ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ
Για την καταγραφή του υφιστάμενου επιπέδου ενημέρωσης και κατανόησης των Κυπρίων
στα θέματα Μείωσης, Επαναχρησιμοποίησης και Ανακύκλωσης απορριμμάτων αλλά και
των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της εκστρατείας RETHINK, έχουν προγραμματιστεί
τρεις έρευνες κοινής γνώμης.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Προδιαγραφές Ερευνών
Έρευνες
Κοινής
Γνώμης
Ποσοτικές
Τηλεφωνικές
Έρευνες

•
•
•
•
•

Δειίγμα-700 άτομα
Ατομα 18-54 χρονών
Τυχαία
στρωματοποιημένη
δειγματοληψία
Ολόκληρη η Κύπρος
(Αστική/Αγροτική)
Διάρκεια – 10 λεπτά

Συνεντεύξεις σε
Διαμορφωτές
Αποφάσεων

Ομάδες Εστίασης

•
•
•
•

2 ομάδες κάθε έρευνα
Μέγεθος- 7-9 άτομα
Άτομα 25-44 χρονών
Άτομα 45-55 χρονών

•
•
•
•
•
•
•

Δειίγμα-8 άτομα
Βιομηχανία διαχείρισης
αποβλήτων
Βιομηχανία παραγωγής
προϊόντων
Τοπικές αρχές
Δημοσιογράφοι
Τεχνοκράτες
Βουλευτές
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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1η Έρευνα Κοινής Γνώμης
Τηλεφωνική Έρευνα
- Μάιος 2015

Ομάδες Εστίασης
-Μάϊος 2015

Συνεντεύξεις
-Μάρτιος 2016
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Αποτελέσματα ποιοτικής έρευνας

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Περιβάλλον
Οι αντιλήψεις των Κυπρίων ως προς την ανάγκη
προστασίας του περιβάλλοντος επικεντρώνονται
στην ανάγκη διασφάλιση της ποιότητας ζωής, και
κατατάσσονται σε τρεις γενικές κατηγορίες:

Γιατί είναι σημαντικό
να προστατεύσουμε
το περιβάλλον;

•

Η ανάγκη εξασφάλισης ενός καλύτερου μέλλοντος για
τις επόμενες γενεές.

•

Η ανάγκη διαβίωσης σε ένα ασφαλές περιβάλλον
μακριά από εστίες και πηγές μολύνσεων, με πρόσβαση
σε καθαρό νερό και αέρα και με καλές κλιματολογικές
συνθήκες (γίνονται αρκετές αναφορές σε ακραία
καιρικά φαινόμενα για τα οποία επιρρίπτονται ευθύνες
στην καταστροφή του περιβάλλοντος)

•

Η ανάγκη βελτίωσης της υγείας/ μείωση ασθενειών
που συνδέονται με καταστροφή του περιβάλλοντος
(π.χ. άσθμα, καρκίνο)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Περιβάλλον
Οι Κύπριοι:
•
•
•

αποδέχονται εύκολα, ότι έχουν προσωπική ευθύνη να προστατεύσουν το περιβάλλον,
απορρίπτουν κατηγορηματικά, ότι ένα άτομο από μόνο του δεν μπορεί να κάνει αλλαγή,
συμμερίζονται την άποψη, ότι δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός σε περιβαλλοντικά θέματα
καθώς οι επιδράσεις της καταστροφής του περιβάλλοντος είναι ήδη εμφανείς.

Παράλληλα όμως, παραδέχονται ότι θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερα για την προστασία του
περιβάλλοντος, αλλά δεν τα κάνουν διότι δεν είναι πρακτικό ή εύκολο για τους ιδίους. Αιτιολογούν το
γεγονός ότι δεν προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που γνωρίζουν και είναι διαθέσιμες για προστασία του
περιβάλλοντος επικαλούμενοι θέματα όπως:

•
•
•
•

άγνοια και ελλιπή ενημέρωση,
έλλειψη αποθηκευτικού χώρου,
έλλειψη χρόνου, και
έλλειψη διαθέσιμων διευκολύνσεων σε κοντινή απόσταση

