζωής.

Οι συζητητές δεν απορρίπτουν την άποψη αυτή. Αντίθετα, αναφέρονται
στον νεοπλουτισμό των Κυπρίων, την τάση καταναλωτισμού που
διακατέχει την κοινωνία και το ενδιαφέρον μόνο για το τι συμβαίνει κοντά
στο σπίτι του κάθε ενός, ως επιχειρήματα για ενδυνάμωση της θέσης που
έκφρασε ο συντονιστής. Προσθέτουν επίσης ότι ο μέσος Κύπριος
προσδίδει τη μέγιστη έμφαση στην άνεση και την εικόνα του,
χαρακτηριστικά που τον αποτρέπουν από το να λειτουργεί με
περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Είμαστε καλοπερασάκηδες, αναφέρει ενδεικτικά ένας συζητητής, ενώ
κάποιος άλλος προσθέτει, μας αρέσει να το παίζουμε περιβαλλοντιστές.

‘Η ποιότητα του περιβάλλοντος έχει
επιπτώσεις στην υγεία μας, στην
ποιότητα ζωής μας και των μελλοντικών
γενεών.’

(25-44χρ.)

‘Ναι, μας ενδιαφέρει και για την
μελλοντική γενιά και για να τους
παραδώσουμε κάτι καλύτερο από αυτό
που βρήκαμε.’

(45-55χρ.)

‘Έχουμε μεγάλη ευθύνη γιατί ότι
κάνουμε στο κάθε νοικοκυριό έχει
επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ’
επέκταση στη γενικότερη ποιότητα
ζωής.’

(25-44χρ.)

‘Πρέπει όλοι να βάλουμε το λιθαράκι μας
και μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.
Αν κανένας μας δεν ασχολείται πως θα
επέλθει αλλαγή;’

(45-55χρ.)

‘Και η πιο μικρή προσφορά, η κάθε
ατομική προσπάθεια, μετρά και κάνει
διαφορά.
(25-44χρ.)
‘Είμαστε της καλοπέρασης και ότι δεν
βλέπουμε άμεσα πιστεύουμε ότι δεν
υπάρχει.’

(25-44χρ.)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Περιβάλλον
Σε σχέση με τα ευρήματα του προηγούμενου κύματος, αξίζει να σημειωθεί μια
προσθήκη στο κομμάτι της συζήτησης ως προς τις ευθύνες που αναλογούν στον κάθε
πολίτη.
Όπως και πριν ένα χρόνο, έτσι και φέτος η συντριπτική πλειοψηφία των συζητητών και
στις δύο ομάδες εκφράζει την άποψη ότι όλοι ανεξαιρέτως έχουν προσωπική ευθύνη
για προστασία του περιβάλλοντος. Κάποιοι συζητητές όμως, αντιδρούν αρνητικά στην
προσέγγιση αυτή, πιστεύοντας ότι η ευθύνη που έχουν οι ίδιοι είναι μηδαμινή μπροστά
στην ευθύνη άλλων φορέων:
•

Η ευθύνη της βιομηχανίας: οι απλοί καταναλωτές δεν είναι σημαντικό μέρος του

προβλήματος καθώς τα κύρια προβλήματα μόλυνσης του περιβάλλοντος
προέρχονται από βιομηχανικές δραστηριότητες.

‘Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι δική
μου ευθύνη. Έχεις την βαριά
βιομηχανία που καταστρέφει το
περιβάλλον. Γιατί δεν γίνεται
κάτι πιο έντονο προς αυτούς και
ασχολούνται με τους
καταναλωτές;’

(45-55χρ.)

Άτομα που εκφράζουν την άποψη αυτή πιστεύουν ότι η ευθύνη που έχουν οι
ίδιοι για προστασία του περιβάλλοντος είναι περιορισμένη.
•

Η κυβέρνηση και οι τοπικές αρχές: δεν παρέχεται η αναγκαία ενημέρωση ή οι

απαραίτητες υποδομές προς το κοινό. Παράλληλα, το κράτος ‘που ξέρει καλύτερα’
πρέπει να μεριμνήσει και να ενεργήσει από μόνο του εκ μέρους του κοινού.

Αποποίηση
ευθυνών

Άτομα που εκφράζουν την άποψη αυτή δεν αποποιούνται των προσωπικών τους
ευθυνών, υποστηρίζουν όμως, ότι η ευθύνη που φέρει η πολιτεία είναι
μεγαλύτερη και επισκιάζει την δική τους ευθύνη.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Διαχείριση αποβλήτων
Σημαντικότητα

Μετά την όλη συζήτηση που διεξήχθη γύρω από τη
σημαντικότητα προστασίας του περιβάλλοντος, οι συζητητές
καταλήγουν αυθόρμητα στο συμπέρασμα ότι είναι σημαντική η
ορθή διαχείριση αποβλήτων.
Η σύνδεση της διαχείρισης αποβλήτων και της προστασίας του
περιβάλλοντος γίνεται πιο εύκολα τώρα, με τους καταναλωτές
να εξισώνουν την ορθή διαχείριση αποβλήτων με καθαρό
περιβάλλον και καλύτερη ποιότητα ζωής.
‘Είναι σημαντική η διαχείριση
αποβλήτων για το
περιβάλλον και πρέπει να
ανακυκλώνουμε το κάθε τι.’

(45-55χρ.)

