ZA4983

Flash Eurobarometer 256
(Europeans’ attitudes towards the issue
of sustainable consumption and production)
Country Specific Questionnaire
Cyprus

FLASH ‐ 256
“SUSTAINABLE CONSUMPTION &
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Q1. Γενικά, πόσο γνωρίζετε για την περιβαλλοντική επίδραση των προίόντων που
αγοράζετε και χρησιμοποιείτε;
[ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΗ]
-

Γνωρίζω πλήρως....................................................................................................... 4

-

Γνωρίζω για τους πιο σημαντικούς αντίκτυπους ...................................................... 3

-

Γνωρίζω λίγα για αυτό.............................................................................................. 2

-

Τίποτα δεν γνωρίζω .................................................................................................. 1

-

[ΔΓ/ΔΑ] .................................................................................................................... 9

Q2. Πόσο σημαντικές είναι οι ακόλουθες πτυχές κατά τη λήψη μιας απόφασης για το ποιά
προϊόντα να αγοράσετε; Πολύ σημαντικές, μάλλον σημαντικές, μάλλον μη σημαντικές,
καθόλου σημαντικές;
[ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΡΑΜΜΗ]
- Πολύ σημαντικό........................................4
- Μάλλον σημαντικό ...................................3
- Μάλλον μη σημαντικό ..............................2
- Καθόλου σημαντικό ..................................1
- [ΔΓ/ΔΑ] ....................................................9

A. Η επίδραση του προϊόντος στο περιβάλλον

43219

B. Η τιμή του προϊόντος

43219

C. Η ποιότητα του προϊόντος

43219

D. Η μάρκα, το όνομα της μάρκας του προϊόντος

43219

Q3. Μερικά προϊόντα έχουν μια οικολογική ετικέττα που πιστοποιεί ότι είναι φιλικά προς
το περιβάλλον. Ποια δήλωση σας χαρακτηρίζει καλύτερα;
[ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΗ]

- Το οικολογικό μαρκάρισμα παίζει ένα σημαντικό μέρος στις αποφάσεις αγοράς μου ... 1
- Το οικολογικό μαρκάρισμα δεν παίζει ένα σημαντικό μέρος στις αποφάσεις αγοράς μου
....................................................................................................................................... 2
- Ποτέ δεν διαβάζω οποιεσδήποτε ετικέττες ..................................................................... 3
- [ΔΓ/ΔΑ] ........................................................................................................................... 9

Q4. Οι περιβαλλοντικές ετικέτες πρέπει να είναι συνοπτικές. Από τον κατάλογο που θα σας
διαβάσω ποιες περιβαλλοντικές πληροφορίες είναι η πιο σημαντική που θα
πρέπει να περιέχει μια ετικέτα;
[ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΕΝΑΛΛΑΞΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΗ]
- Επιβεβαίωση ότι το προϊόν προέρχεται από πηγές φιλικές προς το περιβάλλον ......... 1
- Επιβεβαίωση ότι η συσκευασία είναι οικολογικά φιλική ............................................ 2
- Η συνολική ποσότητα των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δημιουργούνται από
αυτό το προϊόν ................................................................................................................ 3
- Κατά πόσο το προϊόν μπορεί να ανακυκλωθεί/να επαναχρησιμοποιηθεί..................... 4
- [ΔΓ/ΔΑ]........................................................................................................................ 9

Η συνολική ποσότητα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που παράγονται άμεσα
και έμμεσα από το προϊόν ονομάζεται ανθρακικό αποτύπωμα ενός προϊόντος.
Μετρά τον αντίκτυπο πάνω στο περιβάλλον από την παραγωγή του, την
πώληση και τη χρήση, και ιδιαίτερα την αλλαγή κλίματος. (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡ.5)
Q5. Θα έπρεπε μια ετικέτα που δείχνει το ανθρακικό αποτύπωμα ενός προϊόντος να
είναι υποχρεωτική στο μέλλον;
[ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΗ]
- Ναι ................................................................................................................................ 1
- Όχι, θα πρέπει να γίνει σε θεληματική βάση ................................................................ 2
- Το ανθρακικό αποτύπωμα δεν με ενδιαφέρει ............................................................... 3
- [ΔΓ/ΔΑ]........................................................................................................................ 9

