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3ο forum διαβοφλευςθσ του LIFE DEBAG:
Παρουςίαςθ τθσ Θαλάςςιασ Στρατθγικισ και διαβοφλευςθ για τισ πολιτικζσ
μείωςθσ τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ και του φψουσ του ενδεχόμενου «τζλουσ»
Τθν Παραςκευι 16θ Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιικθκε ςτο Αμφικζατρο του ΥΠΕΝ, υπό τθν
αιγίδα των ΥΠΕΝ και ΕΟΑΝ, το 3ο forum διαβοφλευςθσ για τθ Μείωςθ τθσ Πλαςτικισ Σακοφλασ ςτθν
Ελλάδα, ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ ζργου
«LIFE DEBAG: Ολοκληρωμζνη εκςτρατεία
ενημζρωςησ και ευαιςθητοποίηςησ για τη μείωςη τησ πλαςτικήσ ςακοφλασ ςτο θαλάςςιο
περιβάλλον (LIFE14 GIE/GR/001127), που υλοποιείται με τθ ςυνειςφορά του χρθματοδοτικοφ
μζςου LIFE τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και αποςκοπεί ςτθ μείωςθ τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ ςτο
καλάςςιο περιβάλλον. Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για το ζργο παρουςιάηονται ςτο τζλοσ του Δελτίου
Τφπου.
Στο 3ο forum διαβοφλευςθσ, εκτόσ των εταίρων του ζργου, ςυμμετείχαν εκπρόςωποι από όλουσ
τουσ εμπλεκόμενουσ με το κζμα φορείσ, ο Γραμματζασ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Υδάτων του ΥΠΕΝ,
εκπρόςωποι των ΥΠΕΝ και ΕΟΑΝ, το ΕΛΚΕΘΕ, οι Σφνδεςμοι παραγωγισ πλαςτικισ ςακοφλασ,
εκπρόςωποι βιομθχανιϊν και αλυςίδων super markets, εκπρόςωποσ του Συςτιματοσ Εναλλακτικισ
Διαχείριςθσ για τισ ςυςκευαςίεσ (ΣΕΔ-ΕΕΑΑ), περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ, ερευνθτζσ από διάφορα
Πανεπιςτιμια και Ινςτιτοφτα, μελετθτζσ, κ.ά. Συνολικά, ςυμμετείχαν περιςςότεροι από 60 ςφνεδροι,
που ενδιαφζρονται από διάφορεσ κζςεισ για το κζμα τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ.
Το 3ο forum επικεντρϊκθκε ςε δφο κεματικζσ ενότθτεσ: α) ςτθ Θαλάςςια Στρατθγικι ςε ςχζςθ με τθ
Μείωςθ τθσ Πλαςτικισ Σακοφλασ και β) ςτα μζτρα πολιτικισ για τθ Μείωςθ τθσ Πλαςτικισ Σακοφλασ
με ζμφαςθ ςτο Μζτρο τθσ Θζςπιςθσ Τζλουσ, ενόψει τθσ εναρμόνιςθσ τθσ Ελλάδασ με τθ ςχετικι
Οδθγία (ΕΕ) 2015/720. Τόςο μζςα από τισ ειςθγιςεισ όςο κι από τον διάλογο που ακολοφκθςε,
παρουςιάςτθκαν και αναλφκθκαν με εμβρίκεια όλεσ οι παράμετροι του κζματοσ (το ακριβζσ
πρόγραμμα του 3ου forum παρουςιάηεται ςτο τζλοσ του Δελτίου Τφπου). Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δόκθκε
ςτα μζτρα πολιτικισ για τθ μείωςθ τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ και κυρίωσ ςτο φψοσ του ενδεχόμενου
«τζλουσ» και ςτον τρόπο διαχείριςισ του. Μεταξφ των απόψεων και προτάςεων, που
διατυπωκικαν, ςταχυολογοφνται, ωσ ςθμαντικότερεσ, οι εξισ:


