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Α΄ΜΔΡΟ
Φ.ΚΤΡΚΗΣΟ: Καη’ αξρήλ λα ζαο επραξηζηήζσ πνπ ήξζαηε εθ κέξνπο ηνπ LIFE
DEBAG θαη εθ κέξνπο ηνπ ΔΟΑΝ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπδεηήζνπκε ηα ζέκαηα ησλ
Δζεινληηθψλ πκθσληψλ. Ξέξεηε ηε Ννκνζεζία, ηελ εθαξκφδνπκε. Ξέξεηε ηηο
εμειίμεηο. Θα ζπδεηήζνπκε θαη δηάθνξα γεγνλφηα πνπ είλαη ζε εμέιημε, λα πείηε ηε
γλψκε ζαο, πψο εθαξκφδεηαη. Θέινπκε θαη απφ ζαο λα καο πείηε ηελ εθηίκεζή ζαο
πνχ βξίζθεηαη απηή ηε ζηηγκή ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ θαη ηεο κείσζεο ηεο ρξήζεο ηεο
πιαζηηθήο ζαθνχιαο, γηα λα έρνπκε ηε δηθή ζαο γλψκε θαη άπνςε. Μαο ελδηαθέξεη
πάξα πνιχ.
Άξα, ινηπφλ, ζηελ πξψηε θάζε ζα ζέιακε λα καο πείηε εζείο αθξηβψο ηελ
εκπεηξία ζαο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο θαη πνχ βξίζθεηαη ζήκεξα ε κείσζε ηεο
πιαζηηθήο ζαθνχιαο. Να ζπδεηήζνπκε γηα δηάθνξα γεγνλφηα πνπ είλαη ζε εμέιημε θαη
πψο ζα εθαξκνζηεί ζηε δεχηεξε θάζε ηνπ ρξφλνπ ε επηπιένλ αχμεζε. Καη απφ εθεί
θαη πέξα λα ζπδεηήζνπκε, καο ελδηαθέξεη πάξα πνιχ, ην ζέκα ησλ Δζεινληηθψλ
πκθσληψλ.
Ξέξσ φηη θάλεηε πάξα πνιιά πξάγκαηα. Πνιιά απ’ απηά πνπ εκείο
πξνηείλνπκε εζείο ηα έρεηε πινπνηήζεη. Οπφηε καο ελδηαθέξεη απηφ λα ην
θαηαγξάςνπκε επίζεκα θαη λα ην πξνβάιινπκε θαη λα δνχκε ηη άιιν επηπιένλ
κπνξεί λα γίλεη. Δθηφο απφ απηά πνπ πξνηείλνπκε, ηη άιιεο ηδέεο θαη πξνηάζεηο
κπνξεί λα ππάξρνπλ, ηηο νπνίεο επραξίζησο εκείο λα ηηο επεμεξγαζηνχκε ζαλ LIFE
DEBAG θαη ζε επφκελε θάζε λα ηηο δνχκε πψο πινπνηνχληαη ή, αλ είλαη ψξηκεο, λα
ηηο ζπδεηήζνπκε απφ ηψξα.
Απηή είλαη ε ζεκεξηλή αηδέληα.
Πξηλ μεθηλήζνπκε, λα θάλνπκε έλα θχθιν, λα παξνπζηάζεη ν θαζέλαο απφ πνχ
είλαη. Γλσξίδεζηε αιιά δελ γλσξηδφκαζηε φινη κεηαμχ καο.
Δγψ ιέγνκαη Φίιηππνο Κπξθίηζνο. Δίκαη απφ ηελ Οηθνινγηθή Δηαηξεία
Αλαθχθισζεο. Δίκαη κέινο ηνπ Γ.. ηνπ ΔΟΑΝ αιιά θπξίσο είκαη εηαίξνο ζην LIFE
DEBAG.
Ο Πξφεδξνο ηνπ ΔΟΑΝ ν θ.Πνιηηφπνπινο. Ο ΔΟΑΝ έρεη δείμεη ηεξάζηην
ελδηαθέξνλ γηα ην ζέκα. Δίλαη ν εηζεγεηήο θαη ν δεκηνπξγφο, αο ην πνχκε, ηεο
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Ννκνζεζίαο θαη ηεο Κ.Τ.Α. ηεο ζρεηηθήο γηα ηελ πιαζηηθή ζαθνχια. Ζ δηάζεζε θαη ην
ελδηαθέξνλ είλαη ηεξάζηην. Γη’ απηφ θαη γίλνληαη θαη ηα forum ππφ ηελ αηγίδα ηνπ
ΔΟΑΝ θαη ππάξρεη θαη πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ απφ ηνλ Πξφεδξν θαη απφ άιια κέιε
ηνπ Γ.., ηα νπνία είπαλ φηη κπνξεί λα έξζνπλ. Ζ θα Υξηζηίλα Δπζπκηάηνπ είρε πεη,
αιιά δελ μέξσ αλ ζα θαηαθέξεη. Οπφηε απηά πνπ ζα καο πείηε ζα κεηαθεξζνχλ
ακέζσο θαη ζηνλ ΔΟΑΝ θαη ζηελ πνιηηηθή εγεζία γηα λα δνχκε ηη θαιχηεξν κπνξνχκε
λα θάλνπκε γηα λα εθαξκνζηεί ε ΚΤΑ.
Γελ μέξσ αλ ζέιεη λα πεη θάηη ν θ.Πνιηηφπνπινο.
Γ.ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ (Πρόεδρος ΕΟΑΝ): Δγψ ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ πνπ
βξίζθεζηε ζήκεξα εδψ. Ννκίδσ φηη ηέηνηεο ζπλαληήζεηο επνηθνδνκεηηθέο είλαη θαη ζα
θέξνπλ θάπνηα απνηειέζκαηα. Πξέπεη λα νκνινγήζσ φηη ερζέο πήξα ην θείκελν πνπ
έζηεηιε ν Φίιηππνο θαη δελ έρσ πξνιάβεη λα ην δηαβάζσ νχηε εγψ, νχηε ε Τπεξεζία.
Αιιά ην ζεκαληηθφηεξν είλαη λα αθνχζνπκε εζάο, ηηο απφςεηο ζαο, ηηο πξνηάζεηο ζαο.
Καη λνκίδσ ζηε ζπλέρεηα, αλ απαηηεζεί, ζα θάλνπκε θαη άιιε κία ζπλάληεζε, φπνπ ζα
εθθξάζνπκε ίζσο θαη θάπνηεο δηθέο καο απφςεηο. Εεηψ ζπγγλψκε πνπ δελ ζα
είκαζηε έηνηκνη, αιιά λνκίδσ ην ζεκαληηθφηεξν είλαη λα αθνπζηείηε εζείο.
Φ.ΚΤΡΚΗΣΟ: Σν είρα ζηείιεη εδψ θαη θαηξφ. Δίκαζηε ζε θάζε ιίγν λα παξνπζηάζεη
ν θαζέλαο απφ πνηα αιπζίδα θιπ. Έρνπλ θαηαγξαθεί αιιά λα γλσξηζηνχκε. Καη κεηά
ζα πεξάζνπκε ζε έλα θχθιν, ηηο εθηηκήζεηο φισλ ησλ αιπζίδσλ πνχ βξίζθεηαη ε
κείσζε απηή ηε ζηηγκή, δηάθνξα γεγνλφηα πνπ είλαη ζε εμέιημε ζα ηα πνχκε. Καη απφ
εθεί θαη πέξα ζα ζπδεηήζνπκε ηηο Δζεινληηθέο πκθσλίεο, απηέο θαη πνιιέο άιιεο
ηδέεο.
Μ. ΑΡΣΗΚΖ: Ολνκάδνκαη Μαξία Αξηίθε θαη εθπξνζσπψ ηελ Δηαηξεία «OK! Anytime
Markets». Δίκαη ππεχζπλε marketing θαη επηθνηλσλίαο ηεο εηαηξείαο. Καη έρνπκε έξζεη
κε ηελ θα Καλειιάθε.
Υ. ΥΔΗΜΩΝΗΓΖ: Δγψ εθπξνζσπψ ηνλ «ΓΑΛΑΞΗΑ». Ολνκάδνκαη Υεηκσλίδεο θαη
είκαη Αληηπξφεδξνο ηεο εηαηξείαο. Καη ήξζα επεηδή είρακε μαλαβξεζεί άιιε κηα θνξά.
Α. ΚΑΜΑΡΗΝΑΚΖ: Ολνκάδνκαη Απφζηνινο Κακαξηλάθεο. Δίκαη Τπεχζπλνο ηνπ
Γξαθείνπ Πεξηβάιινληνο ηεο εηαηξείαο «ΚΛΑΒΔΝΗΣΖ». Καη έρνπκε έξζεη καδί κε
ηελ θα Νηνχκα.
ΑΘ. ΝΣΟΤΜΑ: Απφ Ννκηθή Τπεξεζία, Αζαλαζία Νηνχκα.
Α. ΩΣΖΡΟΠΟΤΛΟ: Δγψ είκαη ν Αλδξέαο σηεξφπνπινο. Δθπξνζσπψ ηελ
εηαηξεία «TERRA NOVA». Δίκαζηε εηαίξνη ζην έξγν LIFE DEBAG θαη ζπκκεηέρνπκε
θαη εκείο…
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. ΚΟΡΓΔΛΑ: ηαπξνχια Κνξδέια απφ ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ, πνπ είλαη θαη ν
ζπληνληζηήο θνξέαο.
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Δίκαη ε Αιεμία Μαραίξα. Δίκαη ππεχζπλε επηθνηλσλίαο ηνπ «Α.Β.
ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ».
Λ. ΚΗΟΔ: Λεπηέξεο Κηνζέο, Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ ΗΔΛΚΑ θαη ζπληνλίδνπκε ην
«Ννηαδφκαζηε ζήκεξα, δνχκε θαιχηεξα αχξην», κηα πξνζπάζεηα θνηλή γηα ην
πεξηβάιινλ ησλ αιπζίδσλ super market.
Μ. ΕΔΡΒΟΤ: Δθπξνζσπψ ηελ εηαηξεία «ΜΔΣΡΟ» θαη είκαη ππεχζπλε Marketing ηνπ
My Market. Εεξβνχ Μαξγαξίηα.
Γ. ΠΑΠΑΘΔΟΓΩΡΟΤ: Δίκαη ν Γηψξγνο Παπαζενδψξνπ, Παλεπηζηήκην Παηξψλ,
ζπληνληζηήο ηνπ LIFE DEBAG.
. ΚΩΣΑΚΟΠΟΤΛΟ: Κσζηαθφπνπινο ηάζεο απφ ηελ Οηθνινγηθή Δηαηξεία
Αλαθχθισζεο.
Α. ΓΑΛΑΜΑΓΚΑ: Καη εγψ Αληηγφλε Γαιακάγθα απφ ηελ Οηθνινγηθή Δηαηξεία
Αλαθχθισζεο.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Θα έιεγα αλ ν θ. Κηνζέο κπνξεί λα καο θάλεη κία κηθξή, πνιχ κηθξή
παξνπζίαζε, γηαηί έρνπλ ηα ζηνηρεία κέρξη ηνλ Ηνχλην λνκίδσ γηα ην πνχ βξίζθεηαη ε
θαηαλάισζε πιαζηηθήο ζαθνχιαο θαη κεηά λα πξνρσξήζνπκε ζηηο απφςεηο ησλ
αιπζίδσλ. Μαο ελδηαθέξεη πάξα πνιχ.
Να ζαο πσ φηη απηά πνπ ζπδεηάκε θαηαγξάθνληαη. ιε ε ζπδήηεζή καο ζα
αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν, ζην LIFE DEBAG. Οπφηε κελ έρνπκε άγρνο λα
ζεκεηψλνπκε. Μπνξεί λα ηελ θαηεβάζεηε θαη λα ηελ έρεηε νιφθιεξε ηε ζπδήηεζε.
Λ. ΚΗΟΔ (ΙΕΛΚΑ): Δπραξηζηνχκε θαη εκείο γηα ηελ πξφζθιεζε. Δίλαη κία θαιή
επθαηξία
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ζπγθεληξψζνπκε ζηνηρεία απφ φπνηεο πεγέο κπνξνχκε ζε ζρέζε κε ην πψο έρεη πάεη
ε εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ηέινπο.
Σα ζηνηρεία πνπ είρακε γηα ην 5κελν –δελ έρνπκε πξνιάβεη λα θάλνπκε θάηη
επηθαηξνπνηεκέλν- δείρλνπλ φηη ε κείσζε ζην θαλάιη ηνπ super market, ζε ζρέζε κε
ην 2017, ην 2018 ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 80%. Τπήξραλ κηθξέο δηαθπκάλζεηο, αλάινγα
ηελ αιπζίδα super market, αιιά πάλσ-θάησ απηφο είλαη ν θαλφλαο, ην 80%.
Απφ εθεί θαη πέξα ε εηθφλα ζηα ππφινηπα ζεκεία πψιεζεο είλαη κεηθηή.
Γειαδή, ελψ έρνπκε κία πνιχ θαιή εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ θαη κία πνιχ κεγάιε
κείσζε ζην θαλάιη ηνπ super market, φηαλ μεθεχγνπκε απ’ απηφ ην θαλάιη θαη πάκε
ζε άιια θαλάιηα, θεχγνπκε απ’ απηά ηα πνζνζηά.
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Τπάξρνπλ νη νξγαλσκέλεο αιπζίδεο εζηίαζεο θαη νη νξγαλσκέλεο αιπζίδεο
αξηνπσιείσλ νη νπνίεο επίζεο πάλε πνιχ θαιά. Γελ έρνπκε επίζεκα ζηνηρεία αιιά ε
εθηίκεζή καο είλαη φηη είλαη πεξίπνπ ζηα ίδηα πνζνζηά. Αιιά ηα κεκνλσκέλα ζεκεία
πψιεζεο εθεί πέξα ππάξρεη ζέκα, φπσο ππάξρεη θαη δηαθνξνπνίεζε θαη ζε άιινπο
θιάδνπο. Γειαδή ζηνπο θιάδνπο εθηφο ησλ ηαρπθίλεησλ πξντφλησλ, δειαδή
ειεθηξνληθά, ειεθηξηθά είδε θαη ινηπά ιηαληθά πξντφληα εθεί πέξα είλαη δηαθνξεηηθή ε
εηθφλα, πνπ εθεί πέξα πνιιέο εηαηξείεο έρνπλ θχγεη θαη απφ ηελ πιαζηηθή ζαθνχια,
γηαηί είλαη πνιχ κηθξή θαη ε θαηαλάισζε αλά αγνξά θαη έρνπλ θαη άιιεο ιχζεηο,
ράξηηλεο ή πην κεγάινπ πάρνπο θιπ.
ζνλ αθνξά ην ηαρπθίλεην θνκκάηη θαη πάκε ζηα κηθξά ζεκεία πψιεζεο, εθεί
πέξα κπνξεί λα είλαη θαη θάησ απφ ην 50% ε κείσζε. Καη ν ιφγνο είλαη φηη αλάινγα
κε ην πξντφλ ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο. Τπάξρνπλ θνχξλνη, κεκνλσκέλα
ζεκεία πψιεζεο φπνπ εθεί πέξα κπνξεί λα γίλνληαη θαη ηα δχν πξάγκαηα. Γειαδή ην
έλα πξάγκα λα ρηππηέηαη ζηελ ηακεηαθή κεραλή ην πεξηβαιινληηθφ ηέινο αιιά λα κελ
εηζπξάηηεηαη ή λα κε ρηππηέηαη θαλ ζηελ ηακεηαθή κεραλή ην πεξηβαιινληηθφ ηέινο
θαη λα δίλνπλ ηε ζαθνχια έηζη.
Σν πξφβιεκα θαίλεηαη φηη είλαη εληνλφηεξν φηαλ θεχγνπκε απφ ηα κεγάια
αζηηθά θέληξα θαη πάκε ζηελ επαξρία, φπνπ εθεί πέξα ππάξρνπλ θαη άιια ζέκαηα.
Πέξα απφ ην θνκκάηη ηεο κε εθαξκνγήο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ηέινπο, ππάξρεη θαη
ζέκα κε ηε ζήκαλζε, γηαηί δελ εθαξκφδεηαη θαλ ε Ννκνζεζία γηα ηε ζήκαλζε θαη
θπθινθνξνχλ νη ζαθνχιεο νη «no name», νη δηάθαλεο.
Με δεδνκέλν φηη ε εηθφλα πνπ έρνπκε γηα ην ιηαλεκπφξην ηξνθίκσλ θαη γηα ην
ιηαλεκπφξην ηξνθίκσλ είλαη φηη ην super market έρεη πεξίπνπ ην 50 κε 55%, ζε
ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο θαη ην ππφινηπν είλαη κεκνλσκέλα ζεκεία πψιεζεο θαη φηη
ππάξρεη θαη ιηαλεκπφξην πξνθαλψο εθηφο ησλ ηξνθίκσλ θαη εθηφο ησλ εηδψλ