Μολονότι οι Κύπριοι πιστεύουν ότι υπάρχει θέμα με τη διαχείριση αποβλήτων στην Κύπρο, οι ανησυχίες
τους φαίνεται να επικεντρώνονται σε θέματα που αφορούν το πέταμα σκουπιδιών σε ακατάλληλους
χώρους, αντί συνολικά τον τρόπο διαχείρισης απορριμμάτων.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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RRR – Reduce - Μείωση
Μεταξύ των Κυπρίων υπάρχει περιορισμένη γνώση του πυλώνα Μείωσης ως μέρος της ιεράρχησης
διαχείρισης απορριμμάτων. Όταν ενημερωθούν ότι η Μείωση αποτελεί έναν από τους πυλώνες της
στρατηγικής για διαχείριση απορριμμάτων, οι πλείστοι Κύπριοι κατανοούν ότι αυτό αναφέρεται στην
μείωση απορριμμάτων που παράγουν.
Παρόλα αυτά, οι λύσεις που εκλαμβάνονται ότι εμπίπτουν κάτω από των πυλώνα Μείωσης αφορούν
ενέργειες Επαναχρησιμοποίησης και Ανακύκλωσης ή ενέργειες που αφορούν στη μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας (λιγότερη χρήση οχημάτων, χρήση LED λαμπτήρων).
Υπάρχει μια αντίσταση μεταξύ των Κυπρίων στο να κατανοήσουν ότι Μείωση πιθανό να
καλύπτει και την αγοραστική τους συμπεριφορά. Όταν αυτό τους υποδεικνύεται, οι
περισσότεροι αντιδρούν αρνητικά. Υιοθετώντας μια αμυντική στάση δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν
πολλά που μπορούν να κάνουν στον θέμα αυτό. Λόγω οικονομικής κρίσης, όπως υποστηρίζουν,
αγοράζουν μόνο τα αναγκαία και δεν υπάρχει περιθώριο μείωσης αυτών που αγοράζουν. Αυτή η
άποψη, με την οποία συμφωνεί η πλειοψηφία, οδηγεί σε δύο πολύ σημαντικά συμπεράσματα
σχετικά με τον τομέα της Μείωσης:
•

Στο μυαλό του Κύπριου, μείωση αντιστοιχεί με μείωση ποσοτήτων και όχι με επιλογή προϊόντων.
Οι συζητητές όταν ακούνε Μείωση σκέφτονται μείωση στις ποσότητες των ειδών που
αγοράζουν. Δεν σκέφτονται την πιθανή επιλογή προϊόντων με μεγαλύτερη διάρκεια
ζωής ή με λιγότερο πακετάρισμα.

•

Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την αγοραστική συμπεριφορά των Κυπρίων, οι οποίοι είναι
πλέον αρκετά πιο ευαισθητοποιημένοι στις τιμές των προϊόντων. Το οικονομικό κίνητρο είναι πιο
δυνατό από την περιβαλλοντική συνείδηση. Μεταξύ δύο παρόμοιων προϊόντων είναι πιθανότερο
να επιλέξουν αυτό που είναι φθηνότερο χωρίς να λάβουν υπόψη το πόσο φιλικό είναι προς το
περιβάλλον.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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RRR – Reuse - Επαναχρησιμοποίηση
Οι Κύπριοι κατανοούν εύκολα σε τι αναφέρεται ο όρος Επαναχρησιμοποίηση (Reuse) στον τομέα
διαχείρισης απορριμμάτων. Σε μεγάλο βαθμό κατανοούν σε τι αναφέρεται η Επαναχρησιμοποίηση,
καθώς κάποιες από τις ενέργειες που ακολουθούν εμπίπτουν κάτω από τον Πυλώνα αυτό.
Η Επαναχρησιμοποίηση επιδρά θετικά στην διαχείριση απορριμμάτων μέσω:
• Επέκτασης της ζωής υφιστάμενων αγαθών, κάτι το οποίο είναι ευρέως κατανοητό
• Μείωση της αγοράς καινούργιων αγαθών, κάτι το οποίο δεν είναι ευρέως κατανοητό

Υπάρχουν τρία είδη ενεργειών που οι καταναλωτές ακολουθούν ευρέως και
κατατάσσονται κάτω από τον πυλώνα της Επαναχρησμοποίησης:
Επαναχρησιμοποίηση ρουχισμού:
Αναλαβαίνουν την ενέργεια αυτή για ανθρωπιστικά κίνητρα
και όχι για κίνητρα προστασίας του περιβάλλοντος.
Επαναχρησιμοποίηση γυάλινων συσκευασιών:
Αναλαβαίνουν την ενέργεια αυτή για οικονομικά κίνητρα και
όχι για κίνητρα προστασίας του περιβάλλοντος.
Επαναχρησιμοποίηση τσαντών σε ψώνια από υπεραγορές:

Αναλαβαίνουν την ενέργεια αυτή για οικονομικά κίνητρα και
όχι για κίνητρα προστασίας του περιβάλλοντος.

