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5ο forum διαβούλευσης του LIFE DEBAG
σχετικά με τις Εθελοντικές Συμφωνίες για τη μείωση
της χρήσης πλαστικής σακούλας
Την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε (Αίθουσα στο ισόγειο του κτιρίου ΔΕΣ-ΚΟΙ, Χαριλάου
Τρικούπη 1 & Λαγουμιτζή 22, Πάντειο Πανεπιστήμιο), υπό την αιγίδα των ΥΠΕΝ και ΕΟΑΝ, το 5ο forum
διαβούλευσης για την Μείωση της Πλαστικής Σακούλας στην Ελλάδα, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου
«LIFE DEBAG: Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη μείωση της πλαστικής
σακούλας στο θαλάσσιο περιβάλλον (LIFE14 GIE/GR/001127), που υλοποιείται με τη συνεισφορά του
χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποσκοπεί στη μείωση της πλαστικής σακούλας στο
θαλάσσιο περιβάλλον.
Στο 5ο forum διαβούλευσης συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΕΟΑΝ, του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου
Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), καταναλωτικών οργανώσεων, των μεγάλων αλυσίδων Super Market,
οικολογικών οργανώσεων και των εταίρων του LIFE DEBAG.
Το 5ο forum επικεντρώθηκε στις Εθελοντικές Συμφωνίες που μπορούν να υιοθετηθούν από τους
εμπλεκόμενους στο λιανεμπόριο, έπειτα από την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία
(ΕΕ)720/2015, οδηγώντας σε γρηγορότερη μείωση της χρήσης της πλαστικής σακούλας με επιπλέον οφέλη
για το περιβάλλον και την κοινωνία.
Στο forum απεύθυναν χαιρετισμό η Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου, Καθηγήτρια κα. Κριάρη και ο κ.
Πολιτόπουλος, πρόεδρος του ΕΟΑΝ.
Το forum χαρακτηρίστηκε από δύο θεματικές ενότητες: Η πρώτη περιελάμβανε εισηγήσεις διαφόρων
εμπλεκόμενων μερών με έμφαση στη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων Εθελοντικών Συμφωνιών, και η
δεύτερη αφορούσε την ανοικτή διαβούλευση, με τοποθετήσεις και ανοικτή συζήτηση σχετικά με την
υιοθέτηση των Εθελοντικών Συμφωνιών. Το forum ξεκίνησε με την εισήγηση του κ. Παπαθεοδώρου, εκ
μέρους του συντονιστή εταίρου του έργου (Πανεπιστήμιο Πατρών), ο οποίος παρουσίασε τα πρώτα
αποτελέσματα του έργου LIFE DEBAG σε σχέση με τη μείωση της πλαστικής σακούλας στην παράκτια ζώνη
της Σύρου. Ακολούθησε η εισήγηση της Δρ Τριτοπούλου (ΕΟΑΝ) με θέμα την «Ορθή εφαρμογή της εθνικής
νομοθεσίας για τη μείωση της πλαστικής σακούλας και τις δυνατότητες υιοθέτησης εθελοντικών
συμφωνιών». Εν συνεχεία, το θεματικό περιεχόμενο της παρουσίασης του κ. Κιοσέ (ΙΕΛΚΑ) ήταν η «Καλή
πρακτική εθελοντικής πρωτοβουλίας του λιανεμπορίου για τη μείωση της χρήσης πλαστικής σακούλας σε
μεγάλες αλυσίδες super market». Τέλος, ο Δρ Κυρκίτσςος (Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης) παρουσίασε
μια σειρά προτάσεων Εθελοντικών Συμφωνιών προς το λιανεμπόριο για τη μείωση της χρήσης πλαστικής
σακούλας στην Ελλάδα, κλείνοντας έτσι την πρώτη ενότητα του forum.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι στο forum είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν την άποψή τους για κάθε
εθελοντική συμφωνία, με τη χρήση των καρτών που τους είχαν δοθεί (πράσινο=συμφωνώ,
κόκκινο=διαφωνώ και κίτρινο= χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση).
Η δεύτερη ενότητα του forum, με τον συντονισμό των κ. Κυρκίτσου, Παπαθεοδώρου (Πανεπιστήμιο Πάτρας)
και Μπίθα (Πάντειο Πανεπιστήμιο), περιελάμβανε, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τοποθετήσεις,
ανταλλαγή απόψεων και διάλογο μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών σχετικά με την υιοθέτηση Εθελοντικών
Συμφωνιών. Συζητήθηκαν σημαντικά θέματα σχετικά με τις εθελοντικές συμφωνίες, πολλές από τις οποίες
αρχίζουν να εφαρμόζονται από αρκετές επιχειρήσεις του λιανεμπορίου. Όλα τα ανωτέρω λήφθηκαν υπόψη,
ευελπιστώντας σε επόμενη συνάντηση να υπάρξει οριστικοποίηση αλλά και υλοποίηση σε μεγαλύτερη
κλίμακα, συγκεκριμένων εθελοντικών συμφωνιών στην πράξη.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ανανέωσαν τη συνάντησή τους για το επόμενο forum.
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