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Εθελοντική υμφωνία για τη μείωςη τησ πλαςτικήσ ςακοφλασ μίασ χρήςησ 
Δεδομζνθσ τθσ κριςιμότθτασ των επιπτϊςεων των πλαςτικϊν ςακουλϊν ςτο καλάςςιο περιβάλλον, και 

προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ  ευρωπαϊκισ  οδθγίασ (2015/720), ςφμφωνα με τθν οποία τα κράτθ μζλθ τθσ 

Ε.Ε. επιτάςςονται να μειϊςουν δραςτικά τθν πιο ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενθ, «πολφ λεπτι», πλαςτικι 

ςακοφλα μιασ χριςθσ, το ζργο «LIFE DEBAG: Ολοκλθρωμζνθ εκςτρατεία ενθμζρωςθσ και 

ευαιςκθτοποίθςθσ για τθ μείωςθ τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ ςτο καλάςςιο περιβάλλον», καλεί τισ 

επιχειριςεισ  που προςφζρουν πλαςτικζσ ςακοφλεσ, να υπογράψουν τθν παροφςα «Εκελοντικι 

Συμφωνία για τθ μείωςθ τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ μίασ χριςθσ». Οι υπογράφουςεσ επιχειριςεισ 

ςυμφωνοφν και υιοκετοφν προσ υλοποίθςθ τα παρακάτω τζςςερα ςθμεία Εκελοντικισ Συμφωνίασ 

ςχετικά με τθ μείωςθ τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ μιασ χριςθσ ςτισ επιχειριςεισ τουσ: 

1. Διαθζτω εναλλακτικζσ επιλογζσ: Φροντίηω να υπάρχει ςτθν επιχείρθςι μου θ δυνατότθτα επιλογισ 

για τουσ πελάτεσ μου ζςτω και μίασ από τισ εναλλακτικζσ επιλογζσ τθσ πολφ λεπτισ πλαςτικισ ςακοφλασ 

μίασ χριςθσ για τθ μεταφορά προϊόντων. Ενδεικτικζσ εναλλακτικζσ επιλογζσ τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ 

μιασ χριςθσ μπορεί να είναι: α) κατάλλθλεσ ςακοφλεσ πολλϊν χριςεων (μεγάλου πάχουσ  πλαςτικι ι 

άλλο υλικό), β) επαναχρθςιμοποιιςιμεσ τςάντεσ (π.χ. υφαςμάτινεσ ι από πολυεςτζρα, νάιλον κ.α.), γ) 

διχτάκια πολλϊν χριςεων, δ) καρότςια, ε) άλλθ επιλογι τθσ επιχείρθςθσ. 

2.Χρήςη μηνυμάτων επάνω ςτισ εναλλακτικζσ επιλογζσ: Φροντίηω ωσ επιχείρθςθ να υπάρχουν, όςο 

είναι τεχνικά δυνατόν, μθνφματα υπζρ τθσ μείωςθσ τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ μίασ χριςθσ και των 

επιπτϊςεϊν τουσ ςτο περιβάλλον επάνω ςτο/ςτα εναλλακτικά μζςα μεταφοράσ, που διατίκενται από 

τθν επιχείρθςι μου. 

3.Ενημερώνω τουσ πελάτεσ μου: Διακζτω ςτθν επιχείρθςι μου τουλάχιςτον ζνα μζςο ενθμζρωςθσ των 

πελατϊν μου ςχετικά με τθ μείωςθ τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ μιασ χριςθσ. Τζτοια ενδεικτικά μζςα 

ενθμζρωςθσ μπορεί να είναι φυλλάδια, αφίςεσ, αυτοκόλλθτα που μποροφν να διατεκοφν από το LIFE 

DEBAG, πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ επιχείρθςθσ και άλλα μζςα που μπορεί να επιλζξει θ 

επιχείρθςθ. 

4.Εξυπηρετώ με λιγότερεσ ςακοφλεσ: Εάν οι πελάτεσ επιλζγουν τθν πλαςτικι ςακοφλα μιασ χριςθσ τότε 

θ επιχείρθςι μου καταβάλλει προςπάκεια, ϊςτε να εξυπθρετοφνται αυτοί οι πελάτεσ με τον μικρότερο 

αρικμό πλαςτικϊν ςακουλϊν. Αυτό μπορεί να επιτευχκεί π.χ., με τθν τοποκζτθςθ όςο το δυνατόν 

περιςςότερων προϊόντων ανά πλαςτικι ςακοφλα.  

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 
α/α Δεδομζνα τοιχεία Παρατηρήςεισ/ διαφοροποίηςη 

ςε κάποιο ΗΜΕΙΟ τησ 
Εθελοντικήσ υμφωνίασ 

1 Επωνυμία επιχείρθςθσ  
 

 

2 Διεφκυνςθ  
 

3 Τθλζφωνα  
 

4 Ονοματεπϊνυμο Υπογράφοντοσ  
 

5 Θζςθ υπογράφοντοσ ςτθν 
επιχείρθςθ  

 

6 Ημερομθνία υπογραφισ  
 

7 Υπογραφι– Σφραγίδα επιχείρθςθσ  
 