Ο μέσος Κύπριος προβαίνει σε
δράσεις επαναχρησιμοποίησης,
αλλά το κάνει για οικονομικούς
και ανθρωπιστικούς λόγους. Δεν
κάνει επαναχρησιμοποίηση για
διαχείριση απορριμμάτων ή
προστασία του περιβάλλοντος.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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RRR – Recycle - Ανακύκλωση
Οι Κύπριοι είναι αρκετά καλά ενήμεροι για την Ανακύκλωση και για
τον τρόπο με τον οποίο βοηθά στην διαχείριση απορριμμάτων.
Σε μεγάλο βαθμό, ταυτίζουν την Ανακύκλωση με ορθή διαχείριση
απορριμμάτων χωρίς προσδίδουν την απαραίτητα προσοχή και
σημαντικότητα στους πυλώνες Μείωσης και Επαναχρησιμοποίησης.

Ο μέσος Κύπριος προβαίνει σε ενέργειες ανακύκλωσης υλικών για τις
οποίες υπήρξε έντονη ενημέρωση (PMD, χαρτί) και για τις οποίες δεν
απαιτείται από τον ίδιο ιδιαίτερη προσπάθεια (συλλογή από το σπίτι).
Δεν ενεργεί προληπτικά, δεν ψάχνει πληροφορίες από μόνος, δεν
καταβάλει πρόσθετη προσπάθεια όταν απαιτείται.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Μέτρα προώθησης ανακύκλωσης
Σύστημα
κινήτρων:

Ευρεία αποδοχή ενός τέτοιου συστήματος
δεδομένου ότι:

Καταβολή τελών για
συλλογή σκυβάλων
ανάλογα με την
ποσότητα απορριμμάτων
που παράγει κάθε
νοικοκυριό.

•
•

•

Σύστημα ποινών:
Σύστημα επιβολής
προστίμου σε νοικοκυριά
που δεν ανακυκλώνουν.

Είναι ένα δίκαιο σύστημα, το οποίο κατανέμει
αναλογικά (ο κάθε ένας πληρώνει όσα παράγει)
το κόστος διαχείρισης απορριμμάτων.
Παρέχει ένα χειροπιαστό και άμεσο κίνητρο/
ανταμοιβή, σε αντίθεση με τον τελικό στόχο,
την προστασία του περιβάλλοντος, που δεν
είναι άμεσα εμφανή.
Παρέχει ένα οικονομικό κίνητρο, το οποίο
αξιολογείται ως καθοριστικό στη διαμόρφωση
συμπεριφορών.

Νεαρότεροι Κύπριοι, πιστεύουν ότι η υιοθέτηση ενός
τέτοιου συστήματος θα ήταν λανθασμένη. Θεωρούν
ότι απαιτείται ευαισθητοποίηση του κόσμου μέσω
ενημέρωσης και εκπαίδευσης, ώστε ο πολίτης στην
καθημερινότητα του να θέλει από μόνος του να
ανακυκλώνει. Εκφράζουν την άποψη ότι με την
επιβολή προστιμάτων σε όσους δεν ανακυκλώνουν,
η ανακύκλωση θα ταυτιστεί με κάτι το αρνητικό και
θα εμποδίσει τον κόσμο από το να την αγκαλιάσει.

Καταγράφονται όμως και αρκετοί ενδοιασμοί ως
προς την λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος:
• Είναι στο DNA του Κυπραίου να κλέψει το
σύστημα. Πως θα διασφαλιστεί ότι κάποιοι δεν θα
εκμεταλλευτούν το σύστημα εις βάρος άλλων
συμπολιτών τους;
• Το σύστημα αυτό πιθανό να οδηγήσει κάποιους
να πετάνε σκύβαλα σε ακατάλληλους χώρους
(κάδους ανακύκλωσης, εξωτερικούς χώρους).
• Πως θα λειτουργήσει το σύστημα σε
πολυκατοικίες όπου οι κάδοι σκυβάλων είναι
κοινοί;

