
Χαρτογράφηση απόψεων σχετικά με 
τη χρέωση για τη χρήση πλαστικής σακούλας στα καταστήματα



Ταυτότητα έρευνας

• Τύπος έρευνας

Διαδικτυακή έρευνα με τη χρήση δομημένου

ερωτηματολογίου μέσω της ιστοσελίδας της ierax

analytix και των social media.

• Περιοχή έρευνας / 

Δειγματοληψία
Πανελλήνια συμμετοχή με τυχαία δειγματοληψία.

• Μέγεθος δείγματος
422 άτομα, άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 18 με 50 ετών 

κάτοικοι Ελλάδος. Στόχευση στις ηλικίες 25-39.

• Χρόνος διεξαγωγής 9 – 13 Ιανουαρίου 2018.



Στατιστικά σχετικά με την άποψη των πολιτών 
για τη χρέωση της πλαστικής σακούλας

28%

60.7%

Επιμερισμός κόστους
Περίπου 3 στους 10 θεωρούν πως 

το κόστος πρέπει να μοιράζεται 

μεταξύ καταναλωτών, 

καταστημάτων και βιομηχανιών 

κατασκευής πλαστικής σακούλας

Απόδοση χρημάτων

Τέλος 6 στους 10 δε γνωρίζει σε 

ποια Δημόσια Υπηρεσία 

αποδίδονται τα χρήματα από το 

τέλος πλαστικής σακούλας

Αποδοχή του μέτρου
6 στους 10 συμφωνούν με 

το μέτρο γενικότερα 59.5%



Οι απόψεις των πολιτών σχετικά με την ανακύκλωση στην Ελλάδα 

Οι ερωτώμενοι στην πλειοψηφία τους (76.5%)

θεωρούν πως «δεν υπάρχει παιδεία ανακύκλωσης και

προστασίας περιβάλλοντος στην Ελλάδα» ενώ μόλις

4.5% θεωρεί πως «ανακυκλώνουμε τα απόβλητα μας

και προστατεύουμε το περιβάλλον χρησιμοποιώντας

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».

Έλλειψη παιδείας

4.5%

76.5%
Προστασία 

περιβάλλοντος



Πώς βαθμολογούν την προσπάθεια του νοικοκυριού τους 
για ανακύκλωση

Ερωτώμενοι που έχουν μείνει 

σε χώρα του εξωτερικού για 

τουλάχιστον 6 μήνες.

2.56

Η διαφορά δείχνει πως, 

όσοι έχουν μείνει στο εξωτερικό, 

θεωρούν ότι προσπαθούν 

περισσότερο για την ανακύκλωση 

στο νοικοκυριό τους. 

0.30
Ερωτώμενοι που ΔΕΝ έχουν 

μείνει σε χώρα του 

εξωτερικού για τουλάχιστον 

6 μήνες.

2.86

Κλίμακα από το 1 έως το 5, όπου 1=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ και 5=ΚΑΘΟΛΟΥ



54.9% συμφωνούν ενώ 

34.6% διαφωνούν

Σχετικά με το μέτρο

30.1% λέει οι καταναλωτές, 

24.8% τα καταστήματα και 

17.8% όλοι

Ποιος να πληρώνει;

43.1% γνωρίζουν σε ποιο 

Δημόσιο ταμείο πάνε τα 

χρήματα, ενώ 56.9% δε γνωρίζει

Απόδοση χρημάτων

2.82 είναι η βαθμολογία που 

δίνουν στο νοικοκυριό τους 

σχετικά με την ανακύκλωση

Βαθμολόγηση νοικοκυριού

Απαντήσεις ανδρών



62.9% συμφωνούν ενώ 

26.6% διαφωνούν

Σχετικά με το μέτρο

22.4% λέει οι καταναλωτές, 

18.1% τα καταστήματα 

και 33.2% όλοι

Ποιος να πληρώνει;

37.8% γνωρίζουν σε ποιο Δημόσιο 

ταμείο πάνε τα χρήματα ενώ 

62.2% δε γνωρίζει

Απόδοση χρημάτων

2.69 είναι η βαθμολογία που δίνουν 

στο νοικοκυριό τους σχετικά με την 

ανακύκλωση

Βαθμολόγηση νοικοκυριού

Απαντήσεις γυναικών
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