παληνπσιείνπ, ε εθηίκεζή καο είλαη φηη απηφ ην 80% κείσζε ηνπ super market καδί
κε ην ιηγφηεξν απφ 50% κείσζεο ζηα ινηπά ζεκεία πψιεζεο νδεγεί ζε κία κείσζε
γηα ην θξάηνο, γηα ηελ Διιάδα γχξσ ζην 65%.
Απηφ ζεκαίλεη φηη, κε βάζε ηηο δηθέο καο κεηξήζεηο πάιη, φηη κηιάκε γηα
πεξίπνπ 125 κε 130 ζαθνχιεο αθφκα θαηά θεθαιή, πνιχ ιηγφηεξεο απφ ηηο 360 πνπ
κεηξνχζακε, αιιά θαη πάιη πάλσ απφ ηα φξηα…
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: 130 είπεο.
Λ. ΚΗΟΔ: Θα ζαο δψζσ ηα αθξηβή λνχκεξα, άκα ζέιεηε, ζε επφκελε επηθνηλσλία.
Αιιά θάπνπ ηφζν είλαη. 130 κε 135 λνκίδσ. Δίκαζηε πάλσ απφ ηα φξηα θαη ηνπο
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ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ε Δπξσπατθή Έλσζε. Οπφηε λαη κελ είλαη πάξα πνιχ κεγάιε
κείσζε απηφ ην 65 –κπνξεί λα είλαη θαη παξαπάλσ- ηα εθαηφ, αιιά θαη πάιη είκαζηε
καθξηά απφ ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ.
Σα πξάγκαηα πηζαλφηαηα λα αιιάμνπλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ απμεκέλνπ
πεξηβαιινληηθνχ ηέινπο ην 2019. Γελ ηε γλσξίδνπκε ηελ θακπχιε δήηεζεο. Πηζαλφλ
θαη λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο. Αιιά ζα εμαξηεζεί πάξα πνιχ απφ ην ηη ζα γίλεη ζηα
κηθξά ζεκεία πψιεζεο. Γηαηί ην super market έρεη γίλεη ε κεγάιε κείσζε. Απφ ην 80
λα πάεη ζην 90%; Γηα λα γίλεη ε απφιπηε κείσζε ζα πξέπεη λα πάκε ζε άιια κέηξα.
Απηά πνιχ ζπλνπηηθά γηα ηελ εηθφλα. Να πξνζζέζσ επίζεο φηη απηφ πνπ
θάλακε ζπλνιηθά ζαλ «Ννηαδφκαζηε ζήκεξα, δνχκε θαιχηεξα αχξην», βγάιακε έλα
θπιιάδην ην Γεθέκβξην πέξζη, πξηλ εθαξκνζηεί ε Ννκνζεζία, ην νπνίν ζπλέρηζε λα
παίδεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, φπνπ ελεκεξψλακε ηνλ θφζκν κε 23 ζπρλέο
εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο ζε ζρέζε κε ην ηη ζεκαίλεη απηή ε εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ, ην
νπνίν πήγε αξθεηά θαιά ζαλ επηθνηλσληαθφ εξγαιείν θαη πηζαλφλ λα θάλνπκε θαη
θάπνηα πξάγκαηα θαη εθέηνο ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε.
Απηά ζπλνπηηθά απφ κέλα.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Θέισ λα πξνζζέζσ θαη εγψ.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Τπάξρεη θαη κία πιεξνθνξία εζσηεξηθή ηνπ ΔΟΑΝ απφ ηελ
είζπξαμε ηνπ ηέινπο. Οπφηε πξνζπαζνχκε λα δηαζηαπξψζνπκε. Γηα πεο καο.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ (Πρόεδρος ΕΟΑΝ): Καηαξράο ζα ζαο πσ φηη πξηλ απφ 4
πεξίπνπ κήλεο ελεκεξψζακε φια ηα Δπηκειεηήξηα ηεο Διιάδνο, 57 ή 58 ηνλ αξηζκφ,
γηα λα ελεκεξψζνπλ φινη ηα κέιε ηνπο γηα ηελ ππνρξέσζε ηεο πιαζηηθήο ζαθνχιαο,
ηελ εγγξαθή ζην Μεηξψν. Απηφ, δπζηπρψο, δηαπηζηψζακε φηη δελ θνηλνπνηήζεθε ζηα
κέιε. Καη επαλεξρφκαζηε εληφο ησλ επφκελσλ εκεξψλ, ζηέιλνπκε κηα δεχηεξε
πξνεηδνπνίεζε, κε αλαιπηηθά πιένλ ζηνηρεία θαη ιίγν –λα ην πσ ζε εηζαγσγηθά«καζεκέλε ηξνθή» γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο. Γηφηη ζηηο πξνζέζεηο καο είλαη πηζαλφλ λα μέξεηε κε ην λέν Νφκν πξνβιέπεηαη λα ππάξρνπλ θαη Δπηζεσξεηέο απφ
ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ- ζηηο πξνζέζεηο καο είλαη, ινηπφλ, ην εξρφκελν θαινθαίξη λα
βγνχκε γηα απηνςίεο θαη γηα ειέγρνπο.
Θέινπκε, ινηπφλ, λα ελεκεξψζνπκε ηνπο πάληεο φηη πξέπεη λα ππάξρεη ε
θσδηθνπνίεζε, λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ΔΜΠΑ θαη ζα πξέπεη λα ρξεψλνπλ θαη ηελ
πιαζηηθή ζαθνχια.
Γπζηπρψο, ππάξρνπλ θαη δχν εηδψλ πιεξνθνξίεο. Ζ κία πιεξνθνξία είλαη φηη
ππάξρεη πάξα πνιχ άηππε εηζαγσγή ζαθνχιαο, θπξίσο ζηε Βφξεην Διιάδα.
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Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Υσξίο ζήκαλζε;
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Ναη, ελλνείηαη ρσξίο ζήκαλζε. Πξνεξρφκελε απφ Βνπιγαξία,
Σνπξθία. Καη κάιηζηα θάπνηνη, νη νπνίνη ζηε δηθή ηνπο πιαζηηθή ζαθνχια έρνπλ
ζήκαλζε, θάλνπλ θαη εηζαγσγή άηππεο θαη ηε δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά. Πξνζπαζνχκε
λα βξνχκε νλφκαηα, ππάξρνπλ κηα ζεηξά απφ δηαδηθαζίεο, ψζηε λα ζπγθεληξψζνπκε
θάπνηνπο πνπ έρνπκε πιεξνθνξίεο φηη θάλνπλ θαη εθαξκφδνπλ απηή ηελ ηαθηηθή, γηα
λα ηνπο ελεκεξψζνπκε.
Ο Διιεληθφο Οξγαληζκφο αθφκα δελ έρεη εηζπξάμεη ρξήκαηα. Έρεη θάλεη ην
αίηεκα φκσο ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο. Σν Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο –γηαηί
απηή είλαη ε δηαδηθαζία- έρεη κεηαθέξεη ην αίηεκά καο ζηελ ΑΑΓΔ θαη ζην Λνγηζηήξην
θαη ζην Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο. Σα ρξήκαηα ζα καο ηα δψζεη ην Λνγηζηήξην ηνπ
Κξάηνπο. Γηα ην α΄ εμάκελν απηά πνπ ζα πάξνπκε είλαη πεξίπνπ 8.300.000, γηαηί
ππάξρνπλ θαη θξαηήζεηο.
Θα ζαο πσ φηη εηνηκάδνπκε ήδε έλα πηινηηθφ πξφγξακκα κηθξφ, δηφηη ζα
κπνχκε ηε λέα ρξνληά κε ην κεγάιν πξφγξακκα ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο. Θέινπκε λα
θαιχςνπκε ζε πξψηε θάζε θαη λα δνθηκάζνπκε θηφιαο ηε κέζνδν γηα λα δνχκε πψο
εθαξκφδεηαη θαη ηη πξνβιήκαηα κπνξεί λα αληηκεησπίζνπκε. Θα ηελ εθαξκφζνπκε ζε
3 ή 4 Γήκνπο. Δίκαζηε ζηε δηαπξαγκάηεπζε. Γη’ απηφ δελ κπνξψ λα ζαο πσ πνηνη
είλαη νη Γήκνη απηνί.
Ο ζθνπφο φκσο είλαη λα δηαηεζνχλ γχξσ ζηα 55 κε 60 ρηιηάδεο ηεκάρηα, πνπ
ζα είλαη δηαρσξηζκέλα ζε πάληλε ηζάληα, ζε ηζάληα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, πιαζηηθή
αιιά θαη ζε θαξνηζάθηα γηα ειηθησκέλνπο. Τπνινγίδνπκε φηη ζα πινπνηεζεί ν
δηαγσληζκφο κέζα ζηε ρξνληά θαη αξρέο ηεο επφκελεο ρξνληάο ζα κνηξαζηνχλ ζ’
απηνχο ηνπο 4 Γήκνπο.
Δλψ παξάιιεια πξνρσξάεη θαη ν δηαγσληζκφο, ν κεγάινο δηαγσληζκφο, γηα
ηελ πιαζηηθή ζαθνχια. Μαο έρνπλ εγθξηζεί 11.000.000 γη’ απηφ ην κεγάιν
δηαγσληζκφ, ν νπνίνο επειπηζηνχκε, εάλ δελ ππάξρνπλ επηπινθέο κε ελζηάζεηο,
κέζα ζην πξψην ηεηξάκελν, πεληάκελν ηνπ ’19 λα έρεη νινθιεξσζεί θαη λα
κπνξνχκε λα κνηξάζνπκε απηέο ηηο ηζάληεο.
Ο δηαγσληζκφο ζα είλαη έλαο ζπλερήο δηαγσληζκφο. Γειαδή ζα είλαη έλαο
δηαγσληζκφο ν νπνίνο ζα δηαξθεί 3 ρξφληα θαη ζα ππάξρεη ζπλερήο δηάζεζε, φζν
ππάξρνπλ απηνί νη πφξνη, ζπλερήο δηάζεζε ζηνπο πνιίηεο, ηνπιάρηζηνλ κηα ηζάληα
πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ζε θάζε πνιίηε. Γειαδή ηνπιάρηζηνλ 10.000.000. Καη αλ ηα
ρξήκαηα επηηξέπνπλ πεξηζζφηεξεο, ζα δψζνπκε θαη κία δεχηεξε θνξά. ζν δειαδή
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ππάξρνπλ ρξήκαηα ζα δηαηεζνχλ φια θπξίσο ζ’ απηή ηελ θαηεχζπλζε. Καη έλα
δεχηεξν θνκκάηη ζα είλαη ζηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ. Γηαηί ε ζπκθσλία πνπ ζα
ππάξρεη, ζα ελεκεξψλνληαη νη πνιίηεο ψζηε λα μέξνπλ πνηνο Γήκνο θάλεη ηε δηαλνκή.
Ζ δηαλνκή ζα γίλεη κε βάζε ηε δεκνγξαθηθή θαηαγξαθή ηνπ 2011. Καη νη Γήκνη ζα
είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαγξάςνπλ ηα ζηνηρεία θαη λα δειψζνπλ φηη έρνπλ δψζεη
πξάγκαηη ηζάληεο ζηνπο πνιίηεο, γηα λα κελ ππάξρνπλ ηπρφλ δηαξξνέο θαη
πξνβιήκαηα.
Απηά έρσ κέρξη ζήκεξα λα ζαο πσ εγψ.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Δδψ ππάξρεη έλα ζέκα πνπ ζα ‘ζεια θαη ηε γλψκε, πέξα απφ ηελ
εθηίκεζή ζαο. Γειαδή κε βάζε ηα πξψηα λνχκεξα ηνπ α΄ εμακήλνπ, ηνπ 8.300.000€,
απηφ κεηαθξάδεηαη, αλ ην αληαπνδνηηθφ ηέινο ην δηαηξέζνπκε κε 0,03 (κε 3 ιεπηά),
απηφ βγαίλεη ζε κηα πνζφηεηα πεξίπνπ 50 ζαθνχιεο θαηά θεθαιή, ε είζπξαμε ηνπ
αληαπνδνηηθνχ ηέινπο. Ζ εθηίκεζε ηνπ ΗΔΛΚΑ –θαη ζα αθνχζσ θαη ηε δηθή ζαο- είλαη
γηα 135, ην έθαλα αλαγσγή ζην έηνο, είλαη πεξίπνπ 136, άξα εδψ ππάξρεη κηα
δηαθνξά, κηα δηαθπγή ππνινγηζκνχ κέζσ ηνπ ηέινπο.
Α. ΩΣΖΡΟΠΟΤΛΟ: Τπήξρε θαη κία πεξίνδνο ράξηηνο.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Σν μέξσ, ππήξρε κηα πεξίνδνο ράξηηνο λα θχγεη ην παιηφ ζηνθ. Άξα
έλα κέξνο εμεγείηαη έηζη.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Γελ έγηλα αληηιεπηφο ζε θάηη. Να ην επαλαιάβσ. 8.300.000
είλαη ηα ρξήκαηα πνπ ζα πάξεη ν Διιεληθφο Οξγαληζκφο.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Α, είλαη παξαπάλσ δειαδή απηφ πνπ εηζπξάηηεη.
Γ.ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη 10.000.000 θαη θάηη.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Μήπσο είλαη ην ΦΠΑ κέζα; Σν ΦΠΑ έρεη βγεη;
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Ναη. Σα ρξήκαηα αλήθνπλ ζηνλ ΔΟΑΝ θαη ππάξρεη κηα
παξαθξάηεζε. Γη’ απηφ θαη ν ΔΟΑΝ ζα πάξεη γχξσ ζηα 8.300.000. Σα ρξήκαηα φκσο
πνπ εηζπξάρζεθαλ ηνπ 3ιέπηνπ μεπεξλνχλ ηα 10.000.000.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Άξα πάκε ζηηο 65 πεξίπνπ ζαθνχιεο.
Λ. ΚΗΟΔ: πλ απηά πνπ παίξλεη ε Λατθή Αγνξά, πνπ είλαη πνιχ κεγάιε πνζφηεηα
πιαζηηθήο ζαθνχιαο, ζπλ ηα πεξίπηεξα, ζπλ ηελ εηζθνξνδηαθπγή θαη απηά πνπ δελ
ρηππηνχληαη ζηηο ηακεηαθέο κεραλέο, θάπσο έηζη πξνθχπηεη.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Τπάξρεη θαη κηα άιιε θαηεγνξία ε νπνία πξνβιέπεηαη απφ ην Νφκν,
δειαδή ε κε πάρνο 51-70, πνπ ππάξρεη ρξέσζε. Φαληάδνκαη ππάξρνπλ θαη αιπζίδεο
εδψ πνπ παξάγεηε 51 κηθξά πάρνο, νη νπνίεο ρξεψλεηαη 4 ιεπηά θαη θξαηηέηαη. Γελ
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απνδίδεηαη απηφ ην ηέινο. Άξα έρνπκε θαη απφ εθεί γηα λα ηζνζθειίζνπκε ην ηζνδχγην
κάδαο.