Άκρως αντίθετη είναι η τοποθέτηση των πιο
ηλικιωμένων Κυπρίων, οι οποίοι υποστηρίζουν την
υιοθέτηση ενός τέτοιου συστήματος, πιστεύοντας
ότι θα ήταν αποτελεσματικό.
Βλέπουν την τιμωρία ως αποτελεσματικό εργαλείο
στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συμπεριφοράς
και συμμόρφωσης. Στη συντριπτική τους
πλειοψηφία υποστηρίζουν ότι η ανακύκλωση θα
έπρεπε να είναι υποχρεωτική αντί προαιρετική.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Αποτελέσματα Ποσοτικής Έρευνας

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Σημαντικότητα προστασίας περιβάλλοντος
Ερ.1: Πόσο σημαντική είναι η
προστασία του περιβάλλοντος για
εσάς προσωπικά; Θα λέγατε ότι είναι…
Όχι και τόσο σημαντική
1%

Καθόλου σημαντική
0%

Αρκετά σημαντική
27%

Πολύ σημαντική
71%

Βάση: Όλο το δείγμα
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Αντιλήψεις για την προστασία του περιβάλλοντος
Ερ.9: Παρακαλώ πείτε μου κατά πόσο συμφωνείτε απόλυτα, μάλλον
συμφωνείτε, ούτε συμφωνείτε ούτε διαφωνείτε, μάλλον διαφωνείτε ή
διαφωνείτε απόλυτα με την καθεμία από τις ακόλουθες δηλώσεις.
Η προστασία του περιβάλλοντος είναι θέμα της Κυβέρνησης και όχι των πολιτών

68%

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

26%

20%

Η επιδείνωση της κατάστασης του περιβάλλοντος αργεί, γι αυτό δεν με
ενδιαφέρει

4%

Εγώ σαν άτομο μπορώ να διαδραματίσω το δικό μου ρόλο στην προστασία του
περιβάλλοντος στην Κύπρο

4% 7%

5%

Μάλλον διαφωνώ

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ

4% 7% 6%

53%
25%

16%

38%

21%
20%

3%5%4%

70%

59%

0%
Διαφωνώ απόλυτα

22%

34%

Στην Κύπρο δεν υπάρχει άμεσο πρόβλημα με το περιβάλλον

17%
16%

23%

5% 6%

7% 3%3%

28%

61%

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα επηρεάζουν την καθημερινή ζωή

Είμαι ευαισθητοποιημένος για το περιβάλλον και το βάζω πάνω από τα οικονομικά
μου συμφέροντα

9%

73%

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

Πάντα κάνω ότι είναι δυνατό και περνά από το χέρι μου για να προστατεύσω το
περιβάλλον

18%

7% 6% 4%
34%

72%
40%
Μάλλον συμφωνώ
Βάση: όλο το δείγμα

60%

80%

Συμφωνώ απόλυτα

100%
ΔΓ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ

14

Αντιλήψεις για το ενδιαφέρον για προστασία του
περιβάλλοντος από διάφορους φορείς
Ερ.12: Θα λέγατε ότι το γενικό κοινό ενδιαφέρεται πάρα πολύ,
αρκετά, μέτρια, όχι και τόσο ή καθόλου για περιβαλλοντικά θέματα;
Πάρα πολύ
3%

ΔΓ
1%

Καθόλου
6%

18-24
Αρκετά
19%

Όχι και τόσο
22%

Ενδιαφέρον
γενικού Κοινού
για
περιβαλλοντικά
θέματα

Mέτρια
49%

2,97

25-34

2,86

35-44

2,99

45-54

2,88

Σύνολο

2,92
1

2

Καθόλου

Βάση: όλο το δείγμα

3

4

5
Πάρα πολύ

Μέτρια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Ενέργειες για προστασία του περιβάλλοντος –
σημαντικότητα Vs. ανάληψη
Ποσοστό που θεωρεί την κάθε ενέργεια
ως αρκετά ή πάρα πολύ σημαντική:

Ποσοστό που εκτελεί την κάθε
ενέργεια:
Διάστημα

Ανακύκλωση

16%

Κομποστοποίηση οργανικών απορριμμάτων

30%

Χρήση οικολογικών τσαντών για το ψώνισμα

32%

Επαναχρησιμοποίηση γυάλ., πλασ., χάρτ. και μεταλ.
συσκευασιών

33%

Χρήση προϊόντων με λιγότερο πακετάρισμα και
βιοδιασπώμενων προϊόντων
Μείωση του φαγητού που πετιέται μέσα από πιο
έξυπνες αγορές, χρήσιμοποίηση των υπολειμμάτων
Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στο σπίτι