‘Ναι έχουμε θέμα, Έπρεπε να
κάνουμε τα πάντα
ανακύκλωση και όχι να
καταλήγουν τα πλείστα
πράγματα στα απόβλητα.’

(45-55χρ.)

Η διαχείριση αποβλήτων όμως για ακόμη μία φορά
περιορίζεται στην ανακύκλωση και την ορθή αποκομιδή
απορριμμάτων. Το τι γίνεται με τα απορρίμματα που
συλλέγονται δεν εισέρχεται στη συζήτηση ως στοιχείο της
ορθής διαχείρισης.
Από τη συζήτηση απουσιάζουν και οποιεσδήποτε αναφορές
στη σημαντικότητα μέτρων και συμπεριφορών με στόχο τη
γενική μείωση της παραγωγής ανακτήσιμων και μη
ανακτήσιμων απορριμμάτων.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Διαχείριση αποβλήτων

Κατεύθυνση στην οποία οδεύουμε
Μια μεγάλη μερίδα συζητητών αδυνατεί να εκφράσει άποψη πάνω στο θέμα. Δεν έχουν διαμορφωμένη
άποψη και η ενημέρωση τους για θέματα διαχείρισης αποβλήτων είναι περιορισμένη.
Κάποιοι, πιο ενήμεροι πολίτες, πιστεύουν
ότι ήδη αντιμετωπίζουμε προβλήματα για
δύο λόγους:
•

•

•

Η Κύπρος είναι ήδη εκπρόθεσμη στην
δέσμευση για κλείσιμο του ΧΥΤΑ
Κοτσιάτη προς την ΕΕ, χωρίς να έχουν
παρθεί ακόμη αποφάσεις για το τι θα
συμβεί στη μετά-Κοτσιάτη εποχή.
Η Κύπρος απέχει από τους στόχους
ανακύκλωσης, με ένα μεγάλο ποσοστό
ανακυκλώσιμων
υλικών
να
καταλήγουν ακόμη σε χωματερές.
Υπάρχουν ανακυκλώσιμα υλικά για τα
οποία
δεν
υπάρχουν
ρεύματα
συλλογής.

Πως τα
πάμε με την
διαχείριση
αποβλήτων
στην Κύπρο;

Μια μειοψηφία πολιτών
πιστεύει ότι τα πράγματα
στην Κύπρο στο θέμα
διαχείρισης
αποβλήτων
προχωρούν προς ορθή
κατεύθυνση. Τα άτομα
αυτά δεν βλέπουν κάποιο
ορατό
κίνδυνο
από
απόβλητα στην περιοχή
όπου διαμένουν και δεν
είναι
ενήμερα
για
προβλήματα σε εθνικό
επίπεδο.
Κατά
την
αντίληψη τους κινούμαστε
προς
την
ορθή
κατεύθυνση.

Η γνώση για το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων, αλλά και για τους μελλοντικούς σχεδιασμούς
είναι ανύπαρκτη. Αν και οι καταναλωτές θεωρούν σημαντική τη διαχείριση απορριμμάτων το ενδιαφέρον
τους για συγκεκριμένη πληροφόρηση είναι περιορισμένο.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Διαχείριση αποβλήτων

Ευαισθητοποίηση Vs. Κινητοποίηση

Παρόλο που οι συζητητές και στις δύο ομάδες νιώθουν ότι είναι ευαισθητοποιημένοι σε
θέματα που αφορούν το περιβάλλον, δεν ενεργούν στο βαθμό που θα έπρεπε για την
προστασία του.
Στις ακόλουθες σελίδες παρουσιάζονται αναλυτικά οι δράσεις που αναλαμβάνουν, τα κίνητρα
που έχουν, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν και οι προτάσεις για λύσεις που υποβάλλουν.
Όπως και κατά το προηγούμενο κύμα παρατηρείται ότι:

•

•

Ο μέσος Κύπριος προβαίνει σε ενέργειες ανακύκλωσης υλικών για τις οποίες υπήρξε
έντονη ενημέρωση και για τις οποίες δεν απαιτείται από τον ίδιο ιδιαίτερη προσπάθεια.
Δεν ενεργεί προληπτικά, δεν ψάχνει πληροφορίες από μόνος, δεν καταβάλει πρόσθετη
προσπάθεια, όταν απαιτείται.
Πιο ηλικιωμένα ζευγάρια προβαίνουν σε καλύτερη διαχείριση απορριμμάτων από ότι
νεαρότερα ζευγάρια. Αυτό πιθανό να οφείλεται σε δύο παράγοντες: πιο ηλικιωμένα
ζευγάρια έχουν ενημερωθεί/ δεχθεί πίεση από τα παιδιά τους (μέσω σχολείου) και έχουν
κινητοποιηθεί, ενώ νεαρότερα ζευγάρια χωρίς παιδιά/ με παιδιά βρεφικής ηλικίας δεν
έχουν δεχτεί την επιρροή αυτή. Πιο ηλικιωμένα άτομα βλέπουν με περισσότερη
‘ωριμότητα’ την ανάγκη διαχείρισης απορριμμάτων για διασφάλιση της προσωπικής τους
υγείας τώρα και της ποιότητας ζωής των απογόνων τους.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Διαχείριση αποβλήτων
Ενέργειες στις οποίες προβαίνουν

Ανακύκλωση PMD
Η ανακύκλωση πλαστικών,
μεταλλικών και tetra pak
συσκευασιών είναι η πιο
ευρέως διαδεδομένη
ενέργεια διαχείρισης
απορριμμάτων.