Δγψ ζα ‘ζεια λα αθνχζσ ηελ άπνςε ησλ super market, θαηά πφζν είλαη έηζη
φπσο αλαθέξνληαη απφ ηνλ ΗΔΛΚΑ ηα ζέκαηα, δειαδή ε πξνζσπηθή ζαο εκπεηξία.
Δίλαη ηφζν κεγάιε ε κείσζε ζηα super market, ην 80%; Γηαηί εκείο έρνπκε εκπεηξία
σο πειάηεο. Δζείο φκσο ην δείηε θάζε κέξα.
Υ. ΥΔΗΜΩΝΗΓΖ: Να κηιήζσ εγψ;
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Θπκείζηε καο πάιη πνηα αιπζίδα είζηε.
Υ. ΥΔΗΜΩΝΗΓΖ: Δίκαη απφ ηελ 5ΑΔ, απφ ηνλ «ΓΑΛΑΞΗΑ». Ζ ζαθνχια φηαλ άξρηζε
λα πιεξψλεη ν πειάηεο θαη κε φιε ηελ ελεκέξσζε πνπ έρεη γίλεη, κε φια ηα θπιιάδηα
θαη φια απηά θαη απφ καο γεληθά, φλησο κεηψζεθε, ζε καο ηνπιάρηζηνλ κεηψζεθε ζ’
απηά ηα πνζνζηά πνπ ιέεη ν θχξηνο Κηνζέο. Καη αθφκα θαη ηψξα βιέπνπκε φηη
κεηψλεηαη. Γελ παίξλεη ν θφζκνο ζαθνχια.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Απμάλεηαη ε κείσζε;
Υ. ΥΔΗΜΩΝΗΓΖ: Ναη.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Ξεθηλήζαηε 50, 60, 70 θαη θαηεβαίλεηε;
Υ. ΥΔΗΜΩΝΗΓΖ: Γελ παίξλεη ζαθνχια. Σα θξαηάεη ζην ρέξη θαη θεχγεη. Γελ ηελ
παίξλεη ηε ζαθνχια. Δίλαη θάπνηνη φκσο νη νπνίνη παίξλνπλ. Αιιά είλαη πνιχ
ειάρηζηνη πιένλ. Έρνπλ πάξεη απηέο ηηο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ θαη πάξα πνιχο
θφζκνο ρξεζηκνπνηεί απηή ηε ζαθνχια. Σε θέξλεη θαη ηελ μαλαπαίξλεη. Σε θέξλεη θαη
ηελ μαλαπαίξλεη.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Δδψ ζα ήζεια λα θάλσ κία εξψηεζε πνπ ζα είλαη θαη πξνο
φινπο. Θα ήζεια φκσο λα μέξσ αλ ππάξρεη ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ζαθνχιαο ησλ 52
κηθξψλ, ε νπνία δηαηίζεηαη ζην super market πξνο 7 ιεπηά.
Υ. ΥΔΗΜΩΝΗΓΖ: Γελ έρνπκε εκείο ηέηνηα ζαθνχια.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Πνηα αιπζίδα έρεη; Τπάξρεη θάπνηα εδψ;
Α. ΚΑΜΑΡΗΝΑΚΖ: Δκείο έρνπκε.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Πφζν ηε δίλεηε εζείο;
Α. ΚΑΜΑΡΗΝΑΚΖ: 7 ιεπηά.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Αλ δειαδή ε κείσζε αληηζηαζκίδεηαη απφ ηελ αχμεζε ηεο
άιιεο ζαθνχιαο.
--------------: Δίλαη πεξηζζφηεξν ζαλ επαλαρξεζηκνπνηνχκελε απηή ε ηζάληα.
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Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Αλεμάξηεηα απ’ απηφ, ζέινπκε λα μέξνπκε, ιέκε 80% κείσζε
ζ’ απηήλ, αιιά αλ ηειηθά ε άιιε απμήζεθε 50 απφ ην 0 ηίπνηα, αλ ππάξρεη απηφ ην
ζηαηηζηηθφ ζηνηρείν, ζα καο ελδηέθεξε.
----------------: Γελ ππήξρε πξηλ θαηαξράο, θαζφινπ.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Μα, γη’ απηφ κηιάσ απφ ην 0. Απφ ην 0 πφζν έρνπκε πάεη
ηψξα;
Α. ΚΑΜΑΡΗΝΑΚΖ: Γελ μέξνπκε αθξηβψο.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Καιφ ζα είλαη, θ. Κακαξηλάθε, αλ ην είρακε ζα καο δηεπθφιπλε.
Υ. ΥΔΗΜΩΝΗΓΖ: Έρνπκε θαη εκείο αιιά δελ ηελ πξνηηκάλε. Δίλαη πνιχ ιεπηή. Δίλαη
ε ζαθνχια πνπ είλαη πιαζηηθή, πνιιαπιψλ ρξήζεσλ.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Δίλαη ζαλ ηελ θιαζηθή ζαθνχια.
Υ. ΥΔΗΜΩΝΗΓΖ: ρη, είλαη δηαθνξεηηθή. Δίλαη φπσο είλαη απηέο νη πνιιαπιψλ
ρξήζεσλ πνπ βγαίλνπλ, νη πιαζηηθέο..., έηζη δελ είλαη;
---------------: ρη, φρη. Δίλαη ζαλ απηέο πνπ έρνπκε ζηα Σακεία, πνπ είλαη ε κηθξνχια,
ιίγν πην κεγάιε θαη πην ρνληξή. Δζείο δελ έρεηε δειαδή.
Υ. ΥΔΗΜΩΝΗΓΖ: ρη. Έλα κέγεζνο είλαη, απηή.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Ο ΚΛΑΒΔΝΗΣΖ ζε φια ηα θαηαζηήκαηα έρεη κφλν απηή ηε
ζαθνχια;
Α. ΚΑΜΑΡΗΝΑΚΖ: ε φια.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: ε φια έρεη ησλ 51 κηθξψλ πάρνπο;
Α.ΚΑΜΑΡΗΝΑΚΖ: Έρεη ησλ 52 κηθξψλ πάρνο. Καη ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα πνπ
παίξλεη ν θάζε πειάηεο. Βέβαηα εκείο έρνπκε ελεκεξψζεη πιήξσο φινπο. Γηαηί
λνκίδσ φηη παίδεη κεγάιν ξφιν θαη ε ελεκέξσζε θαη ζηνπο Σακίεο, ζηηο δηάθνξεο
ζέζεηο λα ππάξρεη εκθαλψο ε δπλαηφηεηα λα πάξεη πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ηζάληα. Καη
απηή είλαη ε θαηάζηαζε, φπσο ηελ αθνχζαηε απφ φινπο.
Σψξα βέβαηα ηα πνζνζηά αθφκα δελ ηα μέξνπκε αθξηβψο λα ζαο πνχκε. Θα
θηάζνπκε ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ, φπνπ ζα κπνξεί θαλέλαο λα ζαο δψζεη πιήξε
ζηνηρεία.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Ο θ.Κνπθηάζαο απφ ην «Γίθηπν ΜΔΟΓΔΗΟ SOS».
Β. ΚΟΤΚΗΑΑ: Έρσ κία εηθφλα. Τπάξρεη κεγάιε αχμεζε ζηελ θαηαλάισζε ηεο
πνιχ ιεπηήο ζαθνχιαο, ηεο ππέξιεπηεο, θάησ απφ 15 κηθξά πάρνο, ζην καλάβηθν.
Δάλ ππάξρεη απηή ε αίζζεζε απφ ζαο.
Α. ΝΣΟΤΜΑ: Σν είρακε πεξηνξίζεη. ηελ αξρή πήγε λα γίλεη έλα κπακ αιιά κεηά ην
πεξηνξίζακε.
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Β. ΚΟΤΚΗΑΑ: Δζείο λαη. Λέσ ζε φιεο ηηο αιπζίδεο.
Μ. ΕΔΡΒΟΤ: Γηα ηηο αιπζίδεο ηζρχεη ην ίδην. Δίρακε πξφβιεκα, ην αληηκεησπίζακε,
ζνβαξφ πξφβιεκα κε ηνπο πειάηεο.
Α. ΝΣΟΤΜΑ: Γηαηί ν θφζκνο δελ ήζειε λα πιεξψζεη θαη έπαηξλε ηηο δσξεάλ απφ ην
καλάβηθν
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Άξα, ν ΚΛΑΒΔΝΗΣΖ, γηα παξάδεηγκα, πνπ είλαη πνιχ κεγάιε
αιπζίδα, έρεηε δεη κηα κείσζε ηεο ηάμεο απηή πνπ ζπδεηάκε, 70, 80% ζηελ παιηά ηε
ζαθνχια ζε ζρέζε κε απηή πνπ δίλεηε ηψξα;
Α. ΚΑΜΑΡΗΝΑΚΖ: αθψο. Σψξα ην πνζνζηφ δελ κπνξψ λα ζαο ην πξνζδηνξίζσ.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: ε επίπεδν κάδαο φκσο, αλ πνχκε φηη νη άιιεο πφζν ήηαλ, 20 κηθξά
πάρνο ήηαλ νη άιιεο;
Α. ΚΑΜΑΡΗΝΑΚΖ: Σφζν.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Γχξσ ζηα 20 ήηαλ. Οπφηε πάκε ζηα 52, άξα έρνπκε 2,5 θνξέο
παξαπάλσ πνζφηεηα θαη είλαη θαη ιίγν πην κεγάια, κπνξεί λα είλαη θαη 3 θνξέο ζε
κάδα πιαζηηθνχ.
Α. ΝΣΟΤΜΑ: Αιιά δελ βξίζθεηαη θακία ζην Σακείν. Οπφηε δελ πξνσζείηαη. Αλ
δεηήζεη ν πειάηεο, ηφηε ηνπ εμεγείο.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Γηα ηελ 52;
Α. ΝΣΟΤΜΑ: Ναη, δελ βξίζθεηαη θακία ζην Σακείν.
Γ.ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Βξίζθεηαη.
Α. ΝΣΟΤΜΑ: Αλνηρηή, κπξνζηά;
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Ναη.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Ρσηάεη.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: πκθσλνχκε φηη ξσηάεη. Αιιά έρεη δίπια ησλ 0,04 επξψ θαη
ησλ 0,07 επξψ. Καη θπζηθά φηαλ ηε βιέπεηο νπηηθά ε κία είλαη πνιχ πην κηθξή απφ
ηελ άιιε θαη ζα δηαιέμεη ηε κεγάιε. Τπάξρεη. Απηφ ζαο ην ιέσ γηαηί εγψ ςσλίδσ απφ
ηνλ ΚΛΑΒΔΝΗΣΖ. Τπάξρεη ζε φια ηα Σακεία. Γελ μέξσ αλ είλαη απηή ε πνιηηηθή ζαο.
Ήζεια λα ην ζπδεηήζνπκε ιίγν. Αιιά αλ δελ είλαη, επθαηξία λα ην πεξάζεηε ην
κήλπκα
---------------: Σηο παίξλεη κφλνο ηνπ ν πειάηεο;
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: ρη. Δίλαη επάλσ ζηνλ πάγθν. Πνηα ζέιεηε; Απηή πφζν θάλεη;
0,4 επξψ, απηή θάλεη 0,07 επξψ. Παίξλσ ησλ 0,07. Αιιά ππάξρεη, πξνζθέξεηαη
δειαδή. Γελ είλαη θάηη πνπ δελ ην βιέπεηο κπξνζηά ζνπ.
Α. ΝΣΟΤΜΑ: Δίλαη θνληά ζηα Σακεία.
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Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Δγψ ηνπιάρηζηνλ ζαο ιέσ είλαη ε ζαθνχια ε κηθξή, δίπια ε
κεγάιε θαη δίπια πάλε ηα ηξφθηκα, φπσο ρηππηνχληαη ζηε κεραλή. Οπφηε ν πειάηεο
ιέεη ζέισ απηή ή έρεη ηηο δηθέο ηνπ, εληάμεη, νπφηε δελ ην ζπδεηάκε. Δθεί, ινηπφλ,
ππάξρνπλ θαη νη δχν θαη επηιέγεη, εάλ δελ έρεη δηθή ηνπ. Απηφ ην έρσ δεη, γη’ απηφ ζαο
ην ιέσ. Γελ μέξσ πνηα είλαη ε πνιηηηθή ζαο.
Α. ΝΣΟΤΜΑ: Ζ πνιηηηθή είλαη λα κελ είλαη εθεί πνπ ζπζθεπάδεη, λα είλαη θνληά ζηα
Σακεία. Αιιά ελλνείηαη φηη έρεηο θαη ηηο δχν λα ηηο βιέπεηο, γηαηί ζηελ ηειηθή ηελ
επαλαρξεζηκνπνηνχκελε ζα ηελ μαλαθέξεη. Απηφ δελ ζέινπκε λα πεηχρνπκε, ην λα
ηελ πάξεη θαη λα ηελ μαλαθέξεη πάιη;
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Έρνπκε κία επηθχιαμε ζ’ απηφ αιιά λνκίδσ φηη απηφ ζα πξέπεη
λα ζπδεηεζεί ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ, φηαλ ζα έρνπκε ηα πιήξε ζηνηρεία.
Α. ΚΑΜΑΡΗΝΑΚΖ: Δμάιινπ ηψξα αιιάδεη θαη ην ζέκα ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ
ηέινπο, φπνπ αιιάδνπλ πάξα πνιχ ηα πξάγκαηα. Γηφηη ηψξα κε ηελ αχμεζε ηνπ
ηέινπο έξρεηαη πεξίπνπ λα αιιάμεη ζηελ ίδηα ηηκή…
Ζ θα Μαραίξα ήζειε θάηη λα πεη.
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Έλα πξάγκα κε πξνβιεκαηίδεη κε απηά πνπ είπαηε. Οη ζαθνχιεο είλαη
θάησ απφ ηα Σακεία. Άξα, ζαο ξσηάεη ν Σακίαο πνηα ζέιεηε θαη δελ ζα ηηο δείηε. Σν
ζέκα είλαη φηη εζείο ζθέθηεζηε λα κνηξάζεηε επαλαρξεζηκνπνηνχκελεο. Δκείο πνπ
έρνπκε κνηξάζεη απφ ηελ αξρή ηνπ ρξφλνπ, βιέπνπκε φηη εθεί ππάξρεη κηα κείσζε ηεο
αγνξάο ηεο επαλαρξεζηκνπνηνχκελεο, γηαηί ν θφζκνο πιένλ έρεη πάξα πνιιέο.
Άξα, λα ην δείηε. Γελ μέξσ ηη γίλεηαη ζηελ επαξρία. ηελ Αζήλα φκσο, επεηδή
έρνπκε φινη θαηαζηήκαηα ζηελ Αζήλα, κπνξεί λα ππάξρεη κεγάινο θνξεζκφο ζε
επαλαρξεζηκνπνηνχκελεο ηζάληεο θαη λα κελ ππάξρεη απηή αλάγθε. Γειαδή πηινηηθά
ίζσο λα πξέπεη λα δείηε έλα Γήκν ζηελ Αζήλα θαη έλα Γήκν ζηελ επαξρία. Γηαηί εκείο
βιέπνπκε φηη ππάξρεη θαηαθφξπθε κείσζε ζηελ αγνξά. Έρνπκε κεγάιν ζηνθ θαη ην
βιέπνπκε απφ ην ζηνθ καο. ηελ αξρή ην μερλνχζαλ, αγνξάδαλε άιιε κία, ζνπ
ιέγαλε εληάμεη, είλαη 0,60€, ζα πάξσ άιιε κία, ζα πάξσ άιιε κία θαη κπνξεί λα έρεηο
θαη 10 θαη 15 ηζάληεο κέζα ζην απηνθίλεην ή ζην ζπίηη μεραζκέλεο. Άξα, ζαο ην ιέσ
λα ην έρεηε ππφςε ζαο.
Υ.

