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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
επαλαμβανόμενη 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 τρίτη έρευνα αυτού του είδους που εκτελείται στα πλαίσια του προγράμματος. Η πρώτη διεξήχθη το
Μάιο του 2015, η δεύτερη το Σεπτέμβριο του 2016 και η τρίτη και τελευταία τον Ιούνιο του 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 ομαδικές συζητήσεις συζήτησης διεξήχθησαν στις 29/06/2017.
• 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 06/07/2017. 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
Τα ευρήματα του τρίτου κύματος παρουσιάζουν κάποιες σημαντικές αποκλίσεις από τα ευρήματα του πρώτου και του
δεύτερου κύματος, αλλά και αρκετά κοινά στοιχεία.
Στο υφιστάμενο κύμα, βρίσκουμε αρκετούς καταναλωτές που είναι ενήμεροι για τους πυλώνες Reduce-Μείωση και ReuseΕπαναχρησιμοποίηση, ως εργαλεία διαχείρισης αποβλήτων.

Η ενημέρωση αυτή φαίνεται να προέρχεται πρώτιστα από την ενημερωτική εκστρατεία Rethink.
Παρόλο που έχει επιτευχθεί ταύτιση της Μείωσης και Επαναχρησιμοποίησης με τη διαχείριση αποβλήτων, δεν έχει επιτευχθεί
ανάλογη κινητοποίηση. Λιγοστοί αναλαμβάνουν δράση με στόχο τη μείωση αποβλήτων, οι πλείστοι που κάνουν ενέργειες
κάτω από τους πυλώνες Μείωσης και Επαναχρησιμοποίησης το κάνουν με οικονομικά και φιλανθρωπικά κριτήρια.
Όπως και στα προηγούμενα κύματα, βρίσκουμε τον Κύπριο να είναι καλός στη θεωρία και να αναγνωρίζει τη σημαντικότητα
προστασίας του περιβάλλοντος και την ανάγκη ορθής διαχείρισης απορριμμάτων για διαφύλαξη της ποιότητας ζωής τώρα και
μελλοντικά.
Ο καταναλωτής εγείρει όμως ερωτηματικά για την ευθύνη που έχει η βιομηχανία σε σχέση με τη δική του και επιρρίπτει
ευθύνες για ελλιπείς υποδομές στις αρχές.
Ο Κύπριος προσωπικά, δεν είναι καλός στην πράξη. Ως καταναλωτής δεν χρησιμοποιεί περιβαλλοντικά κριτήρια στις αγορές
του, και ως πολίτης, αυτό που πραγματικά τον ενδιαφέρει για το περιβάλλον είναι να μην υπάρχουν σκουπίδια στους
δρόμους.
Παρόλα αυτά, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση που εκφράζει φαίνεται να αυξάνεται διαχρονικά, με περισσότερα άτομα να
έχουν μια πιο σφαιρική εικόνα του προβλήματος και του τρόπου διαχείρισης του.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ

Συνοπτικά αποτελέσματα
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι και στα τρία κύματα του έργου εντοπίστηκαν καταναλωτές με επίγνωση του
προβλήματος και της ανάγκης αντιμετώπισης του, οι οποίοι όμως δεν αναλαμβάνουν καμία ενέργεια περιορισμού
απορριμμάτων. Τα άτομα αυτά βλέπουν την ευθύνη τους να σταματά στην τοποθέτηση σκουπιδιών σε κάλαθο
για συλλογή.

Οι πολίτες αυτοί έχουν και τις περισσότερες ενστάσεις στην υιοθέτηση συστημάτων pay as you throw και επιβολής
προστίμων για μη ανακύκλωση. Νιώθουν ότι απαιτείται περισσότερη ενημέρωση και πιθανό η υιοθέτηση
συστημάτων που ανταμείβουν τον καταναλωτή.

Οι υπόλοιποι, αυτοί που ήδη ανακυκλώνουν, συμφωνούν με την υιοθέτηση τέτοιων συστημάτων νιώθοντας ότι θα
είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά στο να συνετίσουν όσους ακόμη δεν ανακυκλώνουν. Έχουν όμως αμφιβολίες για
τη δυνατότητα υιοθέτησης των συστημάτων αυτών στην Κύπρο.

Οι Κύπριοι νιώθουν ότι το θέμα διαχείρισης αποβλήτων στην Κύπρο προχωρά προς την ορθή κατεύθυνση αλλά με
αργό ρυθμό. Στα θετικά εντάσσουν την αύξηση περιβαλλοντικής συνείδησης και ιδιαίτερα μεταξύ νεαρότερων
γενεών και τη διαχρονική αύξηση που βλέπουν στη διάθεση υποδομών, αλλά και ρευμάτων υλικών που
ανακυκλώνονται.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ

Συμπεράσματα
Η εκστρατεία Rethink έχει δημιουργήσει γνώση για τους πυλώνες Μείωσης και Επαναχρησιμοποίησης και αύξησε την
ευαισθητοποίηση για την Ανακύκλωση.
Τρία κύματα ποιοτικών ερευνών με το κοινό έχουν βρει τον Κύπριο να αναγνωρίζει τη σημαντικότητα διαχείρισης
αποβλήτων. Διαχρονικά, αναλαμβάνει όλο και περισσότερες δράσεις. Ο ρυθμός αλλαγής όμως, φαίνεται να είναι αργός, ενώ
μια μερίδα του πληθυσμού, αν και αναγνωρίζει το πρόβλημα, αρνείται να συνετιστεί.