Κίνητρα:
•
Εξοικείωση με αυτό το σύστημα ανακύκλωσης PMT, το οποίο
λειτουργεί για πολλά χρόνια
•
Έχει γίνει συνήθεια η ανακύκλωση PMT
•
Ευκολία χρήσης συστήματος, καθώς η περισυλλογή γίνεται
από την οικία
•
Πίεση από παιδιά που ενημερώνονται για ανακύκλωση από το
σχολείο
Εμπόδια:
•
Η υπηρεσία περισυλλογής από την οικία δεν παρέχεται σε όλη
την γεωγραφική περιοχή της Κύπρου
•
Σε περιοχές όπου τα ανακυκλώσιμα πρέπει να μεταφερθούν
από τον καταναλωτή σε κοινούς καλάθους συλλογής,
λιγότερο ‘συνετοί’ πολίτες βαριόνται να κάνουν το ταξίδι
•
Η έλλειψη κάδων περισυλλογής σε δρόμους/ πεζοδρόμια
δυσχεραίνει την ανακύκλωση PMT εκτός οικίας.
•
Το κόστος αγοράς των τυποποιημένων σακουλιών για
ανακύκλωση PMT. Γιατί να επιβαρύνεται επιπρόσθετα αυτός
που θέλει να κάνει ανακύκλωση;

Προτάσεις/ λύσεις:
•
Επέκταση δικτύου συλλογής
από το σπίτι Παγκύπρια
•
Αύξηση των σημείων συλλογής
σε αγροτικές περιοχές
•
Παραχώρηση δωρεάν
σακουλιών για ανακύκλωση
•
Αύξηση σημείων απόρριψης/
συλλογής ανακυκλώσιμων σε
δημόσιους χώρους
•
Συλλογή από συγκεκριμένα
σημεία, όπου θα ανταμείβεται ο
καταναλωτής σύμφωνα με την
ποσότητα.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Διαχείριση αποβλήτων
Ενέργειες στις οποίες προβαίνουν
Ανακύκλωση χαρτιού
Οι πλείστοι συζητητές και
στις δύο ομάδες
αναφέρουν ότι
προβαίνουν σε
ανακύκλωση χαρτιού.

Κίνητρα:
•
Εξοικείωση με την πρακτική ανακύκλωσης χαρτιού μέσω της εργασίας τους
•
Εξοικείωση με το σύστημα ανακύκλωσης χαρτιού από οικίες, το οποίο λειτουργεί
για πολλά χρόνια
•
Έχει γίνει συνήθεια η ανακύκλωση χαρτιού
•
Ευκολία χρήσης συστήματος καθώς η περισυλλογή γίνεται από την οικία
Εμπόδια:
•
Η υπηρεσία περισυλλογής από την οικία δεν παρέχεται σε όλη την γεωγραφική
περιοχή της Κύπρου
•
Σε νοικοκυριά όπου τα απορρίμματα χαρτιού είναι περιορισμένα περιορίζεται το
ενδιαφέρον για συλλογή, αποθήκευση και προώθηση τους για ανακύκλωση.
•
Πρέπει να φυλάσσεται και να ανακυκλώνεται διαφορετικά από τα υλικά της ροής
PMT.

Δωρεά
χρησιμοποιημένων
ρούχων

Η προσφορά
χρησιμοποιημένων ρούχων
για επαναχρησιμοποίηση
είναι πολύ διαδεδομένη.

Ανακύκλωση
πλαστικών πωμάτων

Αυξημένη η ανακύκλωση
πωμάτων, καθώς το ρεύμα
αυτό ταυτίζεται με
φιλανθρωπία.

Κίνητρα:
• Ανθρωπιστικά και
φιλανθρωπικά
κίνητρα. Παροχή
βοήθειας προς
ευπαθείς ομάδες
πληθυσμού.

Προτάσεις/ λύσεις:
•
Διεύρυνση
γεωγραφικής
κάλυψης
υπηρεσίας
περισυλλογής
χαρτιού από την
οικία
•
Συλλογή από
συγκεκριμένα
σημεία, όπου θα
ανταμείβεται ο
καταναλωτής
σύμφωνα με
την ποσότητα.

Η διαπίστωση ότι υπάρχει μεγάλη εμπλοκή σε ενέργειες
που έχουν φιλανθρωπικό χαρακτήρα οδηγεί σε
συζήτηση κατά πόσο και άλλες ενέργειες θα
μπορούσαν να συνδεθούν με δυσπραγούντες/
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες για να ενθαρρυνθεί η
συμμετοχή των Κυπρίων.
Συζητητές όμως που έχουν σχέση με τέτοιες ομάδες
πληθυσμού αντιδρούν αρνητικά, πιστεύοντας ότι
τέτοιες ενέργειες θυματοποιούν και στιγματίζουν
πολλές φορές τους παραλήπτες βοήθειας.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Διαχείριση αποβλήτων
Ενέργειες στις οποίες προβαίνουν

Ανακύκλωση
μπαταριών
Η ανακύκλωση μπαταριών
είναι ευρέως διαδεδομένη
ενέργεια μεταξύ και των
δύο ηλικιακών ομάδων

