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ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ

Η προσπάθεια για την επίλυση του προβλήματος
υπερβολικής χρήσης πλαστικής σακούλας

είναι μόνο το πρώτο βήμα στην πρωτοβουλία:
"Νοιαζόμαστε Σήμερα - Ζούμε Καλύτερα Αύριο"

ΣΤΟΧΟΣ
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι ο συντονισμός

των κοινωφελών ενεργειών των αλυσίδων Σούπερ Μάρκετ
και η ενεργοποίηση των καταναλωτών

για να δημιουργήσουν ένα καλύτερο και βιώσιμο μέλλον.

ΚΑΜΠΑΝΙΑ
*Ενημέρωση και προετοιμασία των καταναλωτών

για την εφαρμογή των μέτρων της πολιτείας
σχετικά με τη μείωση της πλαστικής σακούλας

*Μείωση χρήσης πλαστικής σακούλας από τους καταναλωτές
και ειδικά στα Σούπερ Μάρκετ

*Εκπαίδευση στη χρήση εναλλακτικών επιλογών
της πλαστικής σακούλας, όπως επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες

ΜΕΛΛΟΝ
Στόχος είναι γενικά η μείωση της σπατάλης (waste)

στους τομείς Plastic/Energy/Food, η στήριξη της ανακύκλωσης
και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

90%

Το ποσοστό που πρέπει να μειωθούν 
οι πλαστικές σακούλες έως το 2020 

σύμφωνα με την ΕΕ

1 επαναχρησιμοποιούμενη τσάντα που 
χρησιμοποιείται συστηματικά 1 φορά 
κάθε εβδομάδα μπορεί να αντικαταστήσει 
100 πλαστικές σακούλες ανά έτος

= 100 x

Καταναλωτές συμφωνούν 
ότι οι πλαστικές σακούλες 
πρέπει να μειωθούν

9 στους 10

76%
Η μείωση της χρήσης της 
πλαστικής σακούλας στα 
σουπερμάρκετ το Α’ Εξάμηνο 
του 2018

2018
Θα διατεθούν
1,5  δισεκατομμύρια 
λιγότερες σακούλες
σε σχέση με το 2017

90
Λεπτές πλαστικές σακούλες 
μεταφοράς κατά κεφαλήν ανά έτος, 
είναι ο στόχος κατανάλωσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,  το αργότερο 
ως τις 31 ∆εκεμβρίου 2019 

Νοιαζόμαστε Σήμερα - Ζούμε Καλύτερα Αύριο
noiazomaste_simera
@noiazomastesimerazoumekaliteraaurio

www.alisidagiatoperivallon.gr
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1. Γιατί οι πλαστικές σακούλες επιβαρύνουν το περιβάλλον;
- Γιατί διαλύονται σε μικρότερα κομμάτια εύκολα
   και καταλήγουν στη θάλασσα.
- 1 στα 2 απορρίμματα στο βυθό της θάλασσας στην Ελλάδα
   είναι πλαστικές σακούλες (Πηγή: Life Debag).
- 1 στα 4 ψάρια ανοιχτής θαλάσσης μπορεί να περιέχει
   μικροπλαστικά.
-  Έως το 2050 θα υπάρχουν πιο πολλά πλαστικά στη θάλασσα
   παρά ψάρια.

3. Γιατί χρεώνονται οι πλαστικές σακούλες;
- Για να περιοριστεί η χρήση τους, ο νόμος 4496/2017 επιβάλλει
   από την 1η Ιανουαρίου 2018 περιβαλλοντικό τέλος
   για τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς.
- Αποτελεί μέρος της εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας
   με Ευρωπαϊκή Οδηγία.

2. Γιατί δίνεται προτεραιότητα στην πλαστική σακούλα
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι στις πλαστικές συσκευασίες;

- Η πλαστική σακούλα αποτελεί μαζί με το πλαστικό μπουκάλι
και το κουτάκι αλουμινίου τα πιο συχνά απορρίμματα
που καταλήγουν στις θάλασσες. Από αυτά τα απορρίμματα,
οι πλαστικές σακούλες έχουν το μικρότερο χρόνο ζωής
πριν αποσυντεθούν σε μικροπλαστικά και είναι το πιο επικίνδυνο
για τους θαλάσσιους οργανισμούς.

4. Πόσο είναι το περιβαλλοντικό τέλος;
- Ο παραπάνω νόμος ορίζει περιβαλλοντικό τέλος για το 2018
0,03€ συν ΦΠΑ και από 1/1/2019 αυξάνεται σε 0,07€ συν ΦΠΑ, δηλαδή
σύνολο 0,0868€ ανά σακούλα. Λόγω ελάχιστης υποδιαίρεσης
του ευρώ (0,01€), η συνολική χρέωση σακούλας που επιβαρύνεται
με περιβαλλοντικό τέλος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 0,09€
ανά σακούλα.

5. Γιατί μετά την 1/1/2019 υπάρχουν πλαστικές σακούλες
με μικρότερη χρέωση από 0,09€ σε κάποια καταστήματα;

- Ο νόμος ορίζει ότι οι τσάντες από πλαστικό με πάχος μεγαλύτερο
των 50 mm δεν επιβαρύνονται με περιβαλλοντικό τέλος, καθώς
δεν προορίζονται για μία χρήση, αλλά για να επαναχρησιμοποιούνται.
Ο νόμος όμως ορίζει ότι είναι υποχρεωτική η χρέωση τους, χωρίς
να ορίζει ποσό.

ΧΡΕΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ

10. Γιατί σε άλλα καταστήματα μου δίνουν πλαστική σακούλα δωρεάν;
     - Η δωρεάν διάθεση πλαστικής σακούλας απαγορεύεται.
11. Γιατί στη λαϊκή μου δίνουν δωρεάν τη σακούλα;
     - Σύμφωνα με τη νομοθεσία εξαιρούνται από την επιβολή
        τέλους οι έμποροι περιπτέρων και του υπαίθριου εμπορίου.
12. Γιατί στο τμήμα οπωροπωλείου υπάρχουν δωρεάν σακούλες;
     - Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η χρήση πλαστικής σακούλας με
       συγκεκριμένες προδιαγραφές για χύμα προϊόντα για τη διασφάλιση
       της δημόσιας υγείας, καθώς θεωρείται είδος συσκευασίας.
13. Γιατί τα καταστήματα διαθέτουν δωρεάν χάρτινες σακούλες;
     - Η νομοθεσία αφορά μόνο τις πλαστικές σακούλες.

16. Πωλούν όλα τα καταστήματα
επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες;
     - Ναι, η νομοθεσία υποχρεώνει τους εμπόρους
        να διαθέτουν επαναχρησιμοποιούμενες
        τσάντες μεταφοράς σε εμφανές σημείο.
17. Θα χρειαστώ παραπάνω από μία
επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες;
     - Ναι, ένα νοικοκυριό εκτιμάται ότι θα χρειαστεί 3 με 4
        επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες για να καλύψει
        τις ανάγκες των αγορών του.ΟΞΟ∆ΙΑΣΠΩΜΕΝΕΣ & ΒΙΟ∆ΙΑΣΠΩΜΕΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ

∆ΩΡΕΑΝ ΣΑΚΟΥΛΕΣ

18. Μέχρι πόσες φορές μπορούμε να χρησιμοποιούμε
τις επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες;
     - ∆εν υπάρχει περιορισμός. Με μία ορθολογική χρήση
        μία επαναχρησιμοποιούμενη τσάντα μπορεί
        να χρησιμοποιείται για χρόνια.
19. Μπορώ να χρησιμοποιήσω επαναχρησιμοποιούμενη
τσάντα μίας εταιρείας στο κατάστημα μίας άλλης; 
     - Ναι, δεν υπάρχει περιορισμός.
20. Τι μπορώ να κάνω για να θυμάμαι να παίρνω μαζί μου
την επαναχρησιμοποιούμενη τσάντα;
     - Να τις αποθηκεύετε σε εμφανές σημείο σπίτι σας.
     - Να τις αποθηκεύετε στο αυτοκίνητο.
     - Να προμηθευτείτε μικρές τσάντες τσέπης.

21. Και πώς θα πετάω τα σκουπίδια μου;
     - Ο πλέον κατάλληλος τρόπος για την αποκομιδή
        απορριμμάτων είναι οι σακούλες απορριμμάτων,
        τις οποίες βρίσκουμε στα ράφια των καταστημάτων.
22. Οι πλαστικές σακούλες απορριμμάτων γιατί δεν έχουν
περιβαλλοντικό τέλος; ∆εν επιβαρύνουν το περιβάλλον;
     - Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις πλαστικές σακούλες
        απορριμμάτων είναι μικρότερη, καθώς έχουν διαφορετικό σχήμα
        και βάρος και κατά κανόνα καταλήγουν στο σύστημα
        διαχείρισης απορριμμάτων.
23. Μπορώ να ανακυκλώσω τις πλαστικές σακούλες που έχω;
     - Ναι, σύντομα θα υπάρχουν οι διαθέσιμες υποδομές,
       από τους ∆ήμους και πολλά καταστήματα λιανικής.

24. Πού μπορώ να βρω περισσότερα στοιχεία
για τη μείωση της χρήσης πλαστικής σακούλας;
     - Στην ιστοσελίδα www.alisidagiatoperivallon.gr

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

6. Πού πάνε τα χρήματα του περιβαλλοντικού τέλους;
- Τα ποσά αποδίδονται από τους εμπόρους μέσω
   του μηχανισμού είσπραξης της Ανεξάρτητης Αρχής
   ∆ημοσίων Εσόδων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

7. Τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο;
- Οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης
   έχουν ήδη εναρμονιστεί με την Ευρωπαϊκή Οδηγία.
- Αλβανία, Βέλγιο, Γαλλία, Γεωργία, Ιταλία, Μολδαβία, Ολλανδία,
Σλοβενία, Τσεχία έχουν απαγορεύσει τη χρήση πλαστικής
σακούλας μεταφοράς.
- Χώρες όπως η Ολλανδία και η Ιρλανδία έχουν επιβάλλει
αντίστοιχο τέλος ύψους 0,25€ και 0,22€ αντίστοιχα.

8. Γιατί δε χρησιμοποιούνται πλέον οξοδιασπώμενες σακούλες;

9. Γιατί δε βρίσκω εύκολα βιοαποικοδομήσιμες σακούλες
στα καταστήματα;

- Σύμφωνα με την προαναφερθείσα  νομοθεσία
   οι οξοδιασπώμενες σακούλες απαγορεύονται.
- Πρόσφατες μελέτες θεωρούν ότι οι οξοδιασπώμενες σακούλες
   θεωρούνται περισσότερο επιβαρυντικές για το περιβάλλον.

- Η τεχνολογία των βιοαποκοιδομήσιμων πλαστικών
   (π.χ. πλαστικά από άμυλο) δεν έχει εξελιχθεί επαρκώς ώστε
   να είναι οικονομικά αποδοτική η χρήση τους, ειδικά
   σε περιοχές με θερμό κλίμα.

14. Πώς θα μεταφέρω τα ψώνια μου στο σπίτι;
     - Μπορείτε να προμηθευτείτε τις πλαστικές σακούλες
        πληρώνοντας το αντίστοιχο τέλος, αλλά προτείνεται
        να χρησιμοποιήσετε επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες.
15. Οι επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες είναι πιο φιλικές
για το περιβάλλον;
     - Ναι. Υπολογίζεται ότι κάθε επαναχρησιμοποιούμενη τσάντα
αντικαθιστά περίπου 100 σακούλες μίας χρήσης.