Q6. Πώς μπορούν οι λιανοπωλητές να συμβάλουν το καλύτερο στην προώθηση των
φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων;
[ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΕΝΑΛΛΑΞΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΗ]

- Με την παροχή καλύτερων πληροφοριών στους καταναλωτές.................................... 1
- Με το να έχουν συστηματικές προωθήσεις στα καταστήματα τους που να εστιάζονται
στα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα ................................................................... 2
- Να έχουν μια αφιερωμένη πράσινη γωνία μέσα στα καταστήματα τους με μόνο φιλικά
προς το περιβάλλον προϊόντα...................................................................................... 3
- Καλύτερη παρουσίαση των φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων στα ράφια για να
είναι πιο ορατά ............................................................................................................ 4
- [ΔΓ/ΔΑ]........................................................................................................................ 9

Q7. Ποιο τύπο φορολογικού συστήματος πρέπει να σκεφτούν να χρησιμοποιήσουν οι
δημόσιες αρχές για να προωθήσουν τα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα: …;
[ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΗ]
- … Να μειώσουν το φόρο για περισσότερα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα ...... 1
- … Να αυξήσουν τους φόρους για προίόντα που βλάπτουν το περιβάλλον................. 2
- … Ένας συνδυσμός των δύο ........................................................................................ 3
- [Η εισαγωγή ενός φορολογικού συστήματος για προώθηση των φιλικών προς το
περιβάλλον προϊόντων δεν είναι μια καλή ιδέα] ......................................................... 4
- [ΔΓ/ΔΑ]........................................................................................................................ 9

Q8. Κατά την άποψη σας, ποια από τις ακόλουθες ενέργειες θα είχε τη ψηλότερη
επίδραση στην επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων;

[Ερευνητή, εάν οι ερωτώμενοι ρωτήσουν: “ Οι βιώσιμοι τρόποι
μεταφοράς» είναι μέσα συγκοινωνίας που δεν προκαλούν ζημία/κάνουν
λιγότερη ζημία στο περιβάλλον (π.χ. εκπέμπουν λιγότερες εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου, χρησιμοποούν ανανεώσιμες πηγές κ.λπ.), και
επομένως προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και συμβάλλουν στην πάλη
ενάντια στην αλλαγή κλίματος. Μερικά πραγματικά παραδείγματα είναι:
λήψη του τραίνου αντί ενός αεροπλάνου κατά τα ταξίδια στο εξωτερικό,
πηγαίνοντας στην εργασία με το ποδήλατο ή τις δημόσιες συγκοινωνίες
και όχι με το αυτοκίνητο, ή να ταξιδεύεις στο αυτοκίνητο μαζί με κάποιο
άλλο]
[ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΕΝΑΛΛΑΞΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΗ]

- Αγορά προϊόντων που παράγονται από οικολογικά φιλική παραγωγή ........................ 1
- Αγορά ενεργειακά αποδοτικών οικιακών συσκευών.................................................... 2
- Κάνοντας προσπάθειες για χρήση λιγότερου νερού..................................................... 3
- Περιορισμός των αποβλήτων και ανακύκλωση............................................................ 4
- Ταξιδεύοντας λιγότερο και υιοθέτηση μεταφορικών μέσων που δεν καταστρέφουν ή
προκαλούν λιγότερη ζημιά στο περιβάλλον. .................................................................. 5
- [ΔΓ/ΔΑ]........................................................................................................................ 9