32%

32%
25%

81%

-11%
-44%

33%
46%
51%
37%

-34%

-35%

51%

-9%

67%

-12%

29%

54%

-19%

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

29%

54%

-36%

Βάση: Όλο το δείγμα

30%

45%

19%
44%

-13%

Μείωση της κατανάλωσης νερού στο σπίτι

Περισσότερη χρήση μέσων μαζικής συγκοινωνίας/
λιγότερη χρήση ιδιωτικού αυτοκινήτου

86%

-40%

71%
34%

74%
84%
64%
47%
35%

Πιο ηλικιωμένοι Κύπριοι τείνουν να προσδίδουν περισσότερη σημασία σε κάθε ενέργεια και
να αναλαμβάνουν προσωπικά περισσότερες ενέργειες από πιο νεαρούς Κύπριους.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Ανακύκλωση
Ερ.5: Μου είπατε όχι έχετε κάνει ανακύκλωση
κάποιων απορριμμάτων. Τι έχετε ανακυκλώσει;
Πλαστικά

67%

Χαρτί

61%

Γυαλί

40%

Μεταλλικά (τενεκεδάκια)

29%

Πλαστικά πώματα

19%

Συσκευασίες Tetra Pak

17%

Ρούχα

12%

Μπαταρίες

9%

PMD

6%

Μέταλλα (χαλκό, σίδηρο)
Ηλεκτρονικό εξοπλισμό/ συσκευές

6%
2%

Λάδι τηγανίσματος

1%

Λαμπτήρες

1%

Μελάνια εκτυπωτών

0%

Φάρμακα

0%

Μπάζα

0%

Άλλο

Δεν κάνω ανακύκλωση

2%
14%

Βάση: όλο το δείγμα
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Ανακύκλωση
Ερ.6: Για ποιους λόγους κάνετε ανακύκλωση;
Ερ.7: Γιατί δεν κάνετε ανακύκλωση;

Δεν ανακυκλώνουν
14%

Ανακυκλώνουν
86%

Βάση: όλο το δείγμα

Για προστασία του περιβάλλοντος
Για εξοικονόμηση
Θέμα συνήθειας
Για καθαριότητα
Για καλύτερη ποιότητα ζωής
Το ζητούν τα παιδιά/ έχουν μάθει από το σχολείο
Yγεία, αποφυγή μολυσματικών ασθενειών/ καρκίνου
Για επαναχρησιμοποίηση υλικών
Όλοι το κάνουν στην περιοχή που ζω
Φιλανθρωπικούς σκοπούς
Διότι είναι ορθό
Μείωση σκουπιδιών
Άλλα
Δεν υπάρχουν αρκετοί κάδοι στην περιοχή
Δεν έχω συνηθίσει
Δεν το σκέφτηκα
Δεν βολεύει/ Δεν υπάρχει σύστημα στην περιοχή
Έλλειψη χρόνου/ ένταση καθημερινότητας
Δεν έχω χώρο
Δεν γνωρίζω που έχει σημεία περισυλλογής
Δεν είμαι ενήμερος/η για την ανακύκλωση
Πρέπει να αγοράζεις ειδικά σακούλια και είναι ακριβά
Δεν παράγω πολλά απορρίμματα για να αξίζει
Δεν έχω κάποιο (οικονομικό) κίνητρο
Κάποιοι επωφελούνται/ αποκομίζουν οικονομικό όφελος
Άλλο

73%
8%
7%
7%
5%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
5%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
1%
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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Επιλογές διαχείρισης μείωσης απορριμμάτων
Ερ.11: Η Κύπρος παράγει κατά κεφαλήν τα περισσότερα σκουπίδια στην Ευρώπη. Δεδομένου ότι
απαιτείται να μειώσουμε τα απορρίμματα που παράγουμε, ποιος από τους ακόλουθους πιστεύετε
ότι είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για μείωση των απορριμμάτων;

Το κάθε νοικοκυριό να πληρώνει
τέλος σκυβάλων ανάλογα με τον
όγκο/ βάρος σκουπιδιών που
παράγει (εξαιρουμένων αυτών
που δίνει για ανακύκλωση)
24%

Υποχρεωτική ανακύκλωση δια
νόμου, με χρηματικά προστίματα
σε όσους δεν ανακυκλώνουν
33%

Περισσότερη
πληροφόρηση και
ενημέρωση για
εθελοντική μείωση
σκυβάλων
42%

Βάση: όλο το δείγμα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
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