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Αποτελέσματα έρευνας
Οι πολίτες χρειάζονται ενημέρωση και εκπαίδευση για την ανακύκλωση
Η ανακύκλωση είναι κυρίως θέμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών, για τους Θεσσαλονικείς, οι
οποίοι σταδιακά επιδιώκουν την ανακύκλωση, κυρίως συγκεντρώνοντας χαρτί, ενώ δείχνουν περιθώρια
αλλαγής των συνηθειών τους σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση, στη περίπτωση υποχρεωτικής χρέωσης
ανάλογα με το βάρος ή τον όγκο των απορριμμάτων.
Τα παραπάνω είναι μόνο ορισμένα από τα συμπεράσματα της δειγματοληπτικής έρευνας που έγινε για
το ΤΕΕ/ΤΚΜ, στο ευρύτερο Π.Σ. Θεσσαλονίκης, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.200 ατόμων, με
επιστημονική ευθύνη του Θ. Χατζηπαντελή, καθηγητή Εφαρμοσμένης Στατιστικής στο Α.Π.Θ.
Τα συμπεράσματα της έρευνας παρουσιάζει σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, το ΤΕΕ/ΤΚΜ,
ελπίζοντας ότι έτσι θα συμβάλλει στο να προωθηθεί η ιδέα αλλά και η πρακτική της ανακύκλωσης με
τελικό στόχο τη περιβαλλοντική προστασία αλλά και την αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων αστικών
απορριμμάτων.
Αυτή η συμβολή του Επιμελητηρίου στην ενημέρωση, για το σημαντικό θέμα της ανακύκλωσης, είναι και
η ενέργεια που κλείνει το 10ήμερο των εκδηλώσεων και δράσεων που σχεδίασε και υλοποίησε το
ΤΕΕ/ΤΚΜ, κάτω από το γενικό τίτλο «Θεσσαλονίκη, κάθε μέρα».
Οι εκδηλώσεις αυτές, που άρχισαν στις 24 Μαϊου και ολοκληρώνονται σήμερα, αποτέλεσαν το πρώτο
�κύμα� δράσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε μία μεγάλη καμπάνια για τις αστικές οχλήσεις και τις δυνατότητες
βελτίωσης του περιβάλλοντος στη πόλη μας.
Το πρώτο αυτό αφιέρωμα περιελάμβανε ένα πλέγμα εκδηλώσεων, ερευνητικού και αλληλεπιδραστικού
χαρακτήρα, που στόχο είχαν να παρέχουν στοιχεία προβληματισμού πολιτών και εκπροσώπων φορέων,
πάνω στα οποία να επιχειρηθεί, σε επόμενη φάση, η ανάληψη δράσεων για τη βελτίωση των συνθηκών
ζωής στη πόλη. Παράλληλα, μέσα από μια άλλου ύφους και είδους ματιά, το ΤΕΕ/ΤΚΜ προσπάθησε να
συμπαρασύρει τους πολίτες σε ένα αισιόδοξο μήνυμα και προοπτική για τη Θεσσαλονίκη, καθώς οι
συνθήκες ζωής σε αυτή όπως και η ίδια η πόλη, μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο.
Τα αποτελέσματα της έρευνας για την Ανακύκλωση
Η ανακύκλωση είναι ένα ιδιαίτερο θέμα συμμετοχής των πολιτών. Σχετικά με την ανακύκλωση, δόθηκε
στους πολίτες μία σειρά από εννέα προτάσεις και ζητήθηκε να εκφράσουν το βαθμό συμφωνίας τους για
κάθε μία από αυτές.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν
Για συμμετοχή στην ανακύκλωση, οι ίδιοι οι πολίτες της Θεσσαλονίκης, υποστηρίζουν σε ποσοστό 99%
τη πρόταση, ότι θα πρέπει να γίνει έντονη προβολή του θέματος από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά
και ότι θα πρέπει να ξεκινήσει από τα σχολεία, με ειδικά προγράμματα.
Με την πρόταση �Είμαι διατεθειμένος να συμμετάσχω, αλλά δεν ξέρω πως� συμφωνούν περίπου
τέσσερις στους πέντε πολίτες.
Αξιοσημείωτη είναι η τρίτη θέση που καταλαμβάνει η διατύπωση �Δεν γίνεται σωστή διαχείριση από τις
αρχές� με την οποία μόνο 6 στους 100 πολίτες δηλώνουν ότι δεν συμφωνούν καθόλου και περισσότεροι
από τρεις στους τέσσερις κατοίκους των Δήμων Εύοσμου, Κορδελιού, Μενεμένης και του Γ Δημοτικού
Διαμερίσματος του Δήμου Θεσσαλονίκης δηλώνουν ότι συμφωνούν από αρκετά ως πάρα πολύ.
Περίπου ένας στους έξι πολίτες θεωρεί την ανακύκλωση ως ένα από τα σημαντικότερα θέματα, ενώ
περισσότεροι από τους μισούς πολίτες πιστεύουν σε μεγάλο ή πολύ μεγάλο βαθμό ότι �υπάρχουν πιο
σημαντικά θέματα�.