ΥΔΗΜΩΝΗΓΖ:

ηελ αξρή,

φηαλ μεθίλεζε

ην

κέηξν,

δψζακε

ρηιηάδεο

επαλαρξεζηκνπνηνχκελεο κέζα ζε ελάκηζε κήλα. Μεηά θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα δελ
είρακε εκείο, ηνπιάρηζηνλ δελ πξφιαβε ν πξνκεζεπηήο λα καο εθνδηάζεη. Καη πήξακε
ηφηε, φπσο ιέεη θαη ε θπξία, θνξησζήθακε φινη γηα λα κελ μαλαζπκβεί ην ζέκα απηφ,
αιιά ηψξα έρεη κεησζεί θαη ε πψιεζε απηήο ηεο ζαθνχιαο. Γηαηί; Γηαηί είλαη απηφ πνπ
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έρεη επηζεκαλζεί, φηη ν θάζε έλαο απφ ηνπο πειάηεο έρεη αγνξάζεη απφ ηελ αξρή,
θχγαλε ρηιηάδεο. ηαλ ιέκε ρηιηάδεο, ρηιηάδεο. Καη δελ ραιάλε απηέο εχθνια.
Α. ΩΣΖΡΟΠΟΤΛΟ: Απηφ είλαη ην ζεηηθφ, ην φηη έρεη κεησζεί ε πψιεζε απηήο ηεο
ζαθνχιαο. Αξρίδεη θαη ηηο ρξεζηκνπνηεί ν θφζκνο. Απιά ν ΔΟΑΝ –εζείο πνπ ηηο
πνπιάηε κπνξείηε λα ην ειέγμεηε απηφ- ν ΔΟΑΝ πνπ ζα δψζεη ζε έλα Γήκν λα
κνηξάζεη ζαθνχιεο, εάλ βγεη ζε έλα ζρνιεία, πφζα είλαη ηα παηδηά, 300, 300
ζαθνχιεο ζα πάκε, δελ κπνξεί λα πεη «εζχ έρεηο ζην ζπίηη ζνπ, δελ ζα πάξεηο».
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Έρεη δχν παξακέηξνπο απηή ε δηαδηθαζία. Ζ πξψηε είλαη φηη
έρνπκε δεζκεπηεί ζαλ Πνιηηεία φηη απηά ηα ρξήκαηα ζα επηζηξαθνχλ ζηνλ πνιίηε.
Άξα, ινηπφλ, απηφ ζέινπκε λα γίλεη ζην 100%. Απφ ηελ άιιε, ζα ππάξρεη θαη κία
θακπάληα πνιχ κεγάιε πνπ ζα ιέεη «παίξλεηε απηή ηελ ηζάληα πνιιαπιψλ
ρξήζεσλ, αο έρεηε 50 ζην ζπίηη ζαο, ζηακαηήζηε λα παίξλεηε πιαζηηθή».
Απηφ, ινηπφλ, είλαη πνπ ζέινπκε ζηελ πνξεία. Γηαηί ζέινπκε αξγά αιιά
ζηαζεξά λα εθπαηδεχζνπκε, αλ ζέιεηε. Πέξα απφ ηελ εθαξκνγή, λα ην αθνχζνπλ. Να
ην αθνχλ θαη απηνί πνπ δελ ην θάλνπλ. Γηαηί ζα βξεζνχκε ζην ηέινο ηνπ ’20 λα πξέπεη
λα πάξνπκε θαη κηα απφθαζε, εάλ απηφ ζα ζπλερίδεηαη ή φρη.
Καη’ επέθηαζε, ζα πξέπεη λα δίλνπκε ηε δπλαηφηεηα ζηνλ πνιίηε λα ζθέθηεηαη
φηη φιν απηφ πνπ πιεξψλεη ζήκεξα ζε αληαπνδνηηθφηεηα ηνπ επηζηξέθεηαη. Καη ν
ζθνπφο δελ ήηαλ λα καδεπηνχλ ρξήκαηα γηα ηελ πιαζηηθή ζαθνχια. Ο ζθνπφο είλαη
λα πάςεη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ πιαζηηθή ζαθνχια. Απηφ ζα είλαη ην κήλπκα πνπ
ζέινπκε λα πεξάζνπκε.
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Μνπ επηηξέπεηε;
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Βεβαίσο.
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Θπκάκαη ηελ αξρηθή ζπδήηεζε πνπ είρακε θάλεη ζην Τπνπξγείν. Γηα
καο ε πιαζηηθή ζαθνχια είλαη «θαθηά» φπνπ θαη αλ είλαη, φπνπ θαη αλ βξίζθεηαη. Άξα
λνκίδσ φηη είλαη ε ζπδήηεζε πνπ είρακε θάλεη, φηη απηφο ν λφκνο πξέπεη λα
εθαξκνζηεί παληνχ. Ξέξσ φηη ππήξραλ ζέκαηα φηη πψο ζα γίλεη λα εηζπξάηηνπκε ηα
ρξήκαηα θαη φια απηά. πσο βιέπεηε, δελ