Κίνητρα:
•
Αφύπνιση για την ανάγκη ανακύκλωσης μπαταριών μέσω διαφήμισης, όπου
παρουσιάζονται οι επιπτώσεις από λανθασμένη διαχείριση μπαταριών. Αυτή η
διαφημιστική εκστρατεία είχε ιδιαίτερη απήχηση και είναι η πιο ανακαλούμενη
εκστρατεία για περιβαλλοντική διαχείριση αποβλήτων.
•
Εξοικείωση με σημεία συλλογής
•
Δυνατότητα φύλαξης για μεγάλο διάστημα (δεν απαιτείται συχνά μεταφορά τους σε
σημείο συλλογής)
Εμπόδια:
•
Μη-συχνή απόρριψη αποτρέπει από διαμόρφωση συμπεριφοράς
•
Έλλειψη ευαισθητοποίησης

Ανακύκλωση
ηλεκτρονικών
συσκευών
Η απόρριψη χαλασμένων
ηλεκτρονικών συσκευών
σε ειδικά σημεία
περισυλλογής είναι πιο
κοινή πρακτική μεταξύ πιο
ηλικιωμένων
καταναλωτών.

Κίνητρα:
• Οι ηλεκτρονικές συσκευές αξιολογούνται ως
ιδιαίτερα επιβλαβείς για το περιβάλλον.
• Γίνεται συλλογή των συσκευών σε
καταστήματα ηλεκτρονικών.

Προτάσεις/ λύσεις:
Συλλογή από συγκεκριμένα σημεία
όπου θα ανταμείβεται ο
καταναλωτής σύμφωνα με την
ποσότητα.

Εμπόδια:
• Δεν γίνεται περισυλλογή από το σπίτι.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Διαχείριση αποβλήτων
Ενέργειες στις οποίες προβαίνουν

Ανακύκλωση γυάλινων
συσκευασιών
Η ανακύκλωση γυάλινων συσκευασιών
είναι αρκετά διαδεδομένη.

Επαναχρησιμοποίηση γυάλινων
συσκευασιών

Ανακύκλωση λαμπτήρων
Η ανακύκλωση λαμπτήρων είναι πολύ
περιορισμένη

Κίνητρα:
•
Σημεία περισυλλογής γυάλινων συσκευασιών σε
βολικές τοποθεσίες
Εμπόδια:
•
Δεν υπάρχει σύστημα συλλογής από το σπίτι
•
Έλλειψη σημείων περισυλλογής γυάλινων
συσκευασιών σε βολικές τοποθεσίες

Προτάσεις/ λύσεις:
•
Αύξηση σημείων
περισυλλογής
•
Να μην απαιτείται
διαχωρισμός γυάλινων
συσκευασιών από τα άλλα
υλικά της ροής PMT και να
συλλέγονται μαζί

Κίνητρα:
• Οικονομική λύση για αποθήκευση ειδών.

Εμπόδια:
• Έλλειψη γνώσης για τη δυνατότητα ανακύκλωσης
λαμπτήρων
• Έλλειψη γνώσης για σημεία περισυλλογής λαμπτήρων
•
Μη-συχνή απόρριψη αποτρέπει από τη διαμόρφωση
συμπεριφοράς

Προτάσεις/ λύσεις:
•
Ενημέρωση για ύπαρξη
ρεύματος συλλογής
λαμπτήρων.
•
Ενημέρωση για σημεία
περισυλλογής.
•
Επιλογή εμφανών σημείων
σε χώρους που κινείται
αρκετός κόσμος
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Διαχείριση αποβλήτων
Ενέργειες στις οποίες προβαίνουν

Τηγανοκίνηση
Δυστυχώς οι περισσότεροι
Κύπριοι δεν ανακυκλώνουν
το λάδι που χρησιμοποιούν
για τηγάνισμα. Οι λίγοι που
το κάνουν ενημερώθηκαν
και ωθήθηκαν να το κάνουν
από τα παιδιά τους, που
φοιτούν σε δημοτικά
σχολεία, τα οποία
συμμετέχουν στο
πρόγραμμα Τηγανοκίνησης.

Κομποστοποίηση
Η κομποστοποίηση δεν
είναι ιδιαίτερα
διαδεδομένη μέθοδος
διαχείρισης οργανικών
απορριμμάτων.

Κίνητρα:
•
Ενημέρωση από παιδιά για το πρόγραμμα και τον τρόπο συμμετοχής
•
Πίεση από παιδιά για συμμετοχή στο πρόγραμμα
Εμπόδια:
• Έλλειψη ενημέρωσης για το πρόγραμμα Τηγανοκίνησης.
• Δεν γίνεται περισυλλογή από το σπίτι. Δυσκολία για όσους δεν έχουν
παιδιά σε σχολείο που συμμετέχει στο πρόγραμμα.
• Η αποθήκευση και μεταφορά λαδιού για ανακύκλωση απαιτεί
προσπάθεια.

Κίνητρα:
•
Ενδιαφέρον για την κηπουρική
•
Διαμονή σε οικία με κήπο/ αυλή
Εμπόδια:
•
Έλλειψη γνώσης για την κομποστοποίηση
•
Έλλειψη χώρου ιδιαίτερα για όσους διαμένουν σε διαμερίσματα
•
Εντύπωση ότι το κόστος για αγορά εξοπλισμού είναι μεγάλο
•
Δεν υπάρχει ανάγκη για κομπόστα στο νοικοκυριό

Προτάσεις/ λύσεις:
•
Ενημέρωση για το
πρόγραμμα και
συγκεκριμένα για τον
τρόπο μεταφοράς και
τα σημεία
περισυλλογής.

