
Sigmalive 1η, 2η, 3η και 4η διαδικτυακή έρευνα



1η Ποσοτική έρευνα σε ιστόχωρο

• Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα διαδικτυακής έρευνας 
που έγινε μεταξύ επισκεπτών σε ιστοχώρους του Συγκροτήματος 
ΔΙΑΣ (Sigmalive, Sportime.com.cy, I love Style, City.com.cy, Check In, 
Economy Today, MyCyprusTravel.com) τον Νοέμβριο του 2020 
(05/11/20 - 10/11/2020).

• Πέραν της άντλησης πληροφοριών από ένα μεγάλο δείγμα Κυπρίων, η 
έρευνα με τη μεθοδολογία αυτή παρείχε τη δυνατότητα συμμετοχής 
και ατόμων που διαμένουν εκτός Κύπρου. 

.



Στάσεις και απόψεις
Σημαντικότητα αγοράς τροφίμων με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Ερ1. Συγκριτικά με άλλες ενέργειες προστασίας του περιβάλλοντος, πόσο σημαντική είναι η 

μείωση απορριμμάτων φαγητού αγοράζοντας τρόφιμα που έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής;
Βάση: Όλο το δείγμα
Ν=1828

Καθόλου 
σημαντική 

Πολύ σημαντική Κάπως σημαντική 

.



Στάσεις και απόψεις
Σημαντικότητα κατανάλωσης/ χρήσης φαγητού που μένει

Ερ2. Συγκριτικά με άλλες ενέργειες προστασίας του περιβάλλοντος, πόσο σημαντική είναι η κατανάλωση μαγειρεμένου 

φαγητού που σας έχει μείνει είτε αργότερα, ή την επόμενη μέρα, ή τη χρήση του για ετοιμασία άλλων φαγητών;
Βάση: Όλο το δείγμα
Ν=1306

Καθόλου 
σημαντική 

Πολύ σημαντική Κάπως σημαντική 

.



Στάσεις και απόψεις
Σημαντικότητα κομποστοποίησης  

Ερ3. Συγκριτικά με άλλες ενέργειες προστασίας του περιβάλλοντος, πόσο σημαντική είναι η 

κομποστοποίηση;
Βάση: Όλο το δείγμα
Ν=1196

Καθόλου 
σημαντική 

Πολύ σημαντική Κάπως σημαντική 

.



Στάσεις και απόψεις
Πακέτο φαγητού από εξόδους: Άποψη και πρακτική 

Ερ5.Κατά τις εξόδους σας σε εστιατόρια και καφέ, όταν περισσεύει φαγητό, πόσο 

συχνά το παίρνετε μαζί σας για κατανάλωση στο σπίτι;

Βάση: Όλο το δείγμα
Ν=1104

Το 25% πάντα παίρνει μαζί του φαγητό που περισσεύει από εξόδους

Το 25% το πράττει αρκετά συχνά, αλλά 20% το πράττει κάποτε και 30% το πράττει σπάνια ή ποτέ.

Μεταξύ των συμμετεχόντων από Κύπρο, ένα 18% θεωρεί πολύ σημαντικό το να παίρνει μαζί του φαγητό που 
περισσεύει σε εξόδους, αλλά δεν το πράττει πάντα. 

.



.

2η Ποσοτική έρευνα σε ιστόχωρο

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα 
διαδικτυακής έρευνας που έγινε μεταξύ επισκεπτών σε 
ιστοχώρους του Συγκροτήματος ΔΙΑΣ (Sigmalive, 
Sportime.com.cy, I love Style, City.com.cy, Check In, 
Economy Today, MyCyprusTravel.com) τον Ιανουάριο του 
2021 (13/01/21 – 18/01/21).



.

Παρόλο που τα διεθνή στατιστικά αλλά και η έρευνα μέσω ερωτηματολογίων που διεξάγαμε τον Οκτώβριο 2020, δείχνουν ότι τα 
φρούτα και λαχανικά είναι τα είδη που πετιούνται πιο συχνά στα σκουπίδια, στη 2η διαδικτυακή έρευνα του Sigmalive το κοινό 

αναδυκνύει ως πρώτη την κατηγορία συσκευασμένων τροφίμων με ημερομηνία λήξης



.

Εδώ παρατηρούμε ότι υπάρχει υποεκτίμηση του προβλήματος, αφού οι μισοί σχεδόν πολίτες θεωρούν πως παράγουν λιγότερα 
σκουπίδια από το μέσο νοικοκυριό 



.

Αν και στην έρευνα μέσω ερωτηματολογίων που διεξάγαμε τον Οκτώβριο 2020 το κοινό θεωρεί μόνο κατά 30% ότι η απόρριψη 
φαγητού κάνει ζημιά στο περιβάλλον, μετά το αίσθημα τύψεων και σπατάλης χρημάτων, εδώ βλέπουμε πιθανότατα λόγω της 

διατύπωσης του ερωτήματος ότι το κοινό θεωρεί πολύ σημαντική για την προστασία του περιβάλλοντος τη μείωση των 
απορριμμάτων φαγητού.



.

3η Ποσοτική έρευνα σε ιστόχωρο

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα διαδικτυακής 
έρευνας που έγινε μεταξύ επισκεπτών σε ιστοχώρους του 
Συγκροτήματος ΔΙΑΣ (Sigmalive, sportime.com.cy, I Love Style, 
city.com.cy, Check in, Economy Today, MyCyprusTravel.com) 
τον Mάιο του 2021 (07/05/21-13/05/21)



.

1. Με ποια από τα ακόλουθα αισθήματα συνδέετε την 

αγορά φαγητού και τροφίμων;



.

2. Ποιοι δύο, εάν κάποιοι, από τους ακόλουθους λόγους είναι 

οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους  προσπαθείτε να 

μειώσετε τα απορρίμματα φαγητού;



.

3. Στο νοικοκυριό σας, για ποιους λόγους αγοράζετε 

περισσότερες από τις απαραίτητες ποσότητες 

τροφίμων και φαγητών; (Πολλαπλές απαντήσεις δεκτές. Η απάντηση ‘7’ δεν 

μπορεί να κωδικόποιηθεί με άλλες απαντήσεις.)



.

4η Ποσοτική έρευνα σε ιστόχωρο

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα διαδικτυακής 
έρευνας που έγινε μεταξύ επισκεπτών σε ιστοχώρους του 
Συγκροτήματος ΔΙΑΣ (Sigmalive, sportime.com.cy, I Love Style, 
city.com.cy, Check in, Economy Today, MyCyprusTravel.com) 
τον Αύγουστο  του 2021 (11/08/21-17/08/21)



.

1. Αρκετά λαχανικά και φρούτα, αν και καλά στην ποιότητα, λόγο άσχημης εμφάνισης 

απορρίπτονται από τους παραγωγούς και δεν φτάνουν στον καταναλωτή. Σε ποιο βαθμό 

θα ήσασταν διατεθειμένος/ η να αγοράσετε καλά σε ποιότητα, αλλά άσχημα σε εμφάνιση 

λαχανικά και φρούτα σε μειωμένες τιμές;



.

2. Στο τέλος κάθε ημέρας, αρκετά λαχανικά και φρούτα που μένουν απορρίπτονται από τα 

καταστήματα λιανικής πώλησης που θέλουν να προσφέρουν πάντα ότι πιο φρέσκο στους 

πελάτες τους. Σε ποιο βαθμό θα ήσασταν διατεθειμένος/ η να αγοράσετε καλά σε 

ποιότητα, αλλά όχι φρέσκα λαχανικά και φρούτα σε σημαντικά μειωμένες τιμές στο τέλος 

κάθε μέρας;



.

3. Αρκετά νοικοκυριά απορρίπτουν φαγητό που περισσεύει και τρόφιμα που κοντεύει ή 

έχει περάσει η ημερομηνία κατανάλωσης τους. Σε ποιο βαθμό θα ήσασταν διατεθειμένος/ 

η να συμμετάσχετε σε ένα δίκτυο μέσω του οποίου μπορείτε να προσφέρεται τα τρόφιμα 

αυτά ως δωρεάν για κατανάλωση από άτομα που το έχουν ανάγκη;



.

4. Σε ποιο βαθμό θα σας ενδιέφερε να αγοράζετε συσκευασίες συστατικών ετοιμασίας 

φαγητού στις οποίες υπάρχουν μέσα όλα τα απαραίτητα για να φτιάξετε ένα 

συγκεκριμένο φαγητό;