Η οικολογική ετικέτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (το Λουλούδι) είναι ένα σχέδιο
πιστοποίησης που βοηθά τους Ευρωπαΐους καταναλωτές να διακρίνουν τα
πιο πράσινα, τα φιλικότερα προς το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες.
(ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΡ.9)
Q9. Γνωρίζετε για το Λουλούδι, το σύμβολο της οικολογικής ετικέτας της ΕΕ;
[ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΗ]
- Το έχω δει ή έχω ακούσει για αυτό και έχω αγοράσει προϊόντα με αυτήν την ετικέτα ... 1
- Το έχω δει ή έχω ακούσει για αυτό, αλλά δεν έχω αγοράσει προϊόντα με αυτήν την
ετικέτα............................................................................................................................. 2
- Ποτέ δεν το έχω δει ή έχω ακούσει για αυτό ................................................................... 3
- [ΔΓ/ΔΑ] ........................................................................................................................... 9

Q10. Πόσο πολύ εμπιστεύεστε τις απαιτήσεις των παραγωγών για την περιβαλλοντική
απόδοση των προϊόντων τους;

[ΕΡΕΥΝΗΤΗ: “ η περιβαλλοντική απόδοση (...) ενός προϊόντος» = πόσο
καλά (ή άσχημα) ένα προϊόν αποδίδει από περιβαλλοντική άποψη. Αυτό
περιλαμβάνει το οικολογικό/ ανθρακικό αποτύπωμα του προϊόντος, την
οικολογική φιλικότητα της παραγωγής, διανομής/πώλησης, τη χρήση του
προϊόντος και τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης/ ανακύκλωσης.]
[ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΗ]
-Τους εμπιστέυεστε εντελώς........................................................................................... 4
-Μάλλον τους εμπιστεύεστε ........................................................................................... 3
-Μάλλον δεν τους εμπιστεύεστε ..................................................................................... 2
-καθόλου δεν τους εμπιστεύεστε .................................................................................... 1
- [ΔΓ/ΔΑ]........................................................................................................................ 9

Q11. Ποια δήλωση αντανακλά καλύτερα την άποψη σας σχετικά με τις τρέχουσες εκθέσεις
των εταιρειών σχετικά με την περιβαλλοντική και κοινωνική απόδοση τους:
[ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΗ]
- Εμπιστέυομαι τις εκθέσεις των εταιρειών για τη δική τους περιβαλλοντική και
κοινωνική απόδοση ..................................................................................................... 1
- Δεν εμπιστεύομαι τις εκθέσεις των εταιρειών για τη δική τους περιβαλλοντική και
κοινωνική απόδοση ..................................................................................................... 2
- Οι εκθέσεις των εταιρειών για τη δική τους περιβαλλοντική και κοινωνική απόδοση
δεν με ενδιαφέρουν ..................................................................................................... 3
- [ΔΓ/ΔΑ]........................................................................................................................ 9

Q12. Όταν αγοράζετε προϊόντα που χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό (όπως τηλεοράσεις ή
κομπιούτερς) ή καύσιμα (λέβητες, αυτοκίνητα), λαμβάνετε υπόψη πόσο
ενεργειακά αποδοτικά είναι; Ένα ενεργειακά αποδοτικό προϊόν είναι ένα
προϊόν που μπορεί να εκτελέσει το ίδιο έργο όπως ένα άλλο, χρησιμοποιώντας
λιγότερη ενέργεια για να κάνει.
[ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΗ]
-Πάντοτε ......................................................................................................................... 4
-Τις περισσότερες φορές, συχνά ..................................................................................... 3
-Σπάνια............................................................................................................................ 2
-Σχεδόν ποτέ ................................................................................................................... 1
- [ΔΓ/ΔΑ]........................................................................................................................ 9

Q13. Έχει προταθεί από την ΕΕ όπως οι λιανοπωλητές αναπτύξουν έναν εθελοντικό
περιβαλλοντικό κώδικα συμπεριφοράς. Ποια γνώμη είναι πιό κοντά στην δική
σας άποψη;
[ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΗ]