Στον ςφντομο χαιρετιςμό – τοποκζτθςι του, ο Γραμματζασ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Υδάτων
του ΥΠΕΝ, κ. Ιάκωβοσ Γκανοφλθσ, αναφζρκθκε ςτον ςθμαντικό ρόλο που ζχουν το LIFE DEBAG
και ιδιαίτερα οι ειδικζσ ςυναντιςεισ – ςυηθτιςεισ, ςτθ γενικότερθ προςπάκεια προςταςίασ του
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καλάςςιου και παράκτιου περιβάλλοντοσ από τα καλάςςια απορρίμματα, αλλά και ςτθν
προςπάκεια εναρμόνιςθσ με τθν ΕΕ, που επιχειρεί αυτι τθ χρονικι περίοδο θ χϊρασ μασ, ςτo
πλαίςιο για τθ καλάςςια ςτρατθγικι.
Είναι ςαφζσ ότι κα πρζπει να τεκεί ζνα χρθματικό «τζλοσ» ςτθ χριςθ τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ.
Οι προτάςεισ που διατυπϊκθκαν για το φψοσ κυμάνκθκαν ςτα ποςά των 0,02€ πλζον ΦΠΑ,
0,05€ εξαιρουμζνου ΦΠΑ και 0,1€ περιλαμβανομζνου ΦΠΑ.
Προτάκθκε, επίςθσ, θ οριηόντια εφαρμογι του μζτρου του τζλουσ ςτο ςφνολο των ςθμείων
λιανικισ πϊλθςθσ.
Όλοι ςυμφϊνθςαν ότι το «τζλοσ» ι τα όποια μζτρα πολιτικισ κα πρζπει να λάβουν υπόψθ τθν
μείωςθ των επιπτϊςεων προσ τθ βιομθχανία με τθ διαςφάλιςθ των ςχετιηόμενων κζςεων
εργαςίασ και τθν προςπάκεια ενδεχόμενθσ αντιςτάκμιςθσ τθσ όποιασ επιβάρυνςθσ τθσ
βιομθχανίασ με άλλα μζτρα. Προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, προτάκθκαν μζτρα, όπωσ: α) θ
παραγωγι από τθ βιομθχανία των κομποςτοποιιςιμων ςακουλϊν, β) θ αφξθςθ τθσ παραγωγισ
ςακουλϊν για τθν τοποκζτθςθ των απορριμμάτων, γ) θ αφξθςθ τθσ παραγωγισ των πλαςτικϊν
ςακουλϊν και τςαντϊν πολλϊν χριςεων, δ) ενίςχυςθ τθσ βιομθχανίασ με επιςτροφι τμιματοσ
του τζλουσ ςε αυτι: 0,01 € ι 0,025 €.
Στισ προτάςεισ επιςτροφισ του «τζλουσ» κατά 50% διατυπϊκθκαν και αντίκετα επιχειριματα
όπωσ: α) ότι με βάςθ τα Ευρωπαϊκά δεδομζνα ενδεχομζνωσ, κα εκλθφκεί ςαν μθ νόμιμθ
επιδότθςθ τθσ βιομθχανίασ και β) ότι μπορεί να ηθτθκεί και από πολλοφσ άλλουσ κλάδουσ τθσ
οικονομίασ ανάλογθ ευνοϊκι μεταχείριςθ εάν πλιττονται από κάποιο οικονομικό μζτρο ι
πολιτικι.
Ζγινε ςαφζσ ότι θ υιοκζτθςθ των προτάςεων επιςτροφισ του «τζλουσ» κα πρζπει να τφχουν
περαιτζρω νομικισ διερεφνθςθσ και πολιτικισ διαβοφλευςθσ ςτθν περίπτωςθ τθσ υιοκζτθςισ
τουσ.
Επίςθσ, για το «τζλοσ» προτάκθκαν διάφορεσ διαδικαςίεσ και δυνατότθτεσ είςπραξθσ και
διάκεςθσ. Κοινι ςυνιςταμζνθ πολλϊν προτάςεων ιταν ότι το «τζλοσ» αυτό κα πρζπει να είναι
ανταποδοτικό για τουσ καταναλωτζσ και το μεγαλφτερο μζροσ του να επιςτρζφει ςε αυτοφσ
είτε με τθν μορφι μζςων μεταφοράσ προϊόντων πολλϊν χριςεων, ϊςτε ςταδιακά να μποροφν
να «απεξαρτηθούν» από τισ ςακοφλεσ μεταφοράσ μιασ χριςθσ, είτε μζςω προγραμμάτων