κπνξεί λα γίλεη παληνχ. ηη δελ ζα

κπνξνχλ λα εηζπξαρζνχλ παληνχ, νθέτ, έηζη είλαη ε ρψξα, έηζη ιεηηνπξγνχκε. Θα
θηηαρηεί θάπνηα ζηηγκή.
Σν ζέκα είλαη λα θαηαιάβεη ν θαηαλαισηήο φηη ε πιαζηηθή ζαθνχια είλαη θαθή
γηα ην πεξηβάιινλ, είηε είλαη ζηε Λατθή, είηε είλαη ζην super market, είηε είλαη ζην
καλάβηθν ηεο γεηηνληάο, είηε ζην θαξκαθείν. Αλ απηφ ην κήλπκα δελ πεξαζηεί απφ
ζαο…
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Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Απφ καο ζα πεξαζηεί.
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Ναη, αιιά απηφ πάεη λα πεη φηη πξέπεη λα γίλεη παληνχ.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Μηιάηε γηα ηηο εμαηξέζεηο ηνπ αληαπνδνηηθνχ;
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Ναη.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Άξα είλαη θαη αίηεκα ησλ αιπζίδσλ.
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Ναη. Μνπ ιέηε σο θαηαλαιψηξηα φηη ε πιαζηηθή ζαθνχια ζηε Λατθή
Αγνξά δελ είλαη θαθηά γηα ην πεξηβάιινλ αιιά ε δηθηά κνπ πιαζηηθή ζαθνχια είλαη
θαθηά.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Γελ είπε απηφ. Απιψο ην εμαίξεζε γηα άιινπο ιφγνπο.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Γη’ απηφ αθξηβψο μαλαιέσ, δίλνπκε ηηο ηζάληεο απηή ηε ζηηγκή
κε ην ζθεπηηθφ φηη «πάςε λα παίξλεηο απφ νπνηνδήπνηε κέξνο πιαζηηθή ζαθνχια».
Καη απηφ ζα είλαη ην κήλπκα, αλ ζέιεηε, πνπ ζα βγαίλεη ηαπηφρξνλα. Γειαδή ηα
ρξήκαηα φια ζα πάλε θαη ζε κία ελεκέξσζε θαη ζε κία πξνψζεζε ηεο
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο ηζάληαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ καδηθά. Απηφ ζέινπκε λα
πεξάζνπκε ζαλ κήλπκα θαη ηε κείσζε ηεο πιαζηηθήο ζαθνχιαο απφ νπνπδήπνηε
δηαηίζεηαη.
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: ηαλ μεθίλεζε απηφ, πνιινί θαηαλαισηέο γπξλνχζαλ ελαληίνλ καο θαη
λνκίδαλε φηη απηά ηα ιεθηά κπαίλαλε ζηε δηθηά καο ηελ ηζέπε θαη ιέγαλε «κα ηψξα
καο ην ρξεψλεηε θαη ηα ιεθηά απηά ηα παίξλεηε εζείο». Αλ απηφ είρε γίλεη επξέσο
γλσζηφ φηη είλαη ε λνκνζεζία θαη ηζρχεη γηα φινπο, δελ ζα είρακε θαη απηή ηελ
αληίδξαζε ησλ θαηαλαισηψλ, πνπ θαληάδνκαη φηη έγηλε ην ίδην θαη ζηα δηθά ζαο
super market, πνπ ν θφζκνο αληηδξνχζε. Γελ είρε γλψζε θαη ζνπ ιέγαλε ηα βάδεηο
εζχ ζηελ ηζέπε ζνπ.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Παξεκπηπηφλησο, 52 κηθξψλ πάρνπο ζαθνχια έρεηε εζείο;
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Ναη.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Τπάξρνπλ ζε φιεο ηηο αιπζίδεο;
Γ. ΠΟΛΗΣΗΠΟΤΛΟ: ε φιεο.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Απιψο δίλεηε εθφζνλ δεηεζεί. Καη φινη ην έρεηε 0,07 επξψ;
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Ναη.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: ινη ζην Σακείν ξσηάλε «ζέιεηε ζαθνχια», «θαη πνηα ζέιεηε»
φηαλ πεη λαη. Αιιά ξσηάλε.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Να ην δνχκε ζην β΄ κέξνο ηεο ζπδήηεζεο γηα ηηο Δζεινληηθέο
πκθσλίεο ελδερνκέλσο πνηα ηη ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη γηα λα ζπκβάιινπκε. Γηαηί
αιιηψο κε ηα 0,07€ ηεο ζαθνχιαο ησλ 52 κηθξψλ πάρνπο θαη κε ηελ θιαζζηθή
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ζαθνχια λα είλαη 0,09€ απφ 1/1/2019 ην ράζακε. Θα πάλε φινη ζηελ παρηά ζαθνχια
ησλ 52 κηθξψλ κε 0,07€, φζνη αγνξάδνπλ βέβαηα.
Λ.ΚΗΟΔ: Απιά γηα λα πξνζζέζσ ζ’ απηφ πνπ είπε ε θα Μαραίξα. Φαληάδνκαη φηη
ην εξψηεκα είλαη φηη γηαηί απηά ηα ρξήκαηα πνπ ζα μνδέςεηε ζαλ ΔΟΑΝ λα πάλε ζε
επαλαρξεζηκνπνηνχκελεο

ηζάληεο

φηαλ

έρνπλ

φινη

πάλσ-θάησ

επαλαρξεζηκνπνηνχκελεο ηζάληεο, δειαδή έρνπλ 10, λα πάλε λα ηηο θάλνπλ 11,
κηθξή ε δηαθνξά. πκβνιηθή ζε θάπνηνπο, λαη ζα βνεζήζεη. Αιιά κήπσο ζα
κπνξνχζαλ λα πάλε θάπσο αιιηψο, λα βνεζήζνπλ ζ’ απηή ηελ θαηεχζπλζε, είηε
κέζσ ελεκέξσζεο…
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Θα γίλεη θαη απηφ.
Λ. ΚΗΟΔ: Δίηε κέζσ θαξφηζηα…
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Ήδε ηα θαξφηζηα «παίδνπλ» πάξα πνιχ.
Λ. ΚΗΟΔ: Θα ήηαλ πνιχ θαιφ θάπσο λα ππήξρε έλαο ηξφπνο νη ζαθνχιεο νη
πιαζηηθέο πνπ ππάξρνπλ ζηα ζπίηηα, πνπ έρνπλ καδεπηεί, λα επηζηξέςνπλ θάπσο γηα
αλαθχθισζε. Απηφ ζα ήηαλ ην θαιχηεξν αλ ππήξρε έλαο ηξφπνο.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Δίλαη πξφηαζε ηεο Δζεινληηθήο πκθσλίαο. Θα ηε ζπδεηήζνπκε
παξαθάησ.
Λ. ΚΗΟΔ: Καη ην δεχηεξν πνπ ζέισ λα πσ πάλσ ζ’ απηφ πνπ είπακε, ν ζθνπφο,
απ’ φ,ηη έρνπκε ζπδεηήζεη ζε πξνεγνχκελεο ζπλαληήζεηο, είλαη λα κεησζεί ε πιαζηηθή
ζαθνχια ειαθξνχ βάξνπο, φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηε Ννκνζεζία θαη απφ ηελ
Οδεγία. Άξα, ζ’ απηή ηελ θαηεχζπλζε δελ πξέπεη λα πάκε; Ζ 52 κηθξά, πνπ είπαηε,
είλαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ επαλαρξεζηκνπνηνχκελε ηζάληα. Δγψ πξνζσπηθά γη’
απηφ ηε ρξεζηκνπνηψ. Γηαηί ηελ έρσ ζηελ ηζάληα κνπ κέζα επεηδή είλαη πνιχ βνιηθή
θαη ηε ρξεζηκνπνηψ ζαλ επαλαρξεζηκνπνηνχκελε ηζάληα. Άξα, λα ην δνχκε ιίγν
απηφ πνην είλαη ην βέιηηζην.
Β. ΚΟΤΚΗΑΑ: Οη ζαθνχιεο ζθνππηδηψλ έρνπλ απμεζεί νη πσιήζεηο;
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Ναη.
Β. ΚΟΤΚΗΑΑ: Πφζν;
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Τπάξρεη αίζζεζε; Πεξίπνπ;
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: ην ηέινο ηεο ρξνληάο ζα ηα ζπδεηήζνπκε.
Β. ΚΟΤΚΗΑΑ: Ζ αίζζεζε πνπ ππάξρεη απ’ απηνχο πνπ ζπιιέγνπλ είλαη φηη ζηνπο
θάδνπο ζπλερίδνπλ θαη ππάξρνπλ νη ειαθξηέο πιαζηηθέο ζαθνχιεο.
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Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Καη έρνπλ απμεζεί πνιχ νη ππέξιεπηεο ζηα ζθνππίδηα, νη θάησ απφ
15 κηθξά. Θα δνχκε ην over all ηηο ζαθνχιεο πνπ πνπιάηε γηα ζθνππίδηα αλ έρνπλ
απμεζεί ή φρη.
Μ. ΕΔΡΒΟΤ: Δγψ έρσ κία απνξία.
Φ.ΚΤΡΚΗΣΟ: Πείηε ηελ απνξία θαη κεηά ν θ. Παπαζενδψξνπ.
Μ. ΕΔΡΒΟΤ: Ζ 52 κηθξά δελ είλαη ην δεηνχκελν; Γηαηί απφ ηε ζηηγκή πνπ ηε
ζεσξνχκε ζαλ επαλαρξεζηκνπνηνχκελε, είλαη θάηη πνπ θαη απηφ δελ ζέινπκε; Σφηε
γηαηί έρεη επηηξαπεί;
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Αλ είλαη επαλαρξεζηκνπνηνχκελε –θαη ε πξνζσπηθή κνπ γλψκε
αιιά θαη πνιιψλ- κηα ραξά είλαη ην ζέκα. Αλ είλαη επαλαρξεζηκνπνηνχκελε πάξα
πνιιψλ θνξψλ.
Μ. ΕΔΡΒΟΤ: Αλ είλαη γηα ηα ζθνππίδηα;
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Σφηε είλαη κηα-δπν θνξέο ε ρξήζε.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Να ιχζσ ηελ απνξία εγψ. Ζ Οδεγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
ήηαλ ζαθέζηαηε. Έιεγε, ινηπφλ, φηη πξέπεη λα πάξνπκε κέηξα ψζηε λα κεησζεί ή λα
απαγνξεπηεί ε ζαθνχια κεηαμχ 15 κηθξψλ θαη 50. Άθελε φκσο ζηε δηαθξηηηθή
επρέξεηα ην θάζε θξάηνο-κέινο λα είλαη θαη παξαπάλσ απφ 50. Απιά, επεηδή δελ
ζέιακε λα δεκηνπξγήζνπκε πξφβιεκα κεγαιχηεξν απφ απηφ πνπ έηζη θη αιιηψο ζα
δεκηνπξγείην ζην ρψξν ηεο παξαγσγήο πιαζηηθψλ, κείλακε ζην ζηελφ γξάκκα ηνπ
Νφκνπ. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη πηνζεηνχζακε ην 50 άκα γίλεη 51 είκαζηε κηα ραξά. Γηα
λα ην δηεπθξηλίζνπκε απηφ.
Σν ζθεπηηθφ είλαη φηη δνθηκαδφκελεο ηψξα νη ηζάληεο ησλ 52, ζα ππάξρεη κία
θαηλνχξγηα κέηξεζε πνπ ζα θάλεη ην Παλεπηζηήκην ηεο Πάηξαο θαη ζα δεη αλ ηειηθά
θαη απηή ε ζαθνχια θαηαιήγεη ζηε ζάιαζζα.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Καη κεηά απφ πφζεο ρξήζεηο.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Αθξηβψο. Απηφ, ινηπφλ, είλαη έλα ζέκα ην νπνίν ζα εμεηαζηεί.
Γελ είλαη, ινηπφλ, ζέζθαην φηη φ,ηη είλαη πάλσ απφ 50 είλαη απνδεθηφ.
Μ. ΕΔΡΒΟΤ: Γηαηί έηζη φπσο έρεη γίλεη, απηφ έρεη ζπκβεί.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: πκθσλνχκε απφιπηα.
Μ. ΕΔΡΒΟΤ: Καη ζε ιίγν ζα γίλεη 100%.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: πκθσλνχκε απφιπηα. Γη’ απηφ ζαο εμεγψ φηη ε πξφζεζε δελ
είλαη είκαζηε εληάμεη κε ηελ Οδεγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πεξάζακε ζην 51,
ιχζακε ην πξφβιεκα. ρη! Θα κεηξεζεί θαη απηφ θαη πηζαλφλ λα ππάξρεη θαηλνχξγηα
εθηίκεζε.
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Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Μπνξεί, παξά ηε κείσζε, ηειηθά ε πνζφηεηα πιαζηηθνχ λα είλαη
πνιχ απμεκέλε. Γελ είλαη απηφ ην δεηνχκελν. Άξαγε γη’ απηφ ζπδεηάκε εδψ θαη ε
γλψκε ε δηθηά ζαο γηα καο είλαη πάξα πνιχ ρξήζηκε ην πψο ην ζθέθηεζηε. Γηαηί
ζέινπκε λα κεησζεί πξαγκαηηθά θαη ε πνζφηεηα, φρη κφλν ν αξηζκφο ησλ ηεκαρίσλ
ησλ

ειαθξηψλ,

αιιά

γεληθά

ε

πνζφηεηα.