Ταυτόχρονα, ακόμη και οι πιο ευαισθητοποιημένοι πολίτες δεν είναι συστηματικοί στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα
απόβλητα τους. Ξέρουν καλά την Ανακύκλωση αλλά δεν την έχουν εντάξει πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής τους, και τις
ενέργειες που κάνουν από την Μείωση και την Επαναχρησιμοποίηση τις κάνουν για άλλους λόγους.
Οι νέες γενεές Κυπρίων γαλουχίζονται από το σχολείο με τη σημαντικότητα προστασίας του περιβάλλοντος και με τους
τρόπους που μπορεί να προστατευθεί. Αποτελούν συνεχή μοχλό πίεσης προς τους γονείς τους, που είναι το πραγματικό
πρόβλημα.
Η ενημέρωση πρέπει να συνεχίσει και πρέπει να στοχεύσει τις παραγωγικές ηλικίες Κυπρίων που προβάλλουν την έλλειψη
χρόνου και χώρου ως εμπόδια. Παράλληλα θα πρέπει να υπάρξει μια στοχευμένη προσπάθεια ενημέρωσης ως προς το τι
περιλαμβάνει ο τομέας Μείωσης.
Πέραν οποιασδήποτε ενημέρωσης όμως, απαιτείται παράλληλα και η υιοθέτηση συστημάτων pay as you throw. Ο Κύπριος
γνωρίζει πλέον ότι πρέπει να κάνει ανακύκλωση και αν δεν ξέρει πώς να την κάνει μέχρι τώρα, είναι διότι δεν ήταν δεκτικός
προς τη σχετική επικοινωνία. Απαιτούνται μέτρα και υιοθέτηση συστημάτων που θα τον εξαναγκάσουν.
Οι διαχρονικές ανησυχίες που καταγράφονται ως προς το πόσο εφικτή είναι η υιοθέτηση τέτοιων συστημάτων στην Κύπρο,
είναι άτοπες. Δεν χρειάζεται να εφεύρουμε ξανά τον τροχό. Μπορούν να υιοθετηθούν συστήματα που ήδη λειτουργούν
αποδοτικά σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ

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

Προστασία
της
ατμόσφαιρας

Προστασία
των υδάτινων
πόρων

Προστασία
του
περιβάλλοντος
από
μολύνσεις.

Αύξηση
ασθενειών
όπως
καρκίνος
Διασφάλιση
ποιότητας
ζωής
μελλοντικών
γενεών

Μολυσμένα
τρόφιμα

Προστασία
ποιότητας
ζωής

Κλιματικές
αλλαγές

Προστασία
του εδάφους

Ανεξάρτητα ηλικίας και
οικογενειακής κατάστασης, οι
συζητητές αυθόρμητα και άμεσα
συνδέουν την προστασία του
περιβάλλοντος με προστασία από
μολύνσεις της ατμόσφαιρας, του
εδάφους και των υδάτινων πόρων.

Μολυσμένοι
υδάτινοι
πόροι

Ακαθαρσίες
και σκουπίδια
σε δημόσιους
χώρους

Ευκολά κάνουν επίσης στη συνέχεια τη μετάβαση στο ότι προστασία του περιβάλλοντος
αντιστοιχεί με προστασία της ποιότητας ζωής. Ακραία καιρικά φαινόμενα, αύξηση στην
καταγραφή ασθενειών όπως ο καρκίνος και φόβοι για τη μόλυνση της τροφικής
αλυσίδας συνδέονται με την κατάσταση του περιβάλλοντος και τις επιδράσεις που έχουν
οι άνθρωποι σε αυτό. Κατ’ επέκταση, πέραν της προστασίας της ποιότητας ζωής επί του
παρόντος, οι συζητητές βλέπουν την προστασία του περιβάλλοντος να διασυνδέεται με
τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής μελλοντικών γενεών.

‘Είναι εμάς που σκοτώνουμε. Πρέπει να το προστατεύσουμε για
εμάς, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας.’

(45-55χρ.)

‘Κατ’ επέκταση εν εμένα που προσπαθώ να προστατεύσω. Το
οξυγόνο μου, το φαΐ που τρώω, την υγεία των παιδιών μου.’

(25-44χρ.)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Περιβάλλον
Και στα τρία κύματα που έχουν διεξαχθεί μέχρι τώρα, οι συζητητές αναγνωρίζουν την ανάγκη και την
σημαντικότητα προστασίας του περιβάλλοντος. Η συντριπτική πλειοψηφία των συζητητών:
•
•
•

αναγνωρίζει τη συσχέτιση μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της προστασίας της
ποιότητας της ζωής των ιδίων και των απογόνων τους,
αναγνωρίζει την ευθύνη που έχει προσωπικά το κάθε άτομο και το ότι η κάθε προσπάθεια μετρά και
συνεισφέρει,
εκφράζει προσωπικό ενδιαφέρον για προστασία του περιβάλλοντος

Η συζήτηση όμως γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος, βρίσκει πολλούς συζητητές να
επικεντρώνονται σε θέματα καθαριότητας και τοποθέτησης σκουπιδιών στους κατάλληλους χώρους, παρά
να έχουν μια πιο ευρεία κατανόηση του πως μπορούν οι ίδιοι να προστατεύσουν το περιβάλλον. Αρκετοί,
μιλώντας για την προστασία του περιβάλλοντος, επικεντρώνονται στην ύπαρξη σκουπιδιών σε δρόμους και
τις γειτονιές τους. Φαίνεται να έχουν την αντίληψη ότι προστασία του περιβάλλοντος σημαίνει
καθαριότητα και τοποθέτηση σκουπιδιών σε κάδους.
Παράλληλα, αρκετά άτομα που αρχικά εξέφρασαν ενδιαφέρον για προστασία του περιβάλλοντος και
υποστήριξαν ότι όλοι έχουν ευθύνη να το προστατεύσουν, παραδέχθηκαν μετέπειτα ότι δεν ακολουθούν
ενέργειες κάτω από το RRR. Αυτό το κενό μεταξύ θεωρίας και πράξης καταγράφηκε και στα προηγούμενα
κύματα…..

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.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Περιβάλλον
Ποιου είναι ευθύνη η προστασία
του περιβάλλοντος;
Η ευθύνη των καταναλωτών: το κάθε άτομο έχει προσωπική ευθύνη, την οποία δεν

πρέπει να αποποιείται. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.