Προτάσεις/ λύσεις:
•
Ενημέρωση για
κομποστοποίηση στο
σπίτι.
•
Παροχή φτηνών
λύσεων για
κομποστοποίηση.
•
Δημιουργία δημοσίων
συστημάτων για
κομποστοποίηση σε
επίπεδο κοινότητας ή
δήμου.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Διαχείριση αποβλήτων
Ενέργειες στις οποίες προβαίνουν

Αγορά προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον/
προϊόντων με συσκευασίες ανακυκλώσιμες/
φιλικές προς το περιβάλλον
Οι συζητητές και στις δύο ομάδες αναφέρουν
αυθόρμητα ότι θα μπορούσαν να επιλέγουν
προϊόντα τα οποία ανακυκλώνονται/ έχουν
συσκευασίες που ανακυκλώνονται.
Δεν το πράττουν όμως και δεν έχουν αναπτύξει
ακόμη την συνείδηση του να αγοράζουν λιγότερο
ή να επιλέγουν προϊόντα με λιγότερο
πακετάρισμα.

Κίνητρα:
•
Περιβαλλοντική συνείδηση
Εμπόδια:
• Άγνοια για το θέμα. Έλλειψη
ευαισθητοποίησης για προστασία του
περιβάλλοντος μέσω αυτής της δράσης.
• Η ευκολία υπερισχύει περιβαλλοντικών
κινήτρων. Οι καταναλωτές επιλέγουν με βάση
τι είναι πιο εύκολο και πιο βολικό.
• Το κόστος αγοράς υπερισχύει
περιβαλλοντικών κινήτρων. Οι καταναλωτές
επιλέγουν με βάση τι είναι πιο οικονομικό.

Προτάσεις/ λύσεις:
•
Συνέχιση ενημερωτικών εκστρατειών για Μείωση.
•
Χρήση κινήτρων (επιδότηση τιμών/ εκπτώσεις) και
αντικινήτρων (επιπρόσθετη φορολογία) για
διαμόρφωση αγοραστικής συμπεριφοράς.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Διαχείριση αποβλήτων
Η συζήτηση γύρω από το θέμα διαχείρισης αποβλήτων,
φέρνει στην επιφάνια ακόμη ένα θέμα. Την αντίληψη ότι
τα ανακυκλώσιμα υλικά έχουν αξία και οι εταιρείες που
ασχολούνται με ανακύκλωση είναι κερδοφόρες
επιχειρήσεις.
Αυτό είναι ένα θέμα, το οποίο φέρνουν στην επιφάνια
άτομα με πιο περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες
που έχουν προβεί στο παρελθόν σε ανακύκλωση (επί
πληρωμή) ειδών, όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
ελαστικά και μπαταρίες αυτοκινήτων.
Τα άτομα αυτά έχουν κάποια αρνητική τοποθέτηση προς
οργανωμένα συστήματα ανακύκλωσης, που δεν
προσφέρουν οικονομικό αντίτιμο στον καταναλωτή.
Αντιλαμβάνονται ότι ως καταναλωτές φορτώνονται αυτοί
την δουλειά συλλογής και προσκόμισης ανακυκλώσιμων
υλικών και κάποιος άλλος καρπώνεται το οικονομικό
όφελος.

Η αντίληψη αυτή συνοδεύεται από την άποψη ότι τα
ρεύματα και συστήματα ανακύκλωσης θα πρέπει να
προσφέρουν οικονομικό κίνητρο στον καταναλωτή και
οικονομικό αντάλλαγμα για τα ανακυκλώσιμα υλικά που
παραδίδει.

=€
‘Από την στιγμή που πωλείται το 90% των
ανακυκλώσιμων τότε νομίζω πρέπει να ανταμείβεται
και ο καταναλωτής.’

(45-55χρ.)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Μέτρα προώθησης ανακύκλωσης/ μείωσης απορριμμάτων
Κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού στο προηγούμενο κύμα,
η ομοψηφία και στις δύο ηλικιακές ομάδες τάχθηκε υπέρ της
υιοθέτησης συστήματος pay as you throw, ενώ η πλειοψηφία
των πιο ηλικιωμένων καταναλωτών τάχθηκε επίσης και υπέρ
της υιοθέτησης συστήματος ποινών σε όσους δεν
ανακυκλώνουν.

Συστήματα pay as
you throw
Υποχρεωτική
ανακύκλωση με
επιβολή προστίμου
σε παραβάτες

Η συζήτηση στο κύμα αυτό γύρω από τα δύο συστήματα δεν
είναι τόσο ξεκάθαρη, καθώς οι απόψεις διίστανται μεταξύ των
καταναλωτών και στις δύο ηλικιακές ομάδες.

Στο ένα στρατόπεδο τάσσονται αυτοί που
πιστεύουν ότι η ενημέρωση από μόνη της δεν
θα επιφέρει αλλαγή συμπεριφορών και ότι ένα
σύστημα με κίνητρα και αντικίνητρα θα
αποδειχθεί πιο αποδοτικό για τη συμμόρφωση
των Κυπρίων.
Πιστεύουν ότι ο οικονομικός παράγοντας είναι
δυνατότερος μοχλός πίεσης και διαμόρφωσης
συμπεριφορών από ότι η ενημέρωση και η
ευαισθητοποίηση.
‘Αν υπάρξουν προστίματα τότε θα δουλέψει αναγκαστικά
όπως έχουν δουλέψει και άλλα πράγματα όπως οι ζώνες
ασφαλείας.’