ενθμζρωςθσ/ ευαιςκθτοποίθςθσ, είτε με ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ για νζα υλικά και νζεσ
περιβαλλοντικζσ πρακτικζσ.
Κατατζκθκαν και άλλεσ παράλλθλεσ προτάςεισ πολιτικισ για να διαςφαλιςκεί και επιτευχκεί θ
μείωςθ τθσ χριςθσ πλαςτικισ ςακοφλασ, όπωσ: α) να τεκεί ανάλογο «τζλοσ» και ςτισ χάρτινεσ
ςακοφλεσ μεταφοράσ μιασ χριςθσ, β) να χρεϊνεται με το επιπλζον κόςτοσ παραγωγισ και
διακίνθςθσ και θ κομποςτοποιιςιμθ ςακοφλα (περίπου 0,05€), γ) να υπάρχουν υποχρεωτικά ςε
όλα τα ςθμεία πϊλθςθσ του λιανεμπορίου και εναλλακτικά μζςα μεταφοράσ προϊόντων, δ) να
ςυμφωνθκοφν εκελοντικζσ ςυμφωνίεσ για επιβράβευςθ των καταναλωτϊν που χρθςιμοποιοφν
κακόλου ι πολφ λίγεσ ςακοφλεσ μεταφοράσ μιασ χριςθσ, ε) να δοκοφν ςυγκεκριμζνα κίνθτρα –
αντικίνθτρα για τθν ενεργοποίθςθ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, ςτ) να κεςμοκετθκεί θ
υλοποίθςθ εκτεταμζνων προγραμμάτων ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν για
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το κζμα με ςτοχευόμενο περιεχόμενο, η) να προωκθκεί θ χριςθ τθσ κομποςτοποιιςιμθσ
ςακοφλασ εκεί που δεν μπορεί να αποφευχκεί θ ανάγκθ για μιασ χριςθσ ςακοφλα μεταφοράσ
των καταναλωτϊν, θ) να προωκθκοφν ςυγκεκριμζνεσ πολιτικζσ και χρονοδιάγραμμα για τθ
Διαλογι ςτθν Πθγι (ΔςΠ) των οργανικϊν υλικϊν, που να ςυμβάλουν ςτθ δραςτικι μείωςθ τθσ
χριςθσ τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ και τθν επίτευξθ των ςτόχων του Εκνικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ
Αποβλιτων (ΕΣΔΑ), κ) να εξεταςκεί το 2020 θ ενδεχόμενθ απαγόρευςθ τθσ πλαςτικισ
ςακοφλασ μιασ χριςθσ με βάςθ τα τότε δεδομζνα.
Προτάκθκε μεταξφ άλλων και θ αφξθςθ τθσ ανακφκλωςθσ τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ, ςαν ζνα
πολφ ςθμαντικό μζτρο αποτροπισ των αρνθτικϊν επιπτϊςεϊν τθσ.
Επιπλζον προτάκθκε θ εφαρμογι του νόμου 2939 για τθν πλιρθ χρζωςθ τθσ πλαςτικισ
ςακοφλασ ςτο πλαίςιο τθσ αφξθςθσ των οικονομικϊν πόρων για τθν μεγαλφτερθ ανακφκλωςι
τθσ και θ μελζτθ τθσ πραγματικισ εμπειρίασ μείωςθσ τθσ χριςθσ πλαςτικισ ςακοφλασ ςε super
market που χρεϊνουν τθν πλαςτικι ςακοφλα ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ αλυςίδεσ, που δεν τθν
χρεϊνουν.
Τζκθκαν και ζγινε ςυηιτθςθ και για άλλα ειδικά κζματα, όπωσ: α) πόςθ είναι θ κατανάλωςθ
πλαςτικισ ςακοφλασ ςτθν Ελλάδα ςιμερα, β) πϊσ μετράμε τισ πλαςτικζσ ςακοφλεσ, γ) ποια
είναι θ πολιτικι τθσ ΕΕ για τισ κομποςτοποιιςιμεσ ςακοφλεσ, δ) τι κα γίνει με τισ ςακοφλεσ, που
εξαιροφνται από τθν Οδθγία (μικρότερεσ του πάχουσ των 15 μικρϊν και μεγαλφτερεσ των 50
μικρϊν), ε) με ποιο τρόπο κα είναι ανταποδοτικό το «τζλοσ» προσ τουσ καταναλωτζσ, κ.ά.