Όπως και στα προηγούμενα κύματα, η συντριπτική πλειοψηφία των συζητητών εκφράζει
την άποψη ότι όλοι ανεξαιρέτως έχουν προσωπική ευθύνη για προστασία του
περιβάλλοντος. Ενεργώντας ξεχωριστά, αλλά προς τον ίδιο σκοπό, η μικρή συνεισφορά
του κάθε ενός συσσωρεύεται («φασούλι, φασούλι»), και η συνεισφορά μαζί του συνόλου,
είναι σημαντική.
Το πώς εκλαμβάνει όμως ο κάθε κύπριος το μερίδιο του στην ευθύνη διαφέρει:
•
•

Οι πιο συνειδητοποιημένοι για το περιβάλλον αντιλαμβάνονται ότι ‘ευθύνη’ σημαίνει
μείωση απορριμμάτων και περιορισμό ενεργειών που μολύνουν το περιβάλλον.
Οι λιγότερο συνειδητοποιημένοι κύπριοι εκλαμβάνουν την ‘ευθύνη’ τους να
επεκτείνεται μόνο μέχρι τη διασφάλιση ότι τα απορρίμματα μπαίνουν σε καλάθους
σκουπιδιών.

Και στις δύο ομάδες αναφέρεται επίσης η ευθύνη που οι ενήλικοι καταναλωτές έχουν για
εκπαίδευση των παιδιών τους πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα. Αυτό όμως φαίνεται να
είναι κάτι που προς το παρόν λειτουργεί αντίθετα, με τα παιδιά να ενημερώνονται από το
σχολείο για τα θέματα αυτά και να ενεργούν ως μοχλός πίεσης πάνω στους γονείς τους.

‘Όλοι μας έχουμε ευθύνη.
Δεν μπορείς να είσαι
ανεύθυνος. Αν λέμε όλοι
δεν μπορώ δεν θα γίνει
τίποτε.’

(25-44χρ.)

‘Η αλήθεια είναι ότι
βαρκούμε να τα
ξεχωρίσω.’
(25-44χρ.)
'Ναι ο κάθε ένας έχει το
δικό του ρόλο και εμείς ως
γονείς πρέπει να μάθουμε
και από το σπίτι τα παιδιά
μας. Αλλά για να πούμε
την αλήθεια εμείς μάθαμε
τα σκουπίδια στον
κάλαθο, αυτά ξέρουν και
μας μάθανε την
ανακύκλωση.'

(45-55χρ.)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Περιβάλλον
Ποιου είναι ευθύνη η προστασία
του περιβάλλοντος;

‘Έχουμε ευθύνη, αλλά
σίγουρα είναι μικρότερη
από μικρές βιομηχανίες. Τι
παράγω εγώ μπροστά στο
ττόζι που σύρνει ο άλλος
στην ατμόσφαιρα;’

(45-55χρ.)

‘Ναι σίγουρα έχουμε και εμείς
ευθύνες, αλλά όχι όσο οι μεγάλες
βιομηχανίες που μολύνουν τόσο.
Γιατί δεν τους βουρούν αυτούς που
ο κάθε ένας θα κάνει μεγάλη
διαφορά και ασχολούνται μαζί μου;’

(25-44χρ.)

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

προβλήματος, όσο οι βιομηχανικές μονάδες.

Άτομα που εκφράζουν την άποψη αυτή, δεν αποποιούνται απαραιτήτως (ή πλήρως) των
προσωπικών τους ευθυνών, αλλά υποστηρίζουν ότι η συνεισφορά των καταναλωτών στο
πρόβλημα είναι αρκετά πιο περιορισμένη από ότι του βιομηχανικού τομέα. Υποστηρίζουν ότι
η στόχευση της βιομηχανίας, αντί των καταναλωτών θα είχε περισσότερο αντίκτυπο στις
προσπάθειες προστασίας του περιβάλλοντος.

Η αντίληψη όμως, ότι η δική τους συνεισφορά είναι περιορισμένη, πιθανό να λειτουργεί και
ως αποτρεπτικός παράγοντας στην ανάληψη ενεργειών. Άτομα που εκφράζουν την άποψη ότι
η βιομηχανία είναι ο κύριος υπεύθυνος για την κατάσταση του περιβάλλοντος αναλαμβάνουν
ενέργειες κάτω από τους πυλώνες του 3R σε πολύ χαμηλότερο βαθμό.
Κανένας από τους συζητητές δεν συνδέει το ρόλο της βιομηχανίας με τον υπερκαταναλωτισμό
και την επίδραση που ενέργειες κάτω από τον τομέα Μείωσης θα μπορούσαν να είχαν.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Περιβάλλον
Ποιου είναι ευθύνη η προστασία
του περιβάλλοντος;

‘Σίγουρα και η
κυβέρνηση έχει
ευθύνη. Δεν γίνεται να
μου λέει κάνε
ανακύκλωση και να
μην έχει κάδο στη
γειτονιά μου.’

(25-44χρ.)

‘Σίγουρα έχουμε
ευθύνη ως ένα σημείο,
αλλά αν και το κράτος
δεν μας οργανώσει και
δεν δώσει τα εργαλεία
και την ώθηση πως θα
γίνει;’

(45-55χρ.)

Η κυβέρνηση και οι τοπικές αρχές: δεν παρέχονται οι αναγκαίες υποδομές και διευκολύνσεις

προς το κοινό.

Αν και το κάθε άτομο έχει την δική του ευθύνη, η οργάνωση δομών θεωρείται ότι είναι
ευθύνη των κεντρικών και τοπικών αρχών. Οι αναφορές στο συγκεκριμένο θέμα αφορούν
κυρίως συστήματα ανακύκλωσης, προς τα οποία οι συζητητές πιστεύουν ότι θα έπρεπε να
υπάρχει πιο ευρεία και πιο εύκολη πρόσβαση.
Η άποψη αυτή υποστηρίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό από άτομα που χρησιμοποιούν την
ανεπάρκεια δομών ως δικαιολογία για το ότι δεν κάνουν ανακύκλωση.
Αξίζει όμως να αναφερθεί ότι σε αυτό το κύμα της έρευνας (σε αντίθεση με τα προηγούμενα
δύο) δεν αναφέρεται κάτω από την ευθύνη των αρχών το πρόβλημα ελλιπούς ενημέρωσης.
Αν και οι συζητητές αναφέρουν ότι πρέπει να συνεχίσει η εκπαίδευση στα σχολεία και η
ενημέρωση από τα ΜΜΕ, δεν εκφράζουν την άποψη ότι υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης επί
του παρόντος.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Περιβάλλον
'Τα πραγματικά προβλήματα είναι στο μέλλον και μέχρι τότε θα βρεθούν
λύσεις. Δεν πρέπει να αγχωνόμαστε τώρα.'