- Νομίζω είναι μία καλή ιδέα .......................................................................................... 3
- Οι λιανοπωλητές κάνουν ήδη αρκετά για το περιβάλλον και ένας εθελοντικός κώδικας
συμπεριφοράς δεν χρειάζεται...................................................................................... 2
- Είναι καλύτερο να χρησιμοποιηθεί η δεσμευτική νομοθεσία παρά ένας εθελοντικός
κώδικα συμπεριφοράς ................................................................................................. 1
- [ΔΓ/ΔΑ]........................................................................................................................ 9

D1.

Φύλο
[ΜΗΝ ΡΩΤΗΣΕΤΕ ‐ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΑΝΑΛΟΓΑ]

D2.

D3.

‐

[1] Άντρας

‐

[2] Γυναίκα

Πόσο χρονών είσαστε;
‐

[_][_] χρονών

‐

[00] [ΑΡΝΗΣΗ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ]

Πόσο χρονών ήσασταν όταν σταματήσατε την πλήρη εκπαίδευση σας;
[ΓΡΆΨΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ]

D4.

‐

[_][_] .................................................................................................. χρονών

‐

[ 0 0 ] ......................................................... [ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ]

‐

[ 0 1 ] ........................................... [ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΤΕ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ]

‐

[ 9 9 ] ....................................................................[ΑΡΝΗΣΗ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ]

Όσον αφορά την τωρινή εργασία σας, θα λέγατε ότι είστε αυτοεργοδοτούμενος,
εργοδοτούμενος, εργάτης ή θα λέγατε ότι είσαστε χωρίς επαγγελματική
δραστηριότητα; Σημαίνει ότι είστε...

[ΑΝ ΔΟΘΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ]
- Αυτοεργοδοτούμενος
Æ i.e. :

- γεωργοκτηνοτρόφος, δασικός υπάλληλος, ψαράς............................................ 11
- ιδιοκτήτης καταστήματος, χειροτέχνης .............................................................. 12
- επαγγελματίας (δικηγόρος, ιατρός, λογιστής, αρχιτέκτονας, ...)........................ 13
- διευθυντής εταιρείας........................................................................................... 14
- άλλο.................................................................................................................... 15

- Εργοδοτούμενος
Æ i.e. :

- επαγγελματίας (εργοδοτούμενος ιατρός, δικηγόρος, λογιστής,
αρχιτέκτονας).................................................................................................... 21

- γενική διεύθυνση, διευθυντης ή ανώτατη διεύθυνση......................................... 22
- μέση διεύθυνση.................................................................................................. 23
- Δημόσιος υπάλληλος ......................................................................................... 24
- γραφέας.............................................................................................................. 25
- άλλος εργοδοτούμενος (πωλητής, νοσοκόμος/α κτλ...) .................................... 26
- άλλο.................................................................................................................... 27
- Εργάτης
Æ i.e. :
- επόπτης/ επιστάτης (διευθυντής ομάδας κτλ...) ............................................... 31
- Εργάτης.............................................................................................................. 32
- Ανειδίκευτος εργάτης ......................................................................................... 33
- άλλο.................................................................................................................... 34
- Χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα
Æ i.e. :

- προσέχει το σπίτι ............................................................................................... 41
- μαθητής (πλήρη εκπαίδευση) ............................................................................ 42
- συνταξιούχος ..................................................................................................... 43
- γυρεύει δουλεία .................................................................................................. 44
- άλλο.................................................................................................................... 45

- [Άρνηση].............................................................................................................................. 99

D6.

Θα λέγατε ότι ζείτε σε...;
‐

Μητροπολιτική ζώνη ....................................................................................1

‐

άλλη πόλη/ αστικό κέντρο ...........................................................................2

‐

αγροτική ζώνη ..............................................................................................3

‐

[Άρνηση] .......................................................................................................9