Περίπου τρεις στους τέσσερις πολίτες θα συμφωνούσε (λίγο ή πολύ) με την ανάθεση των διαδικασιών της
ανακύκλωσης σε ιδιώτες. Στη Σταυρούπολη, στην Νεάπολη και στην περιοχή Χαριλάου � Πυλαία
περισσότεροι από ένας στους δύο κατοίκους πιστεύουν (από αρκετά ως πάρα πολύ) ότι οι διαδικασίες
της ανακύκλωσης πρέπει να ανατεθούν σε ιδιώτες.

Σχετικά με την θέση των κάδων ανακύκλωσης, περίπου τρεις στους δέκα κατοίκους πιστεύουν ότι είναι
τοποθετημένοι κοντά στο σπίτι τους. Πρόβλημα σχετικά με τη θέση των κάδων ανακύκλωσης αναφέρουν
περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους των Δήμων Καλαμαριάς και Εύοσμου.
Περίπου τρεις στους δέκα κατοίκους δηλώνουν ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι από το πλήθος των
κάδων ανακύκλωσης στην περιοχή τους. Η κατάσταση είναι χειρότερη για τους κατοίκους των Δήμων
Εύοσμου και Πολίχνης.
Οι Θεσσαλονικείς δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα στο διαχωρισμό των υλικών ανακύκλωσης
σε κατηγορίες. Περίπου ένας στους δύο πολίτες δεν έχει κανένα πρόβλημα και άλλος ένας στους τέσσερις
αντιμετωπίζει μικρά προβλήματα.
Από την έρευνα διερευνήθηκαν και οι αντιδράσεις των πολιτών σε μία υποθετική χρέωση ανάλογα με το
βάρος ή τον όγκο των απορριμμάτων. Οι πιθανές αντιδράσεις που διατυπώθηκαν στους ερωτώμενους
είναι οι εξής: �Θα αυξάνετε την προσπάθεια για διαχωρισμό � ανακύκλωση των απορριμμάτων�, �Θα
επιλέγατε προϊόντα με ανακυκλώσιμες συσκευασίες�, και �Θα αποφεύγατε να τοποθετήσετε τα
απορρίμματά σας στον κάδο σας και θα τα απορρίπτατε αλλού� .
Ο κάθε ερωτώμενος είχε τη δυνατότητα να επιλέξει όλες τις αντιδράσεις που ο ίδιος θα υιοθετούσε. Τις
πρώτες δύο επιλογές επέλεξαν περισσότεροι από τους μισούς πολίτες, ενώ τον τελευταίο τρόπο
αντίδρασης θα υιοθετούσε περίπου το 15% των πολιτών.
Ποια υλικά ανακυκλώνουμε
Στο τελευταίο μέρος της έρευνας έγινε διερεύνηση της συμμετοχής των πολιτών στην ανακύκλωση
διαφόρων υλικών. Από το σύνολο των ερωτώμενων ποσοστό 61,7% δηλώνει ότι ανακυκλώνει χαρτί. Τα
μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής στην ανακύκλωση χαρτιού παρατηρούνται στο Δήμο Θεσσαλονίκης και
συγκεκριμένα σε περιοχές των Α, Δ και Ε Δημοτικών Διαμερισμάτων. Υψηλά ποσοστά παρατηρούνται και
στους Δήμους Καλαμαριάς, Τριανδρίας και Αμπελόκηπων. Στον αντίποδα βρίσκονται οι Δήμοι Εύοσμου
και Νεάπολης όπου ανακύκλωση χαρτιού κάνουν λιγότεροι από ένας στους δύο πολίτες.
Περίπου ένας στους πέντε πολίτες δηλώνει ότι ανακυκλώνει πλαστικό. Τα μεγαλύτερα ποσοστά
συμμετοχής στην ανακύκλωση πλαστικού παρατηρούνται στο Δήμο Τριανδρίας και στις περιοχές του Ε
Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Θεσσαλονίκης εκτός της Νέας Παραλίας. Στον αντίποδα βρίσκονται
οι Δήμοι Εύοσμου, Πολίχνης και το Α Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Θεσσαλονίκης όπου ανακύκλωση
πλαστικού κάνουν λιγότεροι από ένας στους δέκα πολίτες.
Από το σύνολο των ερωτώμενων ποσοστό 19,3% δηλώνει ότι ανακυκλώνει αλουμίνιο. Τα μεγαλύτερα
ποσοστά συμμετοχής στην ανακύκλωση αλουμινίου παρατηρούνται στους Δήμους Κορδελιού και
Μενεμένης, στο Δ Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Θεσσαλονίκης και στην περιοχή του Ε Δημοτικού
Διαμερίσματος του Δήμου Θεσσαλονίκης κάτω από την οδό �Νέα Εγνατία�.
Από το σύνολο των ερωτώμενων ποσοστό 15,8% δηλώνει ότι ανακυκλώνει γυαλί. Τα μεγαλύτερα
ποσοστά συμμετοχής στην ανακύκλωση γυαλιού παρατηρούνται στους Δήμους Θεσσαλονίκης και
Αμπελόκηπων.
Περίπου ένας στους πέντε πολίτες δηλώνει ότι ανακυκλώνει μπαταρίες. Τα μεγαλύτερα ποσοστά
συμμετοχής στην ανακύκλωση μπαταριών παρατηρούνται στους Δήμους Θεσσαλονίκης, Κορδελιού και
Μενεμένης.