‘Εγώ διαφωνώ. Νιώθω ότι το
τέλος είναι τώρα και πρέπει να
κάνουμε κάτι άμεσα.’
(45-55χρ.)
‘Βλέπουμε ήδη πόσο μεγάλα
είναι τα προβλήματα. Αργήσαμε.’

(25-44χρ.)

Αν και φτάνουν στο ίδιο συμπέρασμα, ότι
απαιτείται δράση άμεσα, οι καταναλωτές
έχουν διαφορετικές αντιλήψεις για το
μέγεθός του προβλήματος.

Το μέγεθος του προβλήματος είναι ήδη
μεγάλο, ανά το παγκόσμιο, αλλά και τοπικά:
οι κλιματολογικές αλλαγές, το λιώσιμο των
πάγων, το υπερχείλισμα των ΧΥΤΑ και η
μόλυνση της τροφικής αλυσίδας είναι ήδη
τεράστια προβλήματα.
Πρέπει να ενεργήσουμε
άμεσα για ανατροπή της
αρνητικής επίδρασης που
έχουμε ως ανθρωπότητα στο
περιβάλλον.

‘Δεν νιώθω ότι
είμαστε σε άμεσο
κίνδυνο. Αλλά
υπάρχει πρόβλημα
και η πρόληψη είναι
πάντα καλύτερή.’
(25-44χρ.)

Υπάρχει πρόβλημα και επιδεινώνεται,
αλλά δεν είναι ακόμη τόσο σοβαρό: δεν
υπήρξε ακόμη αντίκτυπο σε προσωπικό επίπεδο
ή αλλοίωση της ποιότητας ζωής, παράμετροι
που απομακρύνουν το αίσθημα άμεσου
κινδύνου για το περιβάλλον και την
ανθρωπότητα.

Πρέπει να
διασφαλίσουμε το
μέλλον/ ένα
καλύτερο μέλλον για
τις επόμενες γενεές.

Πρέπει να ενεργήσουμε
προληπτικά, τώρα που τα
προβλήματα είναι μικρά και
διαχειρίσιμα, πριν μεγαλώσουν
και γίνουν ανυπέρβλητα.
‘Διαφωνώ. Λίγο, λίγο θα χάσεις το
τρένο. Η πρόληψη είναι καλύτερη.’

(25-44χρ.)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Διαχείριση αποβλήτων

Υφιστάμενη κατάσταση στην Κύπρο

‘Είναι γεμάτα τα χωράφια,
οι γειτονιές σκουπίδια.’

(25-44χρ.)

Εικόνες
όπως
αυτές
ωθούν τους πλείστους
συζητητές και στις δύο
ομάδες να συμφωνήσουν
ότι στην Κύπρο υπάρχει
πρόβλημα
με
την
διαχείριση αποβλήτων.
Αναφέρουν ότι σε αστικές περιοχές οι δρόμοι είναι γεμάτοι ακαθαρσίες και ότι ανεύθυνα άτομα
μετατρέπουν κενά οικόπεδα σε χώρους απόρριψης σκυβάλων. Ορισμένοι αναφέρουν παράλληλα
ότι παρόμοια είναι και η κατάσταση σε αγροτικές περιοχές, όπου αυθαίρετα κάποιές τοποθεσίες
έχουν μετατραπεί σε σκυβαλότοπους.
Το κύριο πρόβλημα στην Κύπρο, κατά την εντύπωση των
πλείστων συζητητών είναι η απόρριψη σκουπιδιών σε
ακατάλληλους χώρους. Βλέπουν το πρόβλημα αυτό να είναι
θέμα έλλειψης παιδείας και σεβασμού.

Οι περισσότεροι συζητητές εμπίπτουν σε
αυτή την ομάδα, η οποία περιλαμβάνει
και όσους δεν βλέπουν να υπάρχει ορατός
κίνδυνος στην Κύπρο.

Περιορισμένοι είναι αυτοί που αναφέρονται στο γεγονός ότι η
Κύπρος έχει από τις ψηλότερες παραγωγές σκουπιδιών στην ΕΕ,
στο γεγονός ότι τα ΧΥΤΑ υπερχειλίζουν και ότι μεγάλη μερίδα
του πληθυσμού ακόμη δεν έχει εντάξει βασικά πράγματα όπως η
ανακύκλωση στην ζωή του. Τα άτομα αυτά έχουν μια πιο
σφαιρική άποψη του προβλήματος και πιστεύουν ότι είναι πιο
σοβαρό από ότι οι άλλοι συζητητές.

Η ομάδα αυτή είναι πιο περιορισμένη και
αποτελείται
κυρίως
από
πιο
ευαισθητοποιημένα
άτομα
που
αναλαμβάνουν
και
περισσότερες
ενέργειες κάτω από τα 3R.

‘Τα σκουπίδια μας ανά πληθυσμό είναι από
τα ψηλότερα στην Ευρώπη.’
(45-55χρ.)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Διαχείριση αποβλήτων
Διαχρονική εξέλιξη

Η γενική εντύπωση και στις δύο ομάδες είναι ότι διαχρονικά υπήρξε θετική
εξέλιξη στο θέμα διαχείρισης αποβλήτων.
Παρόλα αυτά υπάρχει η αίσθηση ότι ο ρυθμός εξέλιξης είναι αργός και ότι
υπάρχει ακόμη αρκετός δρόμος για να διανύσουμε.
‘Δεν ανακυκλώνω, ενώ το ξέρω ότι είναι ευθύνη
μου. Αλλά και η κυβέρνηση δεν που παρέχει τις
υπηρεσίες και τις διευκολύνσεις για να είναι
εύκολο για εμένα.’

(45-55χρ.)