Γηαηί

ηεκαρηδφκελε

θηηάρλεη

ηα

κηθξνπιαζηηθά, είηε μεθηλάεη απφ 52 κηθξά, είηε απφ 20 κηθξά.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Καη λα πσ θαη θάηη. Πηζαλφλ λα μέξεηε φηη έρεη αλνίμεη θαη έλαο
πνιχ κεγάινο δηάινγνο ηψξα ζηελ Δπξψπε γηα ηα πιαζηηθά κηαο ρξήζεο, ε νπνία
θαζψο θαίλεηαη θαη ππάξρνπλ εθηηκήζεηο, ην ’19 ζα είλαη ζαλ Οδεγία. Άξα, ινηπφλ,
ππάξρεη κία δηάζεζε ηνπ λα απαιείςνπκε ην πιαζηηθφ πνπ έρεη ιίγεο ρξήζεηο θαη λα
πεξάζνπκε, γηαηί ην πιαζηηθφ αθφκα είλαη ζεκαληηθφ σο ρξήζε, λα πεξάζνπκε ζε
πιαζηηθά ηα νπνία είλαη πνιιαπιψλ ρξήζεσλ.
Πνηνο, ινηπφλ, θαζνξίδεη ην κίαο ρξήζεο θαη ην πνιιαπιψλ; Δίλαη ην 50 θαη ην
51; Γη’ απηφ ιέσ ζα ην δνχκε θαη απηφ ζηελ πνξεία.
Α. ΚΑΜΑΡΗΝΑΚΖ: Να θάλσ κία εξψηεζε. Γηαηί δελ πξνσζείηε θαη ην ζέκα ηεο
αλαθχθισζεο ηνπ πιαζηηθνχ; Γειαδή έρεη κείλεη πάξα πνιχ πίζσ.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Δίκαζηε πίζσ, πξάγκαηη.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Δίλαη έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ έρνπκε ζέζεη ζηα εξσηήκαηα θαη ζα
ζέιακε λα καο ην απαληήζεηε, λα δνχκε ηε γλψκε ζαο. Μία απφ ηελ Δζεινληηθή
πκθσλία πνπ έρνπκε ζέζεη είλαη θαηά πφζν είλαη δηαηεζεηκέλεο νη αιπζίδεο λα
παίξλνπλ πίζσ παιηέο πιαζηηθέο ζαθνχιεο.
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Σν παίξλνπκε. Δίλαη βάζεη Ννκνζεζίαο.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: ε πην καδηθή βάζε. Δλδερνκέλσο λα δίλνληαη θαη θάπνηα bonus,
θάπνηα θίλεηξα. Γειαδή κνπ έθεξεο πίζσ 50 ζαθνχιεο, ζνπ δίλσ κία πάληλε ηζάληα
ή κία ηζάληα πνιιψλ ρξήζεσλ.
Α. ΚΑΜΑΡΗΝΑΚΖ: Καη πνχ πάλε. Αλ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα, γηαηί ηψξα έρεη πέζεη
θαη ε ηηκή ηνπ πιαζηηθνχ, έρνπλ πέζεη φια απηά, ην δήηεκα είλαη…
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Ζ ηηκή ηνπ πιαζηηθνχ είλαη πςειή. Σν ραξηί έρεη πέζεη. Ζ ηηκή
ηνπ πιαζηηθνχ, αλ είλαη θαζαξφ, είλαη αξθεηά πςειή.
Α. ΚΑΜΑΡΗΝΑΚΖ: Σέινο πάλησλ, ζα πξέπεη λα ην δεη θαλέλαο απηφ. Καη γη’ απηφ
εδψ είκαζηε φινη γηα λα βνεζήζνπκε ζε θάηη θαη λα θάλνπκε θάπνηα πξάγκαηα θνηλά.
Υ. ΥΔΗΜΩΝΗΓΖ: Ζ γλψκε απηή ηψξα πνπ ιέεη ν ζπλάδειθνο φλησο έρεη βάζε. Γηα
λα ζαο δψζσ λα θαηαιάβεηε, ν πειάηεο απηή ηε ζηηγκή μέξεηε ηη δεηάεη απφ έλα
θαηάζηεκα; Γίλνπκε θάπνηα δψξα. Πξνηηκάεη λα πάξεη απηφ πνπ ζα ην πάξεη εθείλε
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ηε ζηηγκή παξά λα ζπκκεηέρεη ζε κηα θιήξσζε. Γψζε ηνπ έλα παθέην καθαξφληα. Να
ην πάξεη εθείλε ηε ζηηγκή θαη φρη λα πεξηκέλεη ηελ θιήξσζε γηα ην απηνθίλεην. Σα
είπα έηζη ρνληξά γηα λα ην θαηαιάβεηε. Να ην πάξεη θαη λα θχγεη.
Αλ κπνξέζνπκε θαη θάλνπκε ηνλ πειάηε λα καο θέξλεη πίζσ ηηο ζαθνχιεο
απηέο θαη κε θάπνηα νπσζδήπνηε θαη απφ ζαο κηα ζηήξημε πξνο ηα super market,
δίλνληαο θάηη εκείο αλάινγν πίζσ, δειαδή θάπσο έηζη, έηζη κπνξνχκε λα ην δνχκε.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Να ζαο θάλσ θαη κηα εξψηεζε πάλσ ζ’ απηφ. Δπεηδή είλαη ζε
εμέιημε ηα επηρεηξεζηαθά ησλ ζπζηεκάησλ ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, κπιε θάδνπ
θιπ., ε γλψκε ζαο απηή ζα κεηξήζεη πάξα πνιχ ζηε ζπδήηεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ,
εάλ θαη ηα ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα ζαο θέξνπλ θάπνηνπο extra θάδνπο κπξνζηά ζηα
θαηαζηήκαηα, πνπ λα καδεχνπλ πνιχ πιαζηηθή ζαθνχια. Να ην δνχκε απηφ ζαλ
πξφηαζε θαη λα ην εηζεγεζνχκε ζηνλ ΔΟΑΝ.
Α. ΚΑΜΑΡΗΝΑΚΖ: Δζείο πξέπεη λα καο δψζεηε θάπνηα πξάγκαηα, νχησο ψζηε θαη
εκείο λα βνεζήζνπκε. Αιιά έηζη απφ κφλνη καο…
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Θα ηηο δνχκε κία-κία ηηο πξνηάζεηο πνπ έρνπκε θάλεη, πνπ
εκπεξηέρεηαη θαη απηφ, πηζαλά bonus απφ ζαο, πηζαλά λα δνχκε ηα ζπζηήκαηα θαη
φια απηά λα θαηαιήμνπλ ζε θάπνηεο εηζεγήζεηο, πνπ ζα πξέπεη λα ηηο δεη ν ΔΟΑΝ θαη
πψο ζα ηηο αμηνπνηήζεη ζηα επηρεηξεζηαθά ζρέδηα.
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Πάλησο αχμεζε ππάξρεη ζηελ επηζηξνθή ηεο πιαζηηθήο ζαθνχιαο.
Δκείο έρνπκε απμήζεη ηηο πνζφηεηεο.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Καιά, εζείο έρεηε ηψξα θαη ηα δηθά ζαο ηα ζπηηάθηα.
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Γελ κηιάσ γηα ηα ζπηηάθηα. Δκείο έρνπκε εηδηθνχο θάδνπο ζην
θαηάζηεκα γηα ηηο πιαζηηθέο ζαθνχιεο.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: νβαξά;
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Ναη. Καη έρνπκε κεγάιε αχμεζε.
Υ. ΥΔΗΜΩΝΗΓΖ: Έρνπκε φινη. Δίλαη νη κπιε θαη νη πξάζηλνη θάδνη.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Ση θάδνπο έρεηε δειαδή; Σξχπα ζην ζπηηάθη ζαο;
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: ρη. Δληφο θαηαζηήκαηνο.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Έρεηε ζχκβαζε κε θάπνηνλ ηδηψηε δειαδή;
Υ. ΥΔΗΜΩΝΗΓΖ: ρη κε ηδηψηε. Πξέπεη λα είλαη θάπνηα εηαηξεία. Απηνί νη κπιε θαη
πξάζηλνη θάδνη πνπ ηνπο βάδνπκε πίζσ, ζηε ξεζεςηφλ θιπ. Πξέπεη λα είλαη απφ ηελ
αλαθχθισζε. Γελ είλαη;
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Οη κπιε θάδνη είλαη ηεο αλαθχθισζεο.
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Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Δθεί κπαίλεη θαη εκπφξεπκα. Απηά κέζσ ηνπ Γήκνπ ηα
παίξλεηε.
Υ. ΥΔΗΜΩΝΗΓΖ: ρη.
------------------: Πάξα πνιχο θφζκνο ζηνπο κπιε θάδνπο ξίρλεη…
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: ηνπο δηθνχο ζαο. Γηα ηα δηθά ζαο ιέεη ηψξα. ρη γηα ην κπιε.
Μηιάεη γηα ηα δηθά ζαο πνπ έρεηε εζείο ζηα super market. Ή θαηάιαβα ιάζνο;
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Γελ έρνπκε θάδνπο δηθνχο καο. Σνπ Γήκνπ είλαη νη θάδνη.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Αιιά ηνπο έρεηε ζην θαηάζηεκά ζαο. Μηιάκε γη’ απηνχο πνπ
έρεηε ζην θαηάζηεκά ζαο.
Υ. ΥΔΗΜΩΝΗΓΖ: Ναη. Μέζα πνπ είλαη. Δληάμεη. Τπάξρνπλ θαη θάπνηα πξάζηλα
ζεκεία…
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Απηφ ξψηεζα. Απηά πνπ καδεχεηε φκσο ηα δηαζέηεηε ζηελ
αγνξά σο βηνκεραληθά, σο ΒΔΑ, βηνκεραληθά – εκπνξηθά. Ή έξρεηαη θαη ηα παίξλεη
ν Γήκνο; Γηαηί ε ΔΔΑΑ δελ παίξλεη. Γειαδή ν κπιε θάδνο δελ παίξλεη.
Υ. ΥΔΗΜΩΝΗΓΖ: Γελ ηα δηαζέηνπκε εκείο. Μαο ηα θέξλεη ε αλαθχθισζε απηά.
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Δκείο αλαθπθιψλνπκε πάλησο.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Δζείο αλαθπθιψλεηε απφ ηα ζπηηάθηα. Άξα θάλεηε ΒΔΑ. Καη
ηα δηαζέηεηε ζηελ αγνξά. σζηφ. Σν ίδην θάλεη θαη ν ΚΛΑΒΔΝΗΣΖ. Σα δηαζέηεη
κέζσ ΒΔΑ. Μήπσο θαη εζείο ηα θάλεηε κε ηνλ ίδην ηξφπν. Μάιινλ απηφ ζα είλαη.
Απηφ ηζρχεη. Έηζη είλαη.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Να ζαο ξσηήζνπκε άιιε κία γλψκε γηα ηελ 1/1/19 πνπ απμάλεηαη ην
ηέινο. Τπάξρεη έλα αίηεκα απφ ηε Βηνκεραλία…
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Γελ μέξσ αλ ζα γίλεη απνδεθηφ φκσο.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Αλεμάξηεηα απφ ην αλ ζα γίλεη, εγψ ήζεια ηε γλψκε ησλ αιπζίδσλ.
Τπάξρεη έλα αίηεκα απφ ηε Βηνκεραλία λα κελ εθαξκνζηεί γηα 6 κήλεο ην κέηξν.
Γειαδή λα κελ πάκε ζε αχμεζε 0,09€ καδί κε ην ΦΠΑ, λα κείλνπκε ζην 0,04€ θαη λα
εθαξκνζηεί κεηά απφ 6 κήλεο θαη θαλείο δελ εγγπάηαη αλ ζα ππάξμεη θαηλνχξγηα
αίηεκα. Ζ γλψκε ησλ αιπζίδσλ πνηα είλαη; Θα ην βιέπαηε ζεηηθά κία παξάηαζε, λα
κελ εθαξκνζηεί ε αχμεζε ή δελ ζα ην βιέπαηε ζεηηθά; Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο;
Α. ΚΑΜΑΡΗΝΑΚΖ: Οηηδήπνηε είλαη ππέξ ηνπ πειάηε, γηαηί απηφ ην πιεξψλεη ν
πειάηεο, έηζη δελ είλαη;
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Σν νπνίν είλαη αληαπνδνηηθφ, βέβαηα. Γειαδή λαη κελ ην πιεξψλεη ν
πειάηεο αιιά θάπνηα ζηηγκή ζα επηζηξέςεη απηφ ην πνζφ πίζσ ζηνπο θαηαλαισηέο.
Α. ΚΑΜΑΡΗΝΑΚΖ: Δζείο ιέηε λα κε γίλεη ε αχμεζε απφ 1/1;
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Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Εεηάεη ε Βηνκεραλία Πιαζηηθνχ…
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Να δνζεί κία παξάηαζε 6 κελψλ ζην ηέινο ησλ 0,04€ θαη λα
κελ πάκε ζηα 0,09€.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Ζ γλψκε καο ζην DEBAG πεξηζζφηεξν είλαη φηη πξέπεη λα
πξνρσξήζνπκε φπσο ιέεη ε ΚΤΑ. Να γίλεη ε θαηλνχξγηα αχμεζε. Απιψο ε
Βηνκεραλία δεηάεη λα κελ εθαξκνζηεί γηα 6 κήλεο απηή ε αχμεζε.
Α. ΚΑΜΑΡΗΝΑΚΖ: Δκάο δελ καο πεηξάδεη ηψξα αλ αθξηβχλεη ή δελ αθξηβχλεη ε
ζαθνχια. Απιά είλαη εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ θαηαλαισηή αλ απμεζεί ην ηέινο πνπ
ιέηε.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Άξα, είζηε νπδέηεξνη θαηά θάπνην ηξφπν.
Γ. ΠΑΠΑΘΔΟΓΩΡΟΤ: Γελ είλαη βάξνο γηα ηνλ θαηαλαισηή. Δίλαη βάξνο γηα ηνλ
θαηαλαισηή πνπ ζέιεη λα πάξεη πιαζηηθή ζαθνχια. ρη γηα φινπο ηνπο θαηαλαισηέο.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Καη ίζσο είλαη ππνηίζεηαη έλα αληηθίλεηξν λα κελ πάξεη ηε ζαθνχια
πνπ αθξίβπλε θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη κία απφ ηηο δέθα πνπ ήδε έρεη ζπίηη ηνπ θαη δελ
ηηο βγάδεη έμσ.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Γελ ςάρλνπκε λα βξνχκε θίλεηξα γηα ηνπο θαηαλαισηέο πνπ
ζέινπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πιαζηηθέο ζαθνχιεο. Φάρλνπκε λα βξνχκε θίλεηξα γηα
ηνλ θαηαλαισηή πνπ δελ ρξεζηκνπνηεί πιαζηηθή ζαθνχια θαη λα δψζνπκε
αληηθίλεηξα ζηνλ θαηαλαισηή πνπ ρξεζηκνπνηεί πιαζηηθή ζαθνχια αθφκα, επεηδή
δελ είλαη θαιά ελεκεξσκέλνο.
Λ.Κ ΗΟΔ: Απηφ πνπ ζα γίλεη. Απηή ηε ζηηγκή είλαη ζην 80%. Θα πάεη ζην 90%.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Με ηνπο ειέγρνπο πνπ ζα θάλεη ν ΔΟΑΝ θαη κε άιιεο δξάζεηο
ελεκέξσζεο κπνξεί ηειηθά λα ιεηηνπξγήζεη θαηαιπηηθά ζηα εθηφο super market.
Λ. ΚΗΟΔ: ην super market ζα πάεη ζην 90%. Θεηηθφ είλαη γηα ην πεξηβάιινλ. Γελ
επεξεάδεη θάπνπ ηηο αιπζίδεο super market. Δπεξεάδεη θαληάδνκαη κφλν ηνπο
πξνκεζεπηέο ηνπ. ζνλ αθνξά εθηφο ηνπ super market ηψξα, εθεί πέξα είλαη ιίγν
δηαθνξεηηθά. Γηαηί είλαη δηαθνξεηηθφ έλαο θνχξλαξεο λα ρηππάεη 0,04 καδί κε ην ςσκί
πνπ θάλεη 0,60 θαη λα κελ ηνπ πιεξψλεη ν πειάηε θαη είλαη δηαθνξεηηθφ λα ρηππάεη
0,10, 0,09 καδί κε ηα 0,60 ηνπ ςσκηνχ θαη λα ηα ηξψεη ν ίδηνο, πνπ είλαη ην κηθξφ ηνπ
θέξδνο. Άξα, πξέπεη λα ην ζθεθηεί δχν θνξέο ην κηθξνκάγαδν.
Φ.ΚΤΡΚΗΣΟ: Λεο κε απηφ φηη κπνξεί λα δνχκε κεγάιε κείσζε ηεο ρξήζεο ζηα
εθηφο αιπζίδσλ.
Λ. ΚΗΟΔ: Ννκίδσ ην θαλάιη πνπ ζα επεξεαζηεί είλαη ην εθηφο ηνπ θαλαιηνχ ηνπ
super market. Ννκίδσ είλαη ινγηθφ απηφ.
[19]

Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Ή ζα παξαλνκήζνπλ πην πνιινί.
Λ. ΚΗΟΔ: Γειαδή απηφο πνπ θιέβεη 100 επξψ απφ ην πεξηβαιινληηθφ ηέινο,
κπνξεί λα θιέςεη 200 επξψ απφ ην πεξηβαιινληηθφ ηέινο. Γελ μέξσ πφζν πνιχ …
Αιιά θαη ν πειάηεο ζα ην ζθεθηεί δηαθνξεηηθά.
Υ. ΥΔΗΜΩΝΗΓΖ: Σν super market δελ ην δηαθηλδπλεχεη λα κε ρηππάεη ηε ζαθνχια.
Γηαηί ην ζπδεηάκε ηψξα απηφ;
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Να ζαο πσ θάηη λα ραιαξψζνπκε. Μαο ήξζε κηα θαηαγγειία κε
κία απφδεημε. Ήηαλ θνχξλνο. Υξέσλε, ινηπφλ, ςσκί, νηηδήπνηε ρξέσλε. ην ηέινο
έιεγε «πεξηβαιινληηθφ ηέινο, ςσκί, 0,04 επξψ».
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Δπίζεο θάηη άιιν. Έρνπλ πνιινί πηλαθίδεο πνπ ιέλε φηη ην
πεξηβαιινληηθφ ηέινο είλαη 0,04 επξψ. Γελ ιέλε 0,03 ζπλ ΦΠΑ.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Απηφ είλαη αιήζεηα.
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Καη απηφ είλαη θαθή επηθνηλσλία.
Γ. ΠΑΠΑΘΔΟΓΩΡΟΤ: Μνπ επηηξέπεηε λα πσ θάηη; Δγψ θαη’ αξρήλ ζα ήζεια λα ζαο
επραξηζηήζσ πάξα πνιχ. Γηαηί μεθηλψληαο ην πξφγξακκα LIFE DEBAG, δελ πίζηεπα
πνηέ φηη νη αιπζίδεο super market ζα έρνπλ απηή ηελ αληίιεςε. Ήηαλ πξσηφγλσξν.
Καη κάιηζηα γηα έλαλ άλζξσπν ν νπνίνο δελ πεγαίλεη πνηέ super market. Έρσ λα
πάσ 25 ρξφληα super market.
Καη πξαγκαηηθά νη αιπζίδεο super market αλαδεηθλχνληαη πάξα πνιχ απ’ απηή
ηε δξάζε. Καη εκείο λνκίδσ θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κε ηηο επαθέο πνπ έρνπκε
θαη κε ηε δεκνζηφηεηα πνπ έρεη πάξεη ην LIFE DEBAG, είλαη έλα ζηνηρείν ην νπνίν ζα
ην αλαδείμνπκε ζην κέιινλ αθφκα πεξηζζφηεξν. Γηφηη βξήθακε έλαλ εηαίξν ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα, ν νπνίνο έρεη κία πνιχ ζνβαξή θνηλσληθή αληίιεςε. Καη απηφ είλαη
πάξα πνιχ ζεκαληηθφ γηα καο. Δίλαη κηα ζπκκαρία γηα ην πεξηβάιινλ ηελ νπνία ζα
πξέπεη λα ηε ζηεξίμνπκε, ζα ηε ζηεξίμνπκε, φζν πεξλάεη απφ ην ρέξη καο σο
Δπξσπατθφ Πξφγξακκα, κε ελεκέξσζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη λνκίδσ φηη είλαη
απφ ηα πνιχ ζεκαληηθά ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ πξνθχςεη απφ απηή ηε δηαδηθαζία.
Δγψ δχν ζεκεία ζα ήζεια λα ηνλίζσ, γηαηί δελ είλαη μεθάζαξα ίζσο.
ηο ζημείο ασηό προζήλθε η κα Ρεμούνδοσ ποσ είναι ηο ζηέλετος ηοσ ΕΟΑΝ
τειρίζηρια ηοσ θέμαηος ηης Πλαζηικής ακούλας
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Ζ θα Ρεκνχλδνπ είλαη ζηέιερνο ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ
Αλαθχθισζεο.
Γ. ΠΑΠΑΘΔΟΓΩΡΟΤ: Γχν ζεκεία πνπ ζα ήζεια, κεηά απ’ απηφ πνπ φθεηια λα πσ,
είλαη ην εμήο: Πνιχ ζσζηά ηνλίζαηε φηη ν πεξηνξηζκφο ηεο πιαζηηθήο ζαθνχιαο είλαη
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πξνο φθεινο ηνπ πεξηβάιινληνο. Θα ήζεια λα ηνλίζεηε ζε φιεο ηηο εθζηξαηείεο πνπ
θάλεηε, είλαη πξνο φθεινο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, φρη ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ
πιαζηηθή ζαθνχια, αλ πήξε απηή ηελ Οδεγία ε Δπξσπατθή Έλσζε, είλαη απφιπηα
γηα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Ζ Οδεγία, κε ηελ νπνία ελαξκνληδφκαζηε εκείο πιένλ,
αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζην ζαιάζζην θαη πδάηηλν πεξηβάιινλ, φρη ζην ρεξζαίν
πεξηβάιινλ. Γελ έρνπκε πξφβιεκα κε ηα πιαζηηθά ζην ρεξζαίν πεξηβάιινλ. Έρνπκε
ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, γηαηί λνκνηειεηαθά εθεί θαηαιήγνπλ.
Άξα, ζα ήζεια ζε φιεο ηηο εθζηξαηείεο ή ηηο θακπάληεο πνπ ζα ζρεδηάζεηε απφ
δσ θαη πέξα ζε πξψηε πξνηεξαηφηεηα λα είλαη ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Δθεί ππήξρε
έλα έιιεηκκα γεληθφηεξν.
Δκείο σο LIFE DEBAG πξνζπαζήζακε πάξα πνιχ λα βάινπκε ζε πξψην
θάδξν ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Αιιά θνβάκαη φηη δελ έρεη πεξάζεη αθφκα απφιπηα
ζηνλ θαηαλαισηή φηη απηφ πνπ θάλεη δξα γηα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, πξνζηαηεχεη
ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο καο. Απηφ ζα ήζεια λα ην δνχκε.
Σν δεχηεξν ζηνηρείν πνπ ζα ήζεια λα ηνλίζσ είλαη ην γεγνλφο φηη πιένλ –ην
είπε θαη ν θ. Πνιηηφπνπινο, ην είπε θαη ν Φίιηππνο, λνκίδσ φηη ην είπαηε νη
πεξηζζφηεξνη απφ ζαο- φηη ην δεηνχκελν δελ είλαη λα πάκε ζηε δηαδηθαζία νχηε θαλ
ησλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. Τπάξρεη πιένλ ε ζηξαηεγηθή γηα ην πιαζηηθφ ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε, ε νπνία είλαη ηψξα (plastic strategy), ην νπνίν βγαίλεη, ην νπνίν
κηιάεη γεληθφηεξα γηα πεξηνξηζκνχο ηνπ πιαζηηθνχ.
πλεπψο, φιεο νη δξάζεηο καο, φιεο νη αληηιήςεηο καο ζα πξέπεη λα ηηο δηέπεη
ε βαζηθή ηδέα φηη ην πιαζηηθφ ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηεί, άζρεηα αλ ην ιέεη ν Νφκνο ή
δελ ην ιέεη ν Νφκνο. Καη είλαη έλα εμαηξεηηθφ κέζν θνηλσληθήο επζχλεο θαη
ζπζηξάηεπζεο κε ηνλ πνιίηε αλ ην θάλεηε εζείο σο ζηνηρείν απηφ.
Δπίζεο, έλα ηειεπηαίν ζηνηρείν ην νπνίν ζπλδέεηαη κ’ απηφ πνπ είπα
πξνεγνπκέλσο, είλαη φηη αλ πέηπρε θάπνπ ην LIFE DEBAG, δελ πέηπρε κφλν γηαηί
θάλνπκε κία πνιχ εληαηηθή εθζηξαηεία ελεκέξσζεο. Απηέο γίλνληαη πάξα πνιιέο. Αο
πνχκε ηα πνιηηηθά θφκκαηα θάλνπλ εμαηξεηηθέο εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο ή κε
ελεκέξσζεο. Γελ ήηαλ ην δπλαηφ ηνπο ζηνηρείν απηφ.
Σν LIFE DEBAG είλαη ην πξψην πξφγξακκα LIFE πηζαλψο, ζα πξέπεη λα ην
δνχκε κε ηνπο εηαίξνπο, ην νπνίν θαηάθεξε θαη έβαιε κία άιιε δηάζηαζε. Δίλαη απηέο
νη εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο απνηειεζκαηηθέο γηα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ή ηηο
θάλνπκε ρσξίο ιφγν; Σν LIFE DEBAG απέδεημε φηη ε δξάζε ηξία ρξφληα ζηε χξν
έθεξε κείσζε ηεο πιαζηηθήο ζαθνχιαο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ επηβεβαησκέλε κε
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επηζηεκνληθά θξηηήξηα θαη κε επηζηεκνληθέο κεζνδνινγίεο πνπ αλαπηχμακε ζην
πξφγξακκα. Γη’ απηφ έρεη θάλεη απηή ηελ αίζζεζε πνπ έρεη θάλεη απηφ ην πξφγξακκα.
Άξα, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ απηφ λα ην επηθνηλσλήζνπκε ζηνλ πνιίηε. Γηαηί ν
πνιίηεο ιέεη «αθνχσ δηάθνξα πξάγκαηα, κνπ δεηάλε αθφκα θαη ιεθηά, κνπ θάλνπλ
ελεκέξσζε θαη εγψ δελ μέξσ ηη γίλεηαη ηειηθά». Αλ ηνπ ην επηθνηλσλήζνπκε απηφ –θαη
απηφ είλαη έλα δεχηεξν ζηνηρείν ην νπνίν κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε- φηη φιεο νη
κεηξήζεηο πνπ θάλνπκε αμηφπηζηα, θαη ηηο έρνπκε θαηαζέζεη θαη ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε,

ζηε

χξν

δείρλνπλ

φηη

φηαλ

είλαη

κία

εθζηξαηεία

ελεκέξσζεο

απνηειεζκαηηθή, έρεη απηφκαηα απνηχπσκα ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Σε βξήθακε
ηε κείσζε ηνπ απνηππψκαηνο ηνπ πιαζηηθνχ θαη ζηηο αθηέο αιιά θαη ζηνλ ππζκέλα
ηεο ζάιαζζαο, θαζψο θαηεβάζακε ππνβξχρηα νρήκαηα θαη θάλακε θαηαγξαθή.
Άξα, ζεσξψ φηη απηά είλαη ηξία δπλαηά ζεκεία ηα νπνία κπνξείηε σο αιπζίδεο
λα ηα θάλεηε. Καη εάλ ηα θάλεηε απηά, ζα πάσ θαη εγψ super market. αο ην
ππφζρνκαη.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Να δψζνπκε ηνλ ιφγν γηα πνιχ ζηνλ θ. Κνπθηάζα γηαηί ζα θχγεη.
Β. ΚΟΤΚΗΑΑ: Γχν πξάγκαηα ζηα πνιχ γξήγνξα. Έλα. Απηφ πνπ αθνχζηεθε απ’
φινπο ζα πξέπεη λα ην πάξεη ζνβαξά ν ΔΟΑΝ ζηελ πξφηαζε πνπ ζα θάλεη φζνλ
αθνξά

ηελ

πνζφζησζε

αλάκεζα

ζην

«αγνξάδσ

θαη

δηαζέησ

ζαθνχιεο

επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη ρξήκαηα πνπ δίλσ γηα ηελ θακπάληα γηα ηε δηαβνχιεπζε,
εθπαίδεπζε, πξνψζεζε, ηηκήο ρξήζεο ζαθνχιαο». Γειαδή, εάλ πιένλ ππάξρνπλ
ζηε