Είναι ςαφζσ, ότι με το ςυγκεκριμζνο forum δεν ολοκλθρϊνεται θ μεγάλθ διαβοφλευςθ για τθν
εναρμόνιςθ με τθν ςχετικι Οδθγία. Είναι εξαιρετικά ςθμαντικό όμωσ, ότι τίκενται οι βάςεισ για να
διατυπωκοφν και ςυγκεκριμενοποιθκοφν όλεσ οι προτάςεισ των ενδιαφερόμενων φορζων, ϊςτε θ
πολιτεία να μπορζςει να καταλιξει ςτισ βζλτιςτεσ πολιτικζσ επιλογζσ, ϊςτε:



να επιτευχκεί ςφντομα θ εναρμόνιςθ με τθ ςχετικι Οδθγία και το ςθμαντικότερο,
να μειωκεί δραςτικά θ κατανάλωςθ τθσ μιασ χριςθσ λεπτισ πλαςτικισ ςακοφλασ μεταφοράσ.

Η διαβοφλευςθ για τθν εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία ζχει πλζον ανοίξει και κα ςυνεχιςτεί και ςτα
επόμενα 3 fora του ζργου LIFE DEBAG. Αποτελεί κοινι προςδοκία, ότι κα είναι μία πολφ καλι και
αποτελεςματικι εναρμόνιςθ χωρίσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν απαςχόλθςθ και ςτουσ ςχετικοφσ
οικονομικοφσ κλάδουσ.
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ από τουσ εκπροςϊπουσ των εταίρων του LIFE DEBAG:






Πανεπιςτιμιο Πατρϊν: Παπακεοδϊρου Γιϊργοσ, τθλ. 6974005696
Οικολογικι Εταιρεία Ανακφκλωςθσ: Κυρκίτςοσ Φίλιπποσ, τθλ. 693-6140795
Terra Nova: Σπανόσ Γιάννθσ, τθλ. 210 7775597, spanos@terranova.gr
Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS: Γαρουφαλιά Χριςτίνα, τθλ. 210 8228795
Ερευνθτικό Πανεπιςτθμιακό Ινςτιτοφτο Αςτικοφ Περιβάλλοντοσ & Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
του
Παντείου
Πανεπιςτθμίου:
Μπίκασ
Κϊςτασ,
τθλ.
2109247450
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Το ζργο LIFE DEBAG
Πρόκειται για ζνα ζργο με επίκαιρα προςτικζμενθ αξία, κακϊσ μόλισ το προθγοφμενο ζτοσ (το
2015), το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, αναγνωρίηοντασ τθν κριςιμότθτα των επιπτϊςεϊν τθσ κυρίωσ
ςτο καλάςςιο περιβάλλον, υπερψιφιςε νζα ευρωπαϊκι οδθγία, ςφμφωνα με τθν οποία τα κράτθ
μζλθ τθσ Ε.Ε. επιτάςςονται να μειϊςουν δραςτικά τθν πιο ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενθ -«πολφ
λεπτι»- πλαςτικι ςακοφλα μιασ χριςθσ.
Στο Ζργο ςυμμετζχουν πζντε φορείσ με εγνωςμζνθ εμπειρία ςτα πεδία τθσ προςταςίασ του
παράκτιου περιβάλλοντοσ, τθσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων και τθσ υλοποίθςθσ δράςεων
ενθμζρωςθσ. Πιο ςυγκεκριμζνα: το Πανεπιςτιμιο Πατρϊν, που είναι και ο Συντονιςτισ του Ζργου
(Εργαςτιριο Θαλάςςιασ Γεωλογίασ & Φυςικισ Ωκεανογραφίασ, Τμ. Γεωλογίασ, Τμ. Χθμείασ, Τμ.
Βιολογίασ), θ TERRA NOVA Περιβαλλοντικι Τεχνικι Συμβουλευτικι ΕΠΕ, θ ΜΚΟ Δίκτυο
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, θ ΜΚΟ Οικολογικι Εταιρία Ανακφκλωςθσ και το Ερευνθτικό Πανεπιςτθμιακό
Ινςτιτοφτο Αςτικοφ Περιβάλλοντοσ & Ανκρϊπινου Δυναμικοφ του Παντείου Πανεπιςτθμίου. Στο
πλαίςιο του ζργου LIFE DEBAG (LIFE14 GIE/GR/0001127) υλοποιοφνται από τθν 1θ Σεπτεμβρίου
2015, που ξεκίνθςε το ζργο, οι εξισ δράςεισ:

Η εβδομάδα χωρίσ πλαςτικζσ ςακοφλεσ ςτη Σφρο
Η πρϊτθ εβδομάδα του Ιουνίου κακιερϊνεται ωσ Plastic Bag Free Week, ςτθ διάρκεια τθσ οποίασ
κα πραγματοποιοφνται κεντρικζσ δράςεισ ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ με τουσ πολίτεσ και τουσ
επιςκζπτεσ του νθςιοφ. Οι δράςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν:
 Ενθμζρωςθ πόρτα-πόρτα ενόσ μεγάλου μζρουσ των κατοίκων τθσ Σφρου ςχετικά με τισ
επιπτϊςεισ τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ
 Εκπαιδευτικζσ ομιλίεσ και εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά
 Επιμορφωτικά ςεμινάρια προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ
 Στρογγυλά τραπζηια: ενθμζρωςθ/ςυηιτθςθ με εμπλεκόμενουσ φορείσ (αρμόδιουσ δθμόςιουσ
φορείσ, τοπικζσ επιχειριςεισ, καταςτιματα, κ.λπ.)
 Καμπάνια αντικατάςταςθσ τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ ςε ςυνεργαςία με επιχειριςεισ του
νθςιοφ, που ενδιαφζρονται να ςυμμετάςχουν ςτισ δράςεισ του ζργου, ςτισ οποίεσ κα
διανεμθκοφν πάνινεσ ςακοφλεσ, με απϊτερο ςτόχο τθν προϊκθςι τουσ ςτο αγοραςτικό κοινό,
τθ βακμιαία υιοκζτθςι τουσ για τθ ςυςκευαςία και μεταφορά των αγορϊν του και κατά
ςυνζπεια τον περιοριςμό τθσ χριςθσ πλαςτικισ ςακοφλασ
 Ζκκεςθ εικαςτικϊν ζργων από τουσ μακθτζσ των ςχολείων τθσ Σφρου
 Workshop ανοιχτά ςτο κοινό με τθ ςυμμετοχι διεκνϊν επιςτθμόνων ςχετικϊν με τα καλάςςια
απορρίμματα
 Μουςικζσ εκδθλϊςεισ
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Κακαριςμοί ακτϊν
Διανομι πάνινων τςαντϊν

Η απόδοςθ των δράςεων αυτϊν αξιολογείται από τθν ομάδα υλοποίθςθσ του ζργου μζςω τθσ
παρακολοφκθςθσ και τθσ καταγραφισ των απορριμμάτων ςτο περιβάλλον του νθςιοφ ςε όλθ τθ
διάρκεια του προγράμματοσ.

Φόρουμ Διαλόγου εμπλεκόμενων φορζων
Γίνονται ςυνολικά 6 ςυναντιςεισ όλων των εμπλεκομζνων φορζων (ΥΠΕΝ, ΕΟΑΝ, ΚΕΔΕ,
ενδιαφερόμενων διμων, βιομθχανιϊν παραγωγισ πλαςτικϊν ςακουλϊν, επιμελθτθρίων ΜΚΟ,
Ενϊςεων Καταναλωτϊν, μεγάλων αλυςίδων Super Markets, ενδιαφερόμενων επαγγελματικϊν
φορζων, κ.α.) με ςτόχο:
 Ενθμζρωςθ όλων των εμπλεκόμενων μερϊν για τισ περιβαλλοντικζσ, οικονομικζσ και
κοινωνικζσ επιπτϊςεισ από τθ χριςθ τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ, κακϊσ για πετυχθμζνεσ
πολιτικζσ μείωςθσ τθσ χριςθσ ςε διεκνζσ επίπεδο
 Ελαχιςτοποίθςθ των αρνθτικϊν επιδράςεων ςτθ βιομθχανία από τθ μείωςθ τθσ πλαςτικισ
ςακοφλασ μιασ χριςθσ
 Ανάδειξθ των εναλλακτικϊν επιλογϊν αντί τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ μιασ χριςθσ
 Διερεφνθςθ και ςυμφωνία μεταξφ όλων των ενδιαφερόμενων μερϊν για τθν επιλογι των
κατάλλθλων και ςτοχευμζνων πολιτικϊν μζτρων, ϊςτε ζγκαιρα να εναρμονιςτεί θ Ελλάδα με
τθν Οδθγία 720/2015/ΕΕ

Άλλεσ Δράςεισ
Παράλλθλα, υλοποιοφνται και μια ςειρά πολφ ςθμαντικϊν δράςεων, όπωσ:









Πολυεπίπεδθ καταγραφι τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ ςτθν Ελλάδα για τθν πλαςτικι ςακοφλα
Καταγραφι τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ ςτθ Σφρο για το πρόβλθμα τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ
Παραγωγι ενθμερωτικοφ υλικοφ
Παραγωγι εκπαιδευτικοφ υλικοφ
Εκςτρατεία ενθμζρωςθσ ςτα ζντυπα και θλεκτρονικά ΜΜΕ, ςε διαδικτυακοφσ τόπουσ και ςτα
μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ
Παρακολοφκθςθ τθσ επίδραςθσ του ζργου ςτθ χριςθ τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ ςτθ Σφρο
Παρακολοφκθςθ τθσ κοινωνικο-οικονομικισ επίδραςθσ του ζργου ςτθν τοπικι οικονομία και
κοινωνία τθσ Σφρου
Δθμιουργία και λειτουργία ιςτοςελίδασ για το ζργο www.lifedebag.eu
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Πρόγραμμα 3ου Φόρουμ Διαβοφλευςθσ
Αμφικζατρο ςτο ιςόγειο του ΥΠΕΝ ςτθν οδό Μεςογείων 119 Ακινα

Υπό τθν Αιγίδα του ΥΠΕΝ και του ΕΟΑΝ

Πρόγραμμα 3ου Φόρουμ Παραςκευι 16 Σεπτεμβρίου 2016
9:00-9:30

Εγγραφι
Χαιρετιςμοί

9:30-10:00



Γκανοφλθσ Ιάκωβοσ Ειδικόσ Γραμματζασ Υδάτων του ΥΠΕΝ

Πρϊτθ Ενότθτα: Η Θαλάςςια Στρατθγικι και θ Μείωςθ τθσ Πλαςτικισ
Σακοφλασ
10:00-10:20
10:20-10:40
10:40-11:00
11:00-11:20
11:20-11:40
11:40-12:00

H Πλαςτικι Σακοφλα και επιπτϊςεισ ςτο καλάςςιο περιβάλλον - LIFE DEBAG
Παπακεοδϊρου Γεϊργιοσ, Κακθγθτισ Πανεπιςτθμίου Πατρϊν
Θαλάςςια Στρατθγικι: Σφγχρονεσ Προκλιςεισ και Μζτρα Αντιμετϊπιςθσ
Γκανοφλθσ Ιάκωβοσ, Ομ. Κακθγθτισ ΑΠΘ, Ειδικόσ Γραμματζασ Υδάτων Υπουργείου
Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ (Υ.Π.ΕΝ)
Θαλάςςια Στρατθγικι
Παναγιωτίδθσ Παναγιϊτθσ, Διευκυντισ Ερευνϊν ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε
Θαλάςςια Στρατθγικι και Στερεά Απορρίμματα
Καραπαναγιϊτθ Χρυςι, Αν. Κακθγιτρια, Τμιμα Χθμείασ Πανεπιςτιμιο Πατρϊν
Καλά παραδείγματα του εξωτερικοφ για τθ μείωςθ τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ
Γαρουφαλιά Χριςτίνα, Υπεφκυνθ Διαχείριςθσ Προγραμμάτων, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
Διάλλειμα για καφζ

Δεφτερθ Ενότθτα: Μζτρα πολιτικισ για τθν Μείωςθ τθσ Πλαςτικισ
Σακοφλασ με ζμφαςθ ςτο Μζτρο τθσ Θζςπιςθσ Τζλουσ Χρζωςθσ
Αναλθφκείςεσ πρωτοβουλίεσ και προτάςεισ ςτο πλαίςιο μείωςθσ τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ
12:00-12:20 Τριτοποφλου Ζφθ, Στζλεχοσ ΕΟΑΝ
Πωσ μπορεί να εφαρμοςκεί θ χρζωςθ τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ
Καςελίμθσ Ιωάννθσ, Εκπρόςωποσ Συνδζςμου Βιομθχανιϊν Πλαςτικϊν Ελλάδοσ (Σ.Β.Π.Ε.)
Προτάςεισ από το Σφνδεςμο Βιομθχανιϊν Παραγωγισ Υλικϊν & Συςκευαςίασ (ΣΥ.ΒΙ.Π.Υ.Σ.)
12:40-13:00 Δθμιτρθσ Μαντισ, Πρόεδροσ Συνδζςμου Βιομθχανιϊν Παραγωγισ Υλικϊν & Συςκευαςίασ
(ΣΥ.ΒΙ.Π.Υ.Σ.)
Ανάλυςθ τθσ εφαρμογισ τζλουσ ςτθν κατανάλωςθ πλαςτικισ ςακοφλασ
13:00-13:20
Γιάννθσ Σπανόσ & Ανδρζασ Σωτθρόπουλοσ, TERRA NOVA Ε.Π.Ε. – Εταίροσ του LIFE DEBAG
Πρόταςθ Ολοκλθρωμζνθσ Πολιτικισ για τθν Μείωςθ τθσ Πλαςτικισ Σακοφλασ
13:20-13:40
Κυρκίτςοσ Φίλιπποσ, Πρόεδροσ τθσ Οικολογικισ Εταιρείασ Ανακφκλωςθσ – Εταίροσ του LIFE
12:20-12:40
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DEBAG

Στρογγυλό Τραπζηι
Ανοικτι Συηιτθςθ ςχετικά με τισ δφο Θεματικζσ Ενότθτεσ:
13:40-14:20 Τοποκετιςεισ, ανταλλαγι απόψεων και διάλογοσ μεταξφ των εμπλεκομζνων
Συντονιςμόσ: Φίλιπποσ Κυρκίτςοσ
14:20-14:30 Συνόψιςθ ςυμπεραςμάτων 3ου Φόρουμ διαλόγου
14:30-15:00 Ελαφρφσ μπουφζσ