Στις νέες γενεές κυπρίων η περιβαλλοντική
συνείδηση αναπτύσσεται από το σχολείο και σε
πολλές περιπτώσεις τα παιδιά είναι πιο ενήμερα
από τους γονείς και αποτελούν και μοχλό πίεσης
για ανάληψη ενεργειών.
Σε επίπεδο γενικού πληθυσμού, η περιβαλλοντική
ευαισθησία έχει αυξηθεί και το κοινό ενδιαφέρεται
περισσότερο για προστασία του.
Η ανάγκη για ανακύκλωση έχει εμπεδωθεί στο
μυαλό μιας σημαντικής μερίδας του πληθυσμού.
Τα ρεύματα υλικών για τα οποία υπάρχει
ανακύκλωση έχουν αυξηθεί.
Οι διαθέσιμες υποδομές και διευκολύνσεις για
ανακύκλωση έχουν αυξηθεί.









Ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού
παραμένει μη-ευαισθητοποιημένο και δεν
κάνει ούτε τα βασικά της ανακύκλωσης.
Ευαισθητοποιημένοι πολίτες κάνουν τα
βασικά της ανακύκλωσης, αλλά δεν την
έχουν εντάξει πλήρως στη ζωή τους.
Η αντίληψη της Μείωσης και της
Επαναχρησιμοποίησης ως εργαλεία
περιορισμού αποβλήτων είναι
περιορισμένη.
Υπάρχει ελλιπείς ενημέρωση για όλα τα
διαθέσιμα ρεύματα υλικών
Υπάρχει ανάγκη για διεύρυνση των
διαθέσιμων υποδομών.
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 και οι πλείστοι, όταν ερωτώνται ευθέως, το παραδέχονται άμεσα.
Ακόμη και τα άτομα που εφαρμόζουν αρκετές από τις ενέργειες κάτω από τα 3R,
παραδέχονται ότι 'μπορούμε και καλύτερα', 'βαριόμαστε, αμελούμε.' Η ανάληψη
ενεργειών δεν γίνεται συστηματικά ή όταν απαιτείται προσπάθεια πέραν του δέοντος.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια μερίδα καταναλωτών που δεν κάνει οποιεσδήποτε
ή σχεδόν οποιεσδήποτε από τις ενέργειες που εμπίπτουν κάτω από τα 3R. Αυτό θα
έπρεπε να προκαλεί έκπληξη σε κάποιο βαθμό, αφού τα άτομα αυτά συμφώνησαν ότι
η προστασία του περιβάλλοντος είναι σημαντική, όλοι έχουν ευθύνη για προστασία
του και ότι απαιτείται δράση άμεσα. Δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη όμως, καθώς η
τάση αυτή παρατηρήθηκε και τα προηγούμενα κύματα.
Οι λόγοι για αιτιολόγηση της στάσης αυτής είναι παρόμοιοι με αυτούς που έχουν
καταγραφεί στο παρελθόν και κοινοί με αυτούς που παρουσιάζονται και σε άλλα
διεθνή ερευνητικά έργα γύρω από το θέμα:
•
•
•
•

έλλειψη
έλλειψη
έλλειψη
έλλειψη

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

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

'Εγώ κάνω ανακύκλωση και τα
πλαστικά και τα τιν, αλλά αυτό το
παράδειγμα που είπες αν τα
μαζεύω από την θάλασσα και τα
φέρνω σπίτι για ανακύκλωση δεν
το κάνω. Δεν μπορώ να τα βάλω
τα βρωμισμένα στο αυτοκίνητο και
να τα φέρω Λευκωσία. Αλλά η
μιτσιά μου η κόρη πιάνει να τα
φέρουμε για ανακύκλωση και με
νευριάζει που την βλέπω να τα
βάζει στο αυτοκίνητο και το κάνει
χτιτζιό.'

(25-44χρ.)

‘Eμείς μένουμε κέντρο σε
διαμέρισμα. Ο μόνος κάλαθος που
έχουμε είναι ένας μικρός. Αυτός
για καφέ τσάντες όχι τες πράσινες
τις μεγάλες. Δεν έχω χώρο. Τα
σύρνουμε όλα μέσα και την
κατεβάζω κάθε πρωί. Που να βάλω
άλλο κάλαθο και τσάντες;'
(45-55χρ.)
'Δεν ξέρω τι να σου πω. Εμείς
τίποτε δεν κάνουμε. Ούτε αυτό με
τα ρούχα και θωρώ την γυναίκα
μου κάθε λίγο που τα μαζεύει και
της λέω να τα δώσουμε και δεν
θέλει. Δεν δέχεται. Τα πετάσσει
στα σκουπίδια.'

(25-44χρ.)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Διαχείριση αποβλήτων

Ευαισθητοποίηση Vs. Κινητοποίηση

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 (σακούλες).
•
Ευκολία χρήσης συστήματος, καθώς σε κάποια σημεία
υπάρχουν κάδοι για όλα τα υλικά (νησίδες
ανακύκλωσης).
•
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 καλάθους
συλλογής, λιγότερο ‘συνετοί’ πολίτες βαριόνται να
κάνουν το ταξίδι
•
Η έλλειψη κάδων συλλογής σε δρόμους/ πεζοδρόμια/
παραλίες 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.
•
Νησίδες ανακύκλωσης σε
περισσότερες οικιστικές περιοχές.
•
Αύξηση των σημείων συλλογής σε
αγροτικές περιοχές.
•
Παραχώρηση δωρεάν σακουλιών
για ανακύκλωση
•
Αύξηση κάδων ανακύκλωσης σε
δημόσιους χώρους
•
Εισαγωγή συστημάτων ανταμοιβής
καταναλωτών για τα ανακυκλώσιμα
είδη.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Διαχείριση αποβλήτων
Ενέργειες στις οποίες προβαίνουν
Ανακύκλωση χαρτιού
Αρκετοί 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.

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

Κίνητρα:
• Ανθρωπιστικά και φιλανθρωπικά κίνητρα. Παροχή βοήθειας προς
ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
• Ακόμη και άτομα, τα οποία δεν ακολουθούν άλλες ενέργειες
διαχείρισης αποβλήτων, ακολουθούν τις ενέργειες αυτές για
φιλανθρωπικούς σκοπούς.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Διαχείριση αποβλήτων
Ενέργειες στις οποίες προβαίνουν

Ανακύκλωση
μπαταριών
Η ανακύκλωση μπαταριών
είναι διαδεδομένη ενέργεια
μεταξύ και των δύο
ηλικιακών ομάδων, αλλά
πιο κοινή μεταξύ
οικογενειών με μικρά
παιδιά.

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.
•
Σε νοικοκυριά με νεαρά παιδία υπάρχει αρκετά μεγαλύτερη κατανάλωση μπαταριών. Η συλλογή
μεγαλύτερων ποσοτήτων ωθεί περισσότερο την ανάληψη ανακύκλωσης τους.
•
Εξοικείωση με σημεία συλλογής
•
Δυνατότητα φύλαξης για μεγάλο διάστημα (δεν απαιτείται συχνά μεταφορά τους σε σημείο
συλλογής)
Εμπόδια:
•
Μη-συχνή απόρριψη αποτρέπει τη διαμόρφωση συμπεριφοράς. Ειδικά σε νοικοκυριά χωρίς
παιδιά όπου η αλλαγή χρησιμοποιημένων μπαταριών συμβαίνει σπάνια, επικρατεί η εντύπωση
ότι δύο μπαταρίες δεν θα κάνουν διαφορά.
•
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, καθώς
έχουν χημικές ουσίες που μολύνουν το
περιβάλλον και την τροφική αλυσίδα.
• Γίνεται συλλογή συσκευών σε καταστήματα
ηλεκτρονικών.

Προτάσεις/ λύσεις:
• Σύστημα ανταμοιβής
καταναλωτών για τα
ανακυκλώσιμα είδη που
διαθέτουν.

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

Κίνητρα:
•
Σημεία περισυλλογής γυάλινων συσκευασιών σε
βολικές τοποθεσίες/ νησίδες ανακύκλωσης
Εμπόδια:
•
Δεν υπάρχει σύστημα συλλογής από το σπίτι
•
Έλλειψη σημείων περισυλλογής γυάλινων
συσκευασιών σε βολικές τοποθεσίες
Κίνητρα:
• Οικονομική λύση για αποθήκευση ειδών
Εμπόδια:
•
Υπάρχει όριο στον αριθμό συσκευασιών που απαιτεί
ένα νοικοκυριό. Δεν μπορούν όλες οι συσκευασίες να
επαναχρησιμοποιηθούν και στοιβάζονται.

Ανακύκλωση λαμπτήρων
Η ανακύκλωση λαμπτήρων είναι πολύ
περιορισμένη

Εμπόδια:
• Έλλειψη γνώσης για τη δυνατότητα ανακύκλωσης
λαμπτήρων
• Έλλειψη γνώσης για σημεία περισυλλογής λαμπτήρων
• Φόβοι για μεταφορά (εύθραυστο είδος που μπορεί να
προκαλέσει ζημιές/ τραυματισμό)
• Μη-συχνή απόρριψη αποτρέπει από τη διαμόρφωση
συμπεριφοράς

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

Προτάσεις/ λύσεις:
•
Κάδοι συλλογής σε
δημόσιους χώρους/ νησίδες
ανακύκλωσης
•
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 (ιδιαίτερα σε
διαμερίσματα που δεν έχουν κήπο).

Προτάσεις/ λύσεις:
•
Ενημέρωση για το
πρόγραμμα και
συγκεκριμένα για τον
τρόπο μεταφοράς και
τα σημεία
περισυλλογής.
•
Διάθεση βολικών
σημείων συλλογής για
όσους δεν έχουν παιδιά.

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
Κανείς από τους συζητητές δεν
αναλογίζεται ιδιαίτερα το περιβαλλοντικό
κόστος συσκευασιών που αγοράζει.

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.
•
Εισαγωγή/ επανα-εισαγωγή
συστημάτων επιστροφής
κενών μπουκαλιών και
παροχής αντιτίμου/ αγοράς
γεμάτων μπουκαλιών σε
έκπτωση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Μέτρα προώθησης ανακύκλωσης/ μείωσης απορριμμάτων
Υποχρεωτική
ανακύκλωση με
επιβολή προστίμου
σε παραβάτες

Συστήματα pay as
you throw

Ζύγισμα
απορριμμάτων
κατά την
συλλογή

Κατά

Υπέρ
Υπέρ

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

•
•

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

Υπέρ

?

Υπέρ

Υπέρ

Υπέρ

Χρήση διαφορετικών
τσαντών ανά ρεύμα
που συλλέγεται από
το σπίτι

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

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

‘Ο κύριος στο ΡΙΚ που τους λέει
διάφορα πράγματα.’

(45-55χρ.)

Πέραν του ‘τυπικού’ μηνύματος για ανακύκλωση,
η επικοινωνία Rethink φαίνεται να έχει περάσει
(σε κάποιους τουλάχιστο):
•
Σε αντίθεση με τα προηγούμενα κύματα όπου
η ανάκληση της εκστρατείας Rethink ήταν
περιορισμένη, στο υφιστάμενο κύμα, αρκετοί
από τους συζητητές και στις δύο ομάδες
ανακαλούν αυθόρμητα την εκστρατεία.
Οι
αναφορές από τους συζητητές στα
‘διαφημιστικά σποτ με την κυπριακή οικογένεια
και τον κύριο με την πράσινη γραβάτα’ ωθούν
και
άλλους
συζητητές
παράλληλα
να
ανακαλέσουν την εκστρατεία.

•

•

Εξοικείωση με τον όρο Reduce-Μείωση.
Ενώ σε προηγούμενα κύματα υπήρχε πλήρη
άγνοια του όρου, στο κύμα αυτό αναφέρεται
αυθόρμητα από τους συζητητές.
Εξοικείωση
με
τον
όρο
ReuseΕπαναχρησιμοποίηση. Στα προηγούμενα
κύματα οι καταναλωτές εξέφραζαν άγνοια ως
προς την επαναχρησιμοποίηση ως μέσο
διαχείρισης απορριμμάτων. Μιλώντας τώρα
για τα μηνύματα που πέρασε η εκστρατεία
Rethink
όμως,
ταυτοποιούν
την
επαναχρησιμοποίηση ως μέτρο μείωσης
απορριμμάτων.
Αν και μεμονωμένα, και στις δύο ομάδες
υπάρχουν αναφορές για ενημέρωση μέσω της
εκστρατείας για τη δυνατότητα διαχείρισης
οργανικών
αποβλήτων
μέσω
κομποστοποίησης.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Ενημέρωση
Αρκετή ανάκληση καταγράφεται και για την ενημερωτική εκστρατεία της Άφης’ για
ανακύκλωση μπαταριών. ‘Χειραγωγώντας’ τα συναισθήματα του κοινού, η
εκστρατεία αυτή δημιούργησε έντονες εντυπώσεις που αποτυπώθηκαν.
Χρησιμοποιώντας ως έναυσμα την υγεία των παιδιών, η εκστρατεία αυτή μετέδωσε
αποτελεσματικά το μήνυμα ότι η μη-ανακύκλωση μπαταριών θέτει σε κίνδυνο την
ανθρώπινη υγεία.
Ορισμένοι συζητητές αναφέρουν παράλληλα την ενημέρωση για θέματα που
αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων από ενημερωτικές εκπομπές στην τηλεόραση
όπως το Σπίτι στη Φύση, αλλά και εκπομπές διεθνών καναλιών, στα οποία
παρουσιάζονται προβλήματα από μια παγκόσμια σκοπιά.

Πέραν του συστήματος συλλογής PMT της GreenDot, οι συζητητές και στις δύο
ομάδες αναφέρουν ως πηγή ενημέρωσης για άλλα συστήματα συλλογής, την
ύπαρξη κάδων και σημείων συλλογής άλλων ρευμάτων.
Αναφέρονται επίσης μεμονωμένα και ενημερωτικές εκστρατείες ιδιωτικών φορέων
που προτρέπουν τους πολίτες να εφαρμόσουν πρακτικές πιο φιλικές προς το
περιβάλλον (π.χ. χρήση επαναχρησιμοποιήσιμων οικολογικών τσαντών για αγορές.)
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Ενημέρωση

Η τηλεόραση, μέσω ενημερωτικών/
διαφημιστικών σποτ και
ενημερωτικών εκπομπών/
ντοκιμαντέρ, παραμένει το κύριο
κανάλι λήψης πληροφοριών για
θέματα που αφορούν στη διαχείριση
αποβλήτων και προστασίας του
περιβάλλοντος.

Η αναφορά σε
πληροφόρηση για θέμα που
αφορούν στη διαχείριση
απορριμμάτων από άλλα
μέσα μαζικής ενημέρωσης
είναι πολύ περιορισμένη και
δεν αφορά στην εκστρατεία
Rethink.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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RRR – Reduce - Μείωση

Στα προηγούμενα κύματα του έργου το
2015 και 2016, οι συζητητές έδειξαν να
έχουν πλήρη άγνοια του όρου ReduceΜείωση σε σχέση με τη διαχείριση
απορριμμάτων.
Αυθόρμητα, συμπέραναν λανθασμένα ότι
ο πυλώνας Reduce-Μείωση αφορούσε
ενέργειες όπως η ανακύκλωση που
αποσκοπούν
στη
μείωση
των
απορριμμάτων
που
καταλήγουν
σε
χώρους υγειονομικής ταφής. Δεν υπήρχε
οποιαδήποτε συσχέτιση του ReduceΜείωση με αγοραστική συμπεριφορά.

Στο υφιστάμενο κύμα, συζητητές και στις δύο ομάδες
φαίνονται να γνωρίζουν τον όρο. Αν και η γνώση δεν
είναι καθολική, το γεγονός ότι κάποιοι γνωρίζουν τον
πυλώνα είναι ενδεικτικό της αύξησης γνώσης για αυτό.
Η αύξηση γνώσης φαίνεται να προέρχεται από την
εκστρατεία Rethink (τηλεοπτικά ενημερωτικά σποτ),
στην οποία ανακαλούν να έχουν δει το σχετικό
μήνυμα.

Παρόλα αυτά, πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμη και τα
άτομα που γνωρίζουν τον όρο Reduce-Μείωση, δεν
είναι πλήρως ενήμερα για το τι συμπεριλαμβάνεται
κάτω από τον πυλώνα.
‘Το ακούσαμε από την διαφήμιση.
Αυτή που έρχεται ο κύριος στο σπίτι.’

(25-44χρ.)

‘Αυτό που λέει στην
τηλεόραση. Reduce.’

(45-55χρ.)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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RRR – Reduce - Μείωση
=
Οι καταναλωτές που
είναι ενήμεροι για τον
όρο Reduce-Μείωση το
συνδέουν άμεσα με τον
υπερκαταναλωτισμό.
Αντιλαμβάνονται τη
Μείωση να αναφέρεται
στην μείωση των
αγορών σε απαραίτητα
ήδη και την αποφυγή
άσκοπων εξόδων.

Αγορά απαραιτήτων/
αποφυγή σπαταλών
Οι πλείστοι καταναλωτές,
ακόμη και αυτοί που δεν
γνωρίζουν τον όρο Μείωση,
αναφέρουν ότι έχουν αλλάξει
αγοραστικές συνήθειες και
αποφεύγουν τις σπατάλες:
• Έχουν
σταματήσει
τα
‘μεγάλα’ ψώνια και την
αγορά αποθεμάτων για το
σπίτι.
• Επισκέπτονται υπεραγορές
πιο συχνά και αγοράζουν
αυτά που έχουν άμεση
ανάγκη
• Χρησιμοποιούν λίστες για το
ψώνισμα

Η ανάληψη αυτών των ενεργειών όμως,
φαίνεται να είναι όμως αποτέλεσμα της
οικονομικής κρίσης, αντί ανάπτυξης
περιβαλλοντικής συνείδησης.
Λόγο της δυσχερούς οικονομικής
κατάστασης, οι καταναλωτές μέσα στα
τελευταία τρία χρόνια περιόρισαν τις
αγορές τους στα απαραίτητα, ώστε να
είναι σε καλύτερη θέση να ανταπεξέλθουν
οικονομικά.
Ακόμη και τα άτομα που φαίνεται να είναι
πιο ευαισθητοποιημένα για το περιβάλλον
και βλέπουν ότι η μείωση των αγορών
τους επέφερε και μείωση των
απορριμμάτων, αναγνωρίζουν ότι το κύριο
κίνητρο που είχαν για ανάληψη τέτοιων
ενεργειών ήταν οικονομικό.
‘Κάμνουμε μείωση αλλά
είναι για την πούγκα μας

(45-55χρ.)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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RRR – Reduce - Μείωση
Αγορά προϊόντων με
λιγότερο/ χωρίς
πακετάρισμα
Αγορά προϊόντων με
ανακυκλώσιμο πακετάρισμα
Δεν συσχετίζονται με
τον πυλώνα ReduceΜείωση
Αγορά μεγαλύτερων
συσκευασιών
Αγορά χρησιμοποιημένων
προϊόντων
Αγορά
επαναχρησιμοποιούμενων
αντί μίας-χρήσης προϊόντων

Δεν
ακολουθούνται

‘Τούτο με τις μεγάλες
συσκευασίες πάντα το
κάνω, αλλά για λόγους
οικονομίας. Τώρα που το
είπες σκέφτηκα ότι βοηθά
και το περιβάλλον.’

(45-55χρ.)

Ακολουθούνται

Για τις υπόλοιπες ενέργειες
κάτω από τον πυλώνα
Reduce-Μείωση η συσχέτιση
τους με τον πυλώνα από
τους καταναλωτές είναι
περιορισμένη ως ανύπαρκτη.
Αν και κάποιες ενέργειες,
όπως η αγορά μεγαλύτερων
συσκευασιών, είναι ιδιαίτερα
κοινές τα κριτήρια ανάληψης
τους είναι οικονομικά και όχι
περιβαλλοντικά.
Μέσα από την συζήτησης
είναι εμφανές ότι η
συντριπτική πλειοψηφία δεν
έχει αντιληφθεί τις ενέργειες
αυτές ως εργαλεία μείωσης
αποβλήτων.
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RRR – Reuse - Επαναχρησιμοποίηση
Αυξημένη παρουσιάζεται η ενημέρωση των καταναλωτών για τον
όρο Reuse-Επαναχρησιμοποίηση.
Παρόλο που και στα προηγούμενα κύματα στο άκουσμα του
όρου κατανοούσαν ότι αφορά την επαναχρησιμοποίηση υλικών
για μείωση της παραγωγής αποβλήτων, τώρα φαίνονται πιο
ενήμεροι ότι αποτελεί μια από τις κύριες ομάδες ενεργειών για
διαχείριση απορριμμάτων.
Αυτό φαίνεται και πάλι να είναι κάτι που επιτεύχθηκε μέσω της
εκστρατείας Rethink, καθώς τα άτομα που αναφέρουν ότι
γνωρίζουν τον όρο ανακαλούν και πάλι τη σχετική εκστρατεία
όπου τον είδαν.
‘Σημαίνει να τα
χρήσομοποιείς με άλλο
τρόπο. Αυτό που δείχνει
και στην τηλεόραση.

(25-44χρ.)
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RRR – Reuse - Επαναχρησιμοποίηση
‘Εγώ πάντα έδινα τα
ρούχα και πριν την
διαφήμιση σε εκείνους
που έχουν ανάγκη.’

(45-55χρ.)

Οι πλείστοι καταναλωτές αναφέρουν ότι αναλαμβάνουν
ενέργειες
κάτω
από
τον
πυλώνα
ReuseΕπαναχρησιμοποίηση συστηματικά:
•
•
•
•

προσφέρουν ρουχισμό σε φιλανθρωπικές και μηκυβερνητικές οργανώσεις για βοήθεια και οικονομική
ενίσχυση,
επαναχρησιμοποιούν κενές πλαστικές συσκευασίες
και μπουκάλια για φύλαξη άλλων αγαθών, και
παίρνουν μαζί τους τσάντες για μεταφορά προϊόντων
όταν επισκέπτονται υπεραγορές όπου οι πλαστικές
τσάντες για πακετάρισμα χρεώνονται,
Χρησιμοποιούν
υλικά/
προϊόντα
που
θα
απορρίπτονταν για να κάνουν χειροτεχνήματα.

Εγώ πάντως νευριάζω με την γυναίκα μου που το στοιβάζει και γεμίζει το σπίτι. ‘Τι θα
τα κάνεις τόσα ταππεράκια;’ την ρωτώ, ‘πότε θα τα χρησιμοποιήσεις.’ Όταν δεν είναι
εκεί πατάσσω τα.’

(45-55χρ.)

‘Είδα τη διαφήμιση που έδειχνε που κάνεις τις μπουκάλες γλάστρες και μου άρεσε και
το δοκίμασα και εγώ σπίτι. Αλλά πόσες γλάστρες θα κάνεις; Πού θα τις βάλεις όλες;’

Αν και η συσχέτιση της Επαναχρησιμοποίησης με
την προστασία του περιβάλλοντος έχει αυξηθεί, ο
μέσος Κύπριος διαχρονικά προβαίνει στις ενέργειες
αυτές για ανθρωπιστικούς σκοπούς ή για λόγους
εξοικονόμησης πόρων. Δεν έχει μάθει τις ενέργειες
αυτές ως μέρος ενός γενικότερου πλάνου
διαχείρισης απορριμμάτων.
Η περιβαλλοντική πτυχή είναι ένα πρόσθετο κέρδος,
δεν είναι όμως το κύριο κίνητρο που τους έχει
ωθήσει να αναλαμβάνουν τέτοιες ενέργειες.
Σχετικά με την Επαναχρησιμοποίηση, αξίζει να
αναφερθεί ότι αρκετά νοικοκυριά νιώθουν ότι
υπάρχουν περιορισμοί ως προς το πόσο μπορεί να
εφαρμοστεί.
Όπως αναφέρουν, παραδειγματικά, ένα νοικοκυριό
δεν μπορεί να κρατάει για επαναχρησιμοποίηση όλες
τις πλαστικές και γυάλινες συσκευασίες που
χρησιμοποιεί, καθώς διαχρονικά θα αυξάνεται η
ποσότητα τους και δεν θα υπάρχουν ευκαιρίες
χρήσης.

(25-44χρ.)
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