(45-55χρ.)

Στο άλλο στρατόπεδο όμως εντάσσονται οι καταναλωτές που φοβούνται ότι υιοθέτηση
τέτοιων συστημάτων μπορεί να επιφέρει ακόμη ένα πρόσθετο έξοδο για τα νοικοκυριά
τους, είτε διότι δεν ανακυκλώνουν, είτε διότι έχουν αμφιβολίες για το πώς θα λειτουργεί
το σύστημα.

Μαζί τους συντάσσονται και αρκετοί καταναλωτές που πιστεύουν ότι ένα τέτοιο σύστημα
δεν θα λειτουργήσει στην Κύπρο λόγω της νοοτροπίας του κόσμου. Είμαστε αράπηδες
αναφέρει χαρακτηριστικά ένας συζητητής, για την νοοτροπία και τρόπο σκέψης των
Κυπρίων, επεξηγώντας ότι η υιοθέτηση ενός τέτοιου συστήματος θα βρει του Κύπριους
να προσπαθούν να βάλουν τα σκουπίδια τους στους κάδους σκουπιδιών των γειτόνων
τους.
‘Μάλλον δεν θα δουλέψει. Θα βάζουν τα
σκουπίδια σε άλλους καλάθους για να
γλυτώσουν το πρόστιμο.’
(25-44χρ.)

‘Είναι προβληματικό και έχω έλλειψη
εμπιστοσύνης στο να μου ζυγίζουν τα
σκουπίδια ,ενώ δεν είμαι παρών.’
(25-44χρ.)
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Από την θεωρεία στην πράξη
Ο συντονιστής του έργου κατά τη διεξαγωγή των συζητήσεων πρόβαλε στους συμμετέχοντες την
άποψη ότι οι Κύπριοι είναι πολύ καλοί στη θεωρεία, αλλά υστερούν πολύ στην πράξη.
Οι αντιδράσεις στην άποψη αυτή διίστανται:
Οι περισσότεροι συζητητές αποδέχονται ως ορθή την τοποθέτηση.
Αναγνωρίζουν ότι παρόλο που το θέμα τους ενδιαφέρει και είναι σημαντικό,
δεν προσδίδουν όση σημασία θα έπρεπε και δεν είναι αρκετά
ευαισθητοποιημένοι, ώστε το ενδιαφέρον τους να μεταφραστεί σε
συμπεριφορά. Η περιβαλλοντική διαχείριση απορριμμάτων δεν εκλαμβάνεται
ως πρόβλημα της καθημερινότητας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο, όπου η προσοχή
των νοικοκυριών είναι στραμμένη σε οικονομικά θέματα, με αποτέλεσμα να
μην προσδίδεται σε αυτή η απαραίτητη σημασία. Παράλληλα όμως, μια
μερίδα πολιτών δεν προσδίδει καν την απαιτούμενη σημαντικότητα στο θέμα
καταλήγοντας ότι… με τα σκουπίδια θα ασχοληθώ τώρα;
Μια μικρή μερίδα καταναλωτών αντιδρά αρνητικά στην τοποθέτηση, χωρίς
όμως πραγματικά να την απορρίπτει. Βρίσκει ότι η τοποθέτηση δεν
χαρακτηρίζει τους ιδίους, οι οποίοι είναι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι,
αλλά αποδέχονται ότι ισχύει για τη μεγάλη μερίδα των Κυπρίων οι
οποίοι…είναι ασυνείδητοι.
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Ενημέρωση
Η μοναδική εκστρατεία και επικοινωνία που ανακαλεί σημαντική
μερίδα συζητητών είναι η εκστρατεία ανακύκλωσης μπαταριών.
Η κεντρική ιδέα της εκστρατείας ότι μπαταρίες που δεν
ανακυκλώνονται μολύνουν το περιβάλλον και κατ’ επέκταση την
τροφική αλυσίδα, φαίνεται να είχε μεγάλη απήχηση στους
καταναλωτές. Η χρήση παιδιών στην εκστρατεία φαίνεται να άγγιξε
προσωπικές ευαισθησίες και να οδήγησε στην απομνημόνευση της
εκστρατείας.

Πέραν της εκστρατείας αυτής όμως, η ανάκληση άλλων προγραμμάτων, μηνυμάτων ή
εκστρατειών από μέσα μαζικής ενημέρωσης σε σχέση με την περιβαλλοντική διαχείριση
αποβλήτων είναι αμελητέα. Οι πλείστοι καταναλωτές αναφέρουν ότι δεν θυμούνται να έχουν
δει ή ακούσει πρόσφατα κάτι για το θέμα.
Μεμονωμένα και με ασάφεια ως προς το μέσο στο οποίο είδαν/ άκουσαν το μήνυμα, κάποιοι
ανακαλούν ενημερωτικά μηνύματα για ανακύκλωση πλαστικών και tetra pak, ενώ κάποιοι
άλλοι ανακαλούν ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά σποτάκια για το καψάλισμα.
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Ενημέρωση

Η ανάκληση της ενημερωτικής εκστρατείας Rethink (Reduce-Reuse-Recycle) είναι αμελητέα. Οι
συντριπτική πλειοψηφία των συζητητών και στις δύο ηλικιακές ομάδες αναφέρει ότι δεν έχει δει
κάτι για την εκστρατεία και δεν γνωρίζει κάτι για αυτή.
Η αναφορά στο πρόγραμμα Rethink από τον συντονιστή, ωθεί κάποιους συζητητές να
ανακαλέσουν ότι έχουν δει/ ακούσει το σλόγκαν Rethink (Reduce-Reuse-Recycle) σε εκπομπές
του ΡΙΚ. Προσθέτουν όμως ότι η επικοινωνία δεν ήταν ιδιαίτερα δυνατή, ώστε να προκαλέσει
εντύπωση ή να απομνημονευθεί.
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Ενημέρωση
Η ελλιπής ενημέρωση των συζητητών σε θέματα που αφορούν το
περιβάλλον και την περιβαλλοντική διαχείριση απορριμμάτων, ώθησε
τον συντονιστή να βάλει στο τραπέζι προς συζήτηση την άποψη ότι:

‘Οι Κύπριοι είναι παθητικοί στην ενημέρωση, δεν έχουν ενεργό
ενδιαφέρον να πληροφορηθούν’.
Οι
πιο
ηλικιωμένοι
συζητητές
αποδέχονται
ως ορθή την παραπάνω
θέση χωρίς συζήτηση.
‘Είμαστε καλοπερασάκηδες.
Ψαχνόμαστε μόνο σε ανούσια θέματα
και όχι σε αυτά που μετρούν.’

(25-44χρ.)

Οι πιο νεαροί συζητητές
όμως,
εκφράζουν
διιστάμενες απόψεις.
‘Είναι πρόβλημα που επείγει και η
πρόληψη είναι η καλύτερη λύση παρά
να τρέχουμε μετά. Βέβαια δεν θα μου
ερχόταν μέσα στα πιο σημαντικά
προβλήματα της χώρας. Θα έβαζα το
θέμα υγείας και την οικονομία σε
προτεραιότητα.’

Αναλογιζόμενοι το πώς πράττουν στην καθημερινότητα τους, αποδέχονται ότι δεν ψάχνουν
ενεργά από μόνοι τους πληροφόρηση για σημαντικά θέματα, αλλά αναμένουν να
πληροφορηθούν παθητικά από μαζικά μέσα πληροφόρησης, όπως η τηλεόραση.

Ορισμένοι, συμφωνούν με τους πιο ηλικιωμένους συζητητές ότι, σε γενικές γραμμές, ο Κύπριος
δεν δείχνει ενεργό ενδιαφέρον για να είναι ενήμερος για τα κοινά και για θέματα ουσίας.
Ενδιαφέρεται μόνο για την προσωπική του καλοπέραση, προτιμώντας τη ψυχαγωγία και την
άγνοια για τα κοινά.
Μια άλλη μερίδα νεαρότερων συζητητών όμως, εκφράζει διαφορετική άποψη. Τα άτομα αυτά
απορρίπτουν την τοποθέτηση του συντονιστή, αναφέροντας ότι ενδιαφέρονται και
ενημερώνονται για τα κοινά. Αιτιολογούν την χαμηλή τους γνώση όμως, για θέματα διαχείρισης
απορριμμάτων, στο γεγονός ότι η προσοχή τους είναι στραμμένη σε άλλα κοινωνικά θέματα,
πιο σημαντικά θέματα κατά την άποψη τους, όπως η οικονομία, ο τομέας υγείας και το
κυπριακό πρόβλημα.

(25-44χρ.)
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RRR – Reduce - Μείωση
Όπως και στο πρώτο κύμα της έρευνας, η γνώση των
Κυπρίων για τον πυλώνα την Μείωσης είναι ιδιαίτερα
περιορισμένος.
‘Δεν το ξανάκουσα και δεν
ξέρω τι σημαίνει.’

(45-55χρ.)

Αυθόρμητα, ο όρος Μείωση ωθεί τους συζητητές να αναλογιστούν ότι ο πυλώνας αυτός
αφορά ενέργειες που αποσκοπούν στη μείωση των απορριμμάτων γενικά.

Αντιλαμβάνονται όμως, ότι αυτό αφορά σε ενέργειες όπως η ανακύκλωση, που αποσκοπούν
στη μείωση απορριμμάτων που πηγαίνουν σε χώρους υγειονομικής ταφής. Δεν γνωρίζουν
και δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν ότι η Μείωση αφορά την αγοραστική τους
συμπεριφορά.
Ακόμη και όταν τους αναφέρεται ότι η Μείωση συσχετίζεται με την αγοραστική
συμπεριφορά, οι καταναλωτές κατανοούν τον όρο να προτρέπει στην αγορά λιγότερων
ποσοτήτων και όχι τη διενέργεια ‘έξυπνων’ αγορών που αποσκοπούν στην μείωση
απορριμμάτων.
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RRR – Reduce - Μείωση
Η επεξήγηση από τον συντονιστή για το τι συμπεριλαμβάνει ο
πυλώνας Μείωσης βρίσκει του συζητητές να παραδέχονται ότι
δεν έχουν εφαρμόσει τέτοιες πρακτικές με στόχο τον
περιορισμό παραγωγής απορριμμάτων.

‘Δεν το εφαρμόζω με τον σκοπό αυτό. Δεν
το ήξερα, δεν το σκέφτηκα ότι συμβάλλει
στην διαχείριση αποβλήτων. Το εφαρμόζω
μερικώς για οικονομικούς λόγους και για
περιορισμό εξόδων.’

(45-55χρ.)

Οικονομικά κίνητρα και
προσωπικές προτιμήσεις
υπερισχύουν
περιβαλλοντικών κριτηρίων:
‘Σε σχέση με την διαχείριση αποβλήτων δεν
το σκέφτηκα και δεν με νοιάζει. Σκέφτομαι
τι ωφελεί το πορτοφόλι μου, τις
προτιμήσεις μου, τα θέλω μου.’

Οι συζητητές δηλώνουν ότι μέσα στα τελευταία χρόνια έχουν
μειώσει τις αγορές τους (και κατ’ επέκταση τον όγκων
απορριμμάτων που παράγουν), αλλά αυτό έχει συμβεί λόγω
πιο περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων και όχι λόγω
ανάπτυξης περιβαλλοντικής συνείδησης.
Η τιμή και οι προσωπικές προτιμήσεις υπερισχύουν του
περιβαλλοντικού κόστους ως κριτήρια επιλογής προϊόντων.
Στο θέμα αυτό, αρκετοί καταναλωτές επιμένουν ότι με την
υφιστάμενη
οικονομική
κρίση
και
τον
περιορισμό
εισοδημάτων, η τιμή ενός προϊόντος παραμένει το
σημαντικότερο κριτήριο αγοράς.

(25-44χρ.)
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RRR – Reuse - Επαναχρησιμοποίηση
Οι καταναλωτές συμπεραίνουν εύκολα τι αντιπροσωπεύει ο
πυλώνας Επαναχρησιμοποίησης.
Όπως και κατά το προηγούμενο κύμα, όταν αναφερθεί ο όρος
Επαναχρησιμοποίηση
σε
σχέση
με
τη
διαχείριση
απορριμμάτων, οι συζητητές γρήγορα συνδέουν την
επαναχρησιμοποίηση αγαθών με περιορισμό στην παραγωγή
αποβλήτων, καθώς επεκτείνεται η διάρκεια χρήσης/ ζωής
τους και μειώνεται η απόρριψη προϊόντων και υλικών.
Για ακόμη μια φορά όμως αποτυγχάνουν στο να φτάσουν
από μόνοι τους στο συμπέρασμα ότι η Επαναχρησιμοποίηση
επιφέρει επίσης μείωση αγορών καινούργιων προϊόντων και
περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την
ανάγκη εξόρυξης και χρήσης πρώτων υλών και παρασκευής,
μεταφοράς και διάθεσης προϊόντων.
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RRR – Reuse - Επαναχρησιμοποίηση
Οι καταναλωτές αυθόρμητα αναφέρουν ότι ήδη κάνουν αρκετή Επαναχρησιμοποίηση,
καθώς στην πλειοψηφία τους:
•
•
•

προσφέρουν ρουχισμό σε φιλανθρωπικές οργανώσεις ως βοήθεια προς
δυσπραγούντες οικογένειες,
επαναχρησιμοποιούν κενές συσκευασίες για φύλαξη άλλων αγαθών, και
παίρνουν μαζί τους τσάντες για μεταφορά προϊόντων όταν επισκέπτονται υπεραγορές
όπου οι πλαστικές τσάντες για πακετάρισμα χρεώνονται.

Αν
και
προβαίνουν
σε
ενέργειες
Επαναχρησιμοποίησης, μέσα από τη
συζήτηση οι καταναλωτές κατανοούν και
παραδέχονται ότι προβαίνουν σε τέτοιες
ενέργειες για ανθρωπιστικούς λόγους ή για
λόγους εξοικονόμησης οικονομικών πόρων.
Οι καταναλωτές δεν πιστεύουν ότι υπάρχει θέμα με την υιοθέτηση
ενεργειών Επαναχρησιμοποίησης λόγω ταμπού και φόβων ότι θα πληγεί η
εικόνα όσων επαναχρησιμοποιούν προϊόντα.

Πιστεύουν ότι το γενικό κοινό είναι ανοικτό προς ενέργειες
επαναχρησιμοποίησης, αλλά πιθανό να μην κάνει όσα θα μπορούσε,
καθώς βλέπει την ευκολία και βόλεψη του, αντί το αντίκτυπο των
ενεργειών του στο περιβάλλον και τον όγκο απορριμμάτων που
παράγεται.

‘Εφαρμόζω επαναχρησιμοποίηση τσαντών για ψώνια, λάδι,
δίνω ρούχα, αλλά περισσότερο για; Το πορτοφόλι μου αντί
για το περιβάλλον.’
(25-44χρ.)
‘Ναι, το εφαρμόζω αρκετά για ρούχα, γυάλινα μπουκάλια,
αλλά είναι περισσότερο θέμα οικονομικό και το ότι τα
προϊόντα έχουν ακόμα ζωή.’

(45-55χρ.)

Οι Κύπριοι είναι ανοικτοί προς την
Επαναχρησιμοποίησης, αλλά δεν
την
εφαρμόζουν
για
περιβαλλοντικού
λόγους,
ούτε
κάνουν το μέγιστο όσων θα
μπορούσαν,
καθώς
δεν
την
συνδέουν
με
μείωση
απορριμμάτων.
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