γεηηνληά

κνπ

κεγάια

θαξκαθεία,

δίλνπλ

θαη

απηά

ζαθνχια

επαλαρξεζηκνπνίεζεο. Απηφ ζα πξέπεη λα ην δνχκε, πνηα είλαη ε πνζφζησζε.
Καη ην δεχηεξν. ήκεξα, αχξην γίλεηαη ε πξψηε ζπδήηεζε ζην Δπξσπατθφ
Κνηλνβνχιην γηα ηελ πξνψζεζε Οδεγίαο γηα ηα πιαζηηθά κηαο ρξήζεο, ζηελ νπνία
δελ κπαίλεη απηή ηε ζηηγκή ε πιαζηηθή ζαθνχια, κπαίλεη πεξηζζφηεξν ην κπνπθάιη
θαη ηα θαιακάθηα θιπ. Πέξα απφ ηα πνζνζηά πιαζηηθφ κπνπθάιη 90%. Γελ ζέισ λα
πσ ηίπνηα θαη ζηακαηάσ. Δίλαη φηη γηα πξψηε θνξά κπαίλεη ε επζχλε ηνπ παξαγσγνχ
ζηε ζπιινγή.
Οπφηε εδψ είλαη έλα ζεκαληηθφ δήηεκα φζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο πιαζηηθήο
ζαθνχιαο,

απηφ

πνπ

εηπψζεθε

πψο

ε

πιαζηηθή

ζαθνχια

επηζηξέθεηαη,

νπνηνπδήπνηε βάξνπο. Γηαηί πιένλ ζα κπαίλεη ην ζέκα ηεο επζχλεο απηνχ πνπ ην
παξάγεη. Δζείο ζαλ ελδηάκεζνη ε επζχλε ζαο είλαη, δελ μέξσ, έρεηε – δελ έρεηε. Αιιά
ν παξαγσγφο έρεη ζαθή επζχλε.
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Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Δίζηε θαη παξαγσγνί πιαζηηθήο ζαθνχιαο. Οπφηε ε επζχλε
κεηαθέξεηαη.
Β. ΚΟΤΚΗΑΑ: Ζ Οδεγία ζα βγεη ηνπ ρξφλνπ. Μπαίλεη κηα εκεξνκελία ην 2020 φηη
πηζαλφλ ζα πξνρσξήζνπκε ζε εζληθέο Ννκνζεζίεο. Άξα, δελ είλαη λα βξεζνχλ
πξάγκαηα κεηά απφ 5 ή 10 ρξφληα αιιά λα βξεζνχλ πξάγκαηα ηψξα.
Καη εθείλν κε ηελ παξάηαζε πνπ δεηάεη ν χλδεζκνο Πιαζηηθήο Βηνκεραλίαο
ζηελ Διιάδα, ζ’ απηή ηε ζπδήηεζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζηηο Βξπμέιιεο,
ζπκκεηέρνπλ θαη νη δχν Δπξσπατθέο Οκνζπνλδίεο, πνπ είλαη φιε ε Βηνκεραλία
πιαζηηθψλ. Ζ δηθή καο είλαη ζαλ λα είλαη εθηφο. Γελ ην ιέσ αλ έρνπλ δίθην ή έρνπλ
άδηθν. Αιιά ιεο θαη δελ αηζζάλνληαη ηα πξάγκαηα πνπ έξρνληαη θαη ην κφλν πνπ
ζπλερίδνπλ θαη ιέλε «λα πάξνπκε κηα παξάηαζε», «λα πάξνπκε κηα παξάηαζε».
Γειαδή δελ αηζζάλνληαη απηφ πνπ έξρεηαη ζαλ Οδεγία, ζαλ Νφκνο θαη λα
πξνζαξκφδνληαη.
Δπραξηζηψ.
Α. ΓΑΛΑΜΑΓΚΑ: Να πξνζζέζσ θάηη. Τπάξρεη θάηη γηα ηελ πιαζηηθή ζαθνχια θαη
έρεη λα θάλεη κε ηελ πιήξε απαγφξεπζε ησλ νμνδηαζπψκελσλ. Έρεη κπεη;
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Σν νμνδηαζπψκελν έρεη πεξάζεη θαη ζηελ ΚΤΑ. Δπεηδή αθξηβψο
ήηαλ επηθείκελν λα έξζεη, ζηελ ΚΤΑ πνιχ ζσζηά κπήθε απφ ηψξα θαη λνκίδσ ηζρχεη.
Γ. ΠΑΠΑΘΔΟΓΩΡΟΤ: Θεσξνχκε -θαη φια ηα ζηνηρεία απηφ δείρλνπλ θαη γηα ην
ειιεληθφ ζαιάζζην πεξηβάιινλ- φηη απηή ηε ζηηγκή ην Νν 1 απφξξηκκα ζηνλ ππζκέλα
ησλ ειιεληθψλ ζαιαζζψλ είλαη ην πιαζηηθφ κπνπθάιη.
Λ. ΚΗΟΔ: Αθνχ είλαη απηφ, ηφηε γηαηί ηα ρξήκαηα απηά λα κελ πάλε ζε
επαλαρξεζηκνπνηνχκελα κπνπθάιηα;
Γ. ΠΑΠΑΘΔΟΓΩΡΟΤ: Αλ κε ξσηάηε εκέλα, θαη’ αξρήλ –αιιά είλαη ζέζε ηνπ ΔΟΑΝ
απηή θαη δελ ζέισ λα επέκβσ- ζα έιεγα φηη δελ είκαη ηφζν πνιχ πεπεηζκέλνο φηη
πξέπεη λα παξάμνπκε πιαζηηθέο ζαθνχιεο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ θαη λα ηηο
κνηξάζνπκε

ζηνλ

θφζκν,

δηφηη

παξάγνπκε

πξαγκαηηθά

πιαζηηθφ.

Βέβαηα,

αληηιακβάλνκαη φηη απηή ηελ πεξίνδν κπνξεί λα βνεζήζεη αθφκα λα ελαξκνληζηνχκε
κε ηα φξηα πνπ καο βάδεη ε Δπξσπατθή Έλσζε. Γηαηί, φπσο αληηιακβάλνκαη ηα φξηα
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπο ζηφρνπο δχζθνια ζα ηνπο πηάζνπκε έηζη φπσο
πεγαίλνπκε, παξφηη είλαη πνιχ ελζαξξπληηθά ηα ζηνηρεία.
Άξα, ζα έιεγα εγψ κηα αλαδηάηαμε νιφθιεξεο ηεο θακπάληαο, κε βάζε απηά ηα
ρξήκαηα, πνπ είλαη λα ζηνρνπνηεζνχλ, κε ηελ θαιή έλλνηα, νη επηπηψζεηο απφ άιια
πιαζηηθά κηαο ρξήζεο θαη επηπιένλ λα επηθνηλσλήζνπκε ζηνλ θφζκν, ζηνρεπκέλα
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φπσο ζαο είπα. Ο θφζκνο ρξεηάδεηαη ελεκέξσζε ζηνρεπκέλε. Να αληηιεθζεί
πξαγκαηηθά γηα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη λα αληηιεθζεί πξαγκαηηθά φηη, φηαλ ε
θίλεζε απηή πνπ θάλεη θαη δελ παίξλεη ηε ζαθνχια ή παίξλεη κηα πάληλε ζαθνχια ή
κηα πνιιαπιήο, έρεη απηφκαηα επίδξαζε πάλσ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Γελ ην
αληηιακβάλεηαη απηφ.
Α. ΚΑΜΑΡΗΝΑΚΖ: Ήζεια λα πσ ην εμήο: Σν λα κεηψζεη θαλέλαο ην πιαζηηθφ
θεξδίδεη θαη ηε κείσζε ηεο ζαθνχιαο αιιά θαη ηα άιια πιαζηηθά, πνπ είλαη πάξα
πνιιά θαη ηα νπνία πξέπεη ζηγά-ζηγά λα ηα κεηψζνπκε.
Γ. ΠΑΠΑΘΔΟΓΩΡΟΤ: Απιψο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο μέξεηε, ε πιαζηηθή
ζαθνχια είλαη παξειζφλ. Πεγαίλεη πιένλ ζηα 10 είδε ηα νπνία έρεη απηή ηε ζηηγκή
βάιεη ζηε ιίζηα ηεο ε Δπξσπατθή Έλσζε, ελψ γηα καο ε πιαζηηθή ζαθνχια είλαη
παξφλ. Γελ ηελ έρνπκε θάλεη παξειζφλ. Οπφηε κπνξεί λα ππάξμεη κηα ζχγρπζε φζνλ
αθνξά ζην ηη ζηφρνπο πξέπεη λα πεηχρνπκε.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Δλ πάζε πεξηπηψζεη, εγψ λα επαλαθέξσ ηελ νκήγπξε ζηελ ηάμε.
Γελ ζα ιχζνπκε φιν ην πξφβιεκα ησλ πιαζηηθψλ κηαο ρξήζεο εδψ. Έρεη πνιχ
ελδηαθέξνλ. Δίκαζηε ζηε ζπδήηεζε. Αιιά δελ ζα ην ιχζνπκε ηψξα.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Να πσ εγψ κηα θνπβέληα. Δίλαη ζαθέο φηη ην Μάην ηνπ 2020 ε
ζπδήηεζε δελ ζα είλαη ην ηέινο, ζα είλαη ε απαγφξεπζε ηεο πιαζηηθήο ζαθνχιαο.
Δπεηδή ην έρνπκε ζπκθσλήζεη απηφ, ζεσξψ φηη απηφ πνιχ δχζθνια ζα αιιάμεη. Σν
ζεσξψ δεδνκέλν φηη ζα γίλεη.
Ο ιφγνο, ινηπφλ, πνπ ζέιακε απηά ηα ρξήκαηα, θαη γηα ηα νπνία νχηε εγψ είκαη
ζχκθσλνο αλ ζέιεηε, λα θαηεπζπλζνχλ κεγαιχηεξε κεξίδα πξνο ηε Βηνκεραλία, είλαη
γηαηί ππάξρνπλ κία ζεηξά απφ κηθξνχο βηνηέρλεο κηθξνχ, εληειψο κηθξνχ δπλακηθνχ,
νηθνγελεηαθέο, νη νπνίεο ζα ζέιακε λα δψζνπκε ηελ επθαηξία λα ελζσκαησζνχλ ζε
θάπνηα άιιε εξγαζία θαη γη’ απηφ ηνπο δίλνπκε θαη θάπνηα δπλαηφηεηα λα έρνπλ
θάπνηα κηθξά έζνδα κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, αιιά γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα.
Καη γηα ηίπνηα άιιν.
Ζ πξφζεζε είλαη πξάγκαηη λα απαγνξεπηεί ε πιαζηηθή ζαθνχια ην 2020.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Με απηά πνπ ιέκε θιείλνπκε ηνλ πξψην θχθιν. Θα έιεγα λα
θάλνπκε έλα κηθξφ δηάιεηκκα. Ήηαλ πάξα πνιχ ελδηαθέξνληα φια απηά πνπ είπακε
θαη εδψ κπνξεί λα ζπδεηάκε πνιχ ψξα. Αιιά λα γίλνπκε πην παξαγσγηθνί κε ηηο
Δζεινληηθέο πκθσλίεο, γηαηί ηα ζέκαηα απηά ζα επαλέιζνπλ θαη κέζα ζε
ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο. Να ηηο δνχκε πνιχ ζπγθεθξηκέλα ηη κπνξεί λα θάλεη θάζε
αιπζίδα θαη ηη κπνξεί λα δεζκεπηεί.
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Θα έιεγα λα θάλνπκε έλα κηθξφ δηάιεηκκα, πνιχ ζχληνκα, 5, 10 ην πνιχ
ιεπηά, θαη κεηά εξρφκαζηε θαη ζπλερίδνπκε ζην δεχηεξν θνκκάηη.
(Ακολοσθεί ολιγόλεπηο διάλειμμα)
………………………………………………………………………………………………….
Β΄ΜΔΡΟ
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Καη’ αξρήλ λα θαισζνξίζνπκε ηνλ θ. Βαζίιε Ληφγθα, πνπ είλαη ν
χκβνπινο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ ΤΠΔΝ θ. Φάκκεινπ, ππεχζπλνο θαη γη’ απηά
ηα ζέκαηα. Πξνεδξεχεη ηεο Γηυπνπξγηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ θπθιηθή νηθνλνκία. Δίλαη
κέζα ζην πιαίζην πνπ ζπδεηάκε θαη απφ ηνπο βαζηθνχο ζπληειεζηέο γηα ηε
δηακφξθσζε ηεο ΚΤΑ γηα ηελ πιαζηηθή ζαθνχια. Οπφηε, Βαζίιε, νπνηαδήπνηε
ζηηγκή ζέιεηο λα θάλεηο θάπνηα παξέκβαζε θιπ., επραξίζησο, παίξλεηο ηνλ ιφγν θαη
καο κεηαθέξεηο θαη ηε γλψκε ηνπ Φάκεινπ θαη ηε δηθή ζνπ.
ην δεχηεξν κέξνο ζα κπνχκε λα θάλνπκε ιίγν homework, δειαδή πην
ζπγθεθξηκέλα. Έρνπκε θαηαγξάςεη κεξηθέο πνιχ ζεκαληηθέο Δζεινληηθέο πκθσλίεο,
ηηο νπνίεο αξθεηέο ήδε ηηο πινπνηείηε νη δηάθνξεο αιπζίδεο θαη ζα ζέιακε λα καο
βάιεηε ην ΝΑΗ ή ΟΥΗ ζαο δίπια, αλ ζπκθσλείