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Α. Πλαίςιο ζρευνασ
Στο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ τθσ iSea ςτισ δράςεισ τθσ Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ Αςτικοφ
Ρεριβάλλοντοσ του Διμου Θεςςαλονίκθσ, τθν Τετάρτθ 13 Σεπτεμβρίου 2017, ςτθ Διεκνι
Ζκκεςθ Θεςςαλονίκθσ, προωκικθκε ςτο κοινό ζνα ερωτθματολόγιο που είχε ωσ ςτόχο τθ
διερεφνθςθ του επιπζδου τθσ γνϊςθσ του και τθσ καταναλωτικισ του προτίμθςθσ ςχετικά με
τα μικροπλαςτικά, κακϊσ και τθ διερεφνθςθ τθσ γνϊςθσ τουσ ωσ προσ το φορτίο των
απορριμμάτων ςτισ παραλίεσ που επιςκζφτθκαν πρόςφατα.

Β. Μεκοδολογία
Το ερωτθματολόγιο αποτελοφνταν από 4 μζρθ (Εικόνα 1), ενϊ θ διανομι πραγματοποιικθκε
θλεκτρονικά με τθ χριςθ laptop και tablet από 3 άτομα. H εκδιλωςθ είχε διάρκεια περίπου 3
ϊρεσ.

Εικόνα 1: Αριςτερά: Διάρκρωςθ Ερωτθματολογίου/Γενικζσ κατθγορίεσ, Δεξιά: Διάρκρωςθ ερωτιςεων ςτθν κάκε
κατθγορία.
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Γ. Αποτελζςματα
Τα αποτελζςματα τθσ παροφςασ ζρευνασ αφοροφςαν το ςφνολο των ςυμμετεχόντων (n=80),
με ςτόχο τθ διερεφνθςθ του επιπζδου γνϊςθσ και τθσ καταναλωτικισ προτίμθςθσ, ςχετικά με
τα μικροπλαςτικά ςτα προϊόντα κακθμερινισ φροντίδασ και περιποίθςθσ και τθσ αντίλθψθσ
ωσ προσ το φορτίο των απορριμμάτων ςτισ παραλίεσ και παρουςιάηονται ςτισ παρακάτω
ενότθτεσ.
Γ.1 Επίπεδο γνϊςθσ ςυμμετεχόντων ςχετικά με τα μικροπλαςτικά
Σχετικά με το επίπεδο γνϊςθσ οι ςυμμετζχοντεσ πρϊτα απάντθςαν ςτθν ερϊτθςθ «Γνωρίηετε
τι είναι τα μικροπλαςτικά;», όπου το 60% διλωςε ότι δε γνωρίηει (Εικόνα 2). Τα άτομα που
απάντθςαν κετικά (40%) ςυνζχιηαν ςτθν επόμενθ ερϊτθςθ που διερευνοφςε τθ γνϊςθ
ςχετικά με τισ χριςεισ των μικροπλαςτικϊν. Μόλισ το 10% (αυτϊν που απάντθςαν κετικά)
κατάφερε να ςθμειϊςει ςωςτά τθ χριςθ τουσ, δθλαδι ςτα προϊόντα προςωπικισ φροντίδασ
και ςτα καλλυντικά, ενϊ το υπόλοιπο 30% ςθμείωςε πωσ ςυνικωσ χρθςιμοποιοφνται ςτα
φάρμακα και τα τρόφιμα.

Εικόνα 2: Αριςτερά: Ποςοςτιαία παρουςίαςθ των απαντιςεων ςτθν ερϊτθςθ «Γνωρίηετε τι είναι τα μικροπλαςτικά.
Δεξιά: Ανάλυςθ των κετικϊν απαντιςεων ςτθν παραπάνω ερϊτθςθ ωσ προσ τθ ςφνδεςι των μικροπλαςτικϊν με
τισ χριςεισ τουσ.

Η επόμενθ ερϊτθςθ, για αυτοφσ που απάντθςαν ότι γνϊριηαν τι είναι τα μικροπλαςτικά,
αφοροφςε τον χρόνο διάςπαςθσ των μικροπλαςτικϊν, όπου ςχεδόν το ςφνολο κατάφερε να
απαντιςει εφςτοχα, δθλαδι ότι χρειάηονται ζωσ εκατοντάδεσ χρόνια. Οι ςυμμετζχοντεσ που
απάντθςαν αρχικά ότι δε γνϊριηαν τι είναι τα μικροπλαςτικά περνοφςαν απευκείασ ςτθν
επόμενθ κατθγορία ερωτιςεων.
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Γ.2 Διερεφνθςθ καταναλωτικισ προτίμθςθσ
Η επόμενθ κατθγορία ερωτιςεων αφοροφςε τθν καταναλωτικι προτίμθςθ των
ςυμμετεχόντων ωσ προσ τα προϊόντα που περιζχουν ι δεν περιζχουν μικροπλαςτικά. Για τουσ
ςυμμετζχοντεσ που δε γνϊριηαν τι είναι τα μικροπλαςτικά, γινόταν θ παρουςίαςθ ενόσ
ςφντομου κειμζνου ςχετικά με το πρόβλθμα, τθ δθμιουργία και τθ χριςθ τουσ. Ειδικότερα, το
93% των ςυμμετεχόντων κα προτιμοφςε ζνα προϊόν κακθμερινισ φροντίδασ
(ςυμπεριλαμβανομζνων των καλλυντικϊν) που δεν περιζχει μικροπλαςτικά. Επιπλζον, από το
ςφνολο των ςυμμετεχόντων, το 71% ιταν πρόκυμοι να πλθρϊςουν ζνα μεγαλφτερο αντίτιμο,
ενϊ ακόμα 24% ιταν πρόκυμοι ςε εξάρτθςθ με το προϊόν ι το ποςό (Εικόνα 3).

Εικόνα 3: Αριςτερά: Ποςοςτιαία παρουςίαςθ απαντιςεων ςτθν ερϊτθςθ «Θα προτιμοφςεσ ζνα προϊόν
κακθμερινισ φροντίδασ που περιζχει μικροπλαςτικά;». Δεξιά: Ποςοςτιαία παρουςίαςθ απαντιςεων ςτθν ερϊτθςθ
«Θα ιςουν πρόκυμοσ να πλθρϊςεισ μεγαλφτερο αντίτιμο για ζνα προϊόν που είναι απαλλαγμζνο από
μικροπλαςτικά;».

Γ.3 Διερεφνθςθ τθσ αντίλθψθσ ωσ προσ το φορτίο των απορριμμάτων
Το ςφνολο των ςυμμετεχόντων, ανεξάρτθτα με τισ απαντιςεισ που ζδωςε ςτισ προθγοφμενεσ
κατθγορίεσ, ςυμμετείχε ςε αυτι τθν κατθγορία. Ο ςτόχοσ ιταν θ διερεφνθςθ τθσ αντίλθψθσ
των ςυμμετεχόντων ςχετικά με το φορτίο των απορριμμάτων που εντόπιςαν ςτθσ παραλίεσ
που επιςκζφτθκαν πρόςφατα ςε ςφγκριςθ με το προθγοφμενο ζτοσ (Εικόνα 4).
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Συγκεκριμζνα, ςχεδόν 1 ςτουσ 2 απάντθςαν ότι τα απορρίμματα που ςυνάντθςαν ςτισ
παραλίεσ ιταν περιςςότερα από το προθγοφμενο ζτοσ, ενϊ ακολουκοφςε θ απάντθςθ «ςτα
ίδια επίπεδα» και «λιγότερα».

Εικόνα 4: Ποςοςτιαία παρουςίαςθ των απαντιςεων ςτθν πρόταςθ «Τα απορρίμματα ςτισ παραλίεσ που
επιςκεφτικατε φζτοσ ςε ςφγκριςθ με πζρςι ιταν…».

Ακολοφκθςε θ ανάλυςθ των κοινωνικϊν και δθμογραφικϊν χαρακτθριςτικϊν των
ςυμμετεχόντων ωσ προσ τθν αντίλθψθ που είχαν ςε ςχζςθ με τα απορρίμματα που
ςυνάντθςαν ςτθν παραλίεσ. Αρχικά το δείγμα που ςυμμετείχε ωσ προσ τθν θλικία
ακολουκοφςε κανονικι κατανομι, με πιο υψθλζσ ςε ςυχνότθτα τθν θλικιακι κλάςθ των 35-44
και 45-54 ετϊν. Επιπλζον, ςχεδόν 1 ςτουσ 2 ςυμμετζχοντεσ είχαν ολοκλθρϊςει ςπουδζσ ςτθ
2ο βάκμια ι 3ο βάκμια εκπαίδευςθ (Εικόνα 5).

Εικόνα 5: Παρουςίαςθ απαντιςεων ςχετικά με τθν αντίλθψθ του φορτίου των απορριμμάτων ανά βακμίδα
εκπαίδευςθσ.
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Η πλειοψθφία των ςυμμετεχόντων που απάντθςαν ιταν γυναίκεσ, ςε ποςοςτό 62%, οι οποίεσ
απάντθςαν με υψθλότερθ ςυχνότθτα (ζναντι των αντρϊν) ότι τα απορρίμματα ιταν
περιςςότερα ςε ςφγκριςθ με το προθγοφμενο ζτοσ (Εικόνα 6).

Εικόνα 6: Πάνω: Παρουςίαςθ απαντιςεων ςχετικά με τθν αντίλθψθ του φορτίου των απορριμμάτων ανά φφλο και
Κάτω: ανά φπαρξθ παιδιϊν ςτθν οικογζνεια.

Για τθν πλειοψθφία των ςυμμετεχόντων υπιρχαν παιδιά ςτθν οικογζνεια (61%), ωςτόςο θ
φπαρξι τουσ δεν φάνθκε να επθρεάηει τισ απαντιςεισ.
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Συηιτθςθ
Οι ςυμμετζχοντεσ είχαν τθ δυνατότθτα να λάβουν μζροσ ςτθν θμερίδα και τθν κλιρωςθ που
διοργάνωςε θ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Αςτικοφ Ρεριβάλλοντοσ του Διμου Θεςςαλονίκθσ,
γεγονόσ που πικανά ενίςχυςε τθ διάκεςι τουσ να ςυμμετζχουν.
Σχετικά με τα μικροπλαςτικά, αν και το 40% των ςυμμετεχόντων απάντθςε ότι γνωρίηει τι
είναι, μόλισ των 10% αυτϊν κατάφερε απαντιςει εφςτοχα ςτθν ερϊτθςθ ςχετικά με τισ
χριςεισ τουσ. Πςον αφορά ςτθν καταναλωτικι προτίμθςθ, θ πλειοψθφία των ςυμμετεχόντων
διλωςαν πωσ κα προτιμοφςαν προϊόντα απαλλαγμζνα από μικροπλαςτικά και μάλιςτα ιταν
πρόκυμοι να πλθρϊςουν και μεγαλφτερο αντίτιμο για αυτά. Ωςτόςο, αξίηει να ςθμειωκεί πωσ
θ πλειοψθφία διλωςε αδυναμία αναγνϊριςθσ προϊόντων που δεν φζρουν μικροπλαςτικά και
και κατ’επζκταςθ αναηιτθςθσ ςτθν αγορά.
Ωσ προσ τθν αντίλθψθ που είχαν για το φορτίο των απορριμμάτων ςτισ παραλίεσ ςε ςφγκριςθ
με το προθγοφμενο ζτοσ, περίπου 1 ςτουσ 2 απάντθςε ότι φζτοσ παρατιρθςε περιςςότερα
απορρίμματα. Επίςθσ, αρκετοί ςυμμετζχοντεσ που απάντθςαν ότι τα απορρίμματα ςε
ςφγκριςθ με πζρςι ιταν ςτα «ίδια επίπεδα», ςθμείωςαν ότι το φορτίο των απορριμμάτων
ιταν υψθλό και για τα δφο ζτθ.
Σχετικά με τθ βακμίδα εκπαίδευςθσ και το φφλο των ςυμμετεχόντων ζχει εντοπιςτεί και ςτο
παρελκόν ότι θ 3ο βάκμια εκπαίδευςθ και οι γυναίκεσ ςυμμετζχουν ςυχνότερα ςε αντίςτοιχεσ
ζρευνεσ.
Τζλοσ, για τθν ανάλυςθ του επιπζδου τθσ γνϊςθσ και τθσ καταναλωτικισ προτίμθςθσ
κεωρικθκε απαραίτθτο θ περαιτζρω ζρευνα ϊςτε να ςυλλεχκεί μεγαλφτερο και πιο
αντιπροςωπευτικό δείγμα που να καλφπτει το εφροσ τθσ Ελλάδασ και για το λόγο αυτό
ςυνεχίςτθκε θ προϊκθςθ θλεκτρονικοφ ερωτθματολογίου που περιελάμβανε τισ αντίςτοιχεσ
κατθγορίεσ ερωτιςεων. Ραράλλθλα, ςτο πλαίςιο των ςυνεργαςιϊν και τισ ςυγκρίςεισ των
αποτελεςμάτων μεταξφ διαφορετικϊν χωρϊν, θ διάδοςθ του ερωτθματολογίου
πραγματοποιείται επίςθσ ςτθν Κφπρο και τθν Τουρκία.

Αν πιςτεφεται ότι ιταν ενδιαφζροντα τα αποτελζςματα, βοθκιςτε μασ να διαδϊςουμε το
περαιτζρω τθν ζρευνά μασ, ςτζλνοντασ το ερωτθματολόγιο ςε φίλουσ και γνωςτοφσ ϊςτε να
το ςυμπλθρϊςουν!
Μπορείτε να βρείτε το ερωτθματολόγιο εδϊ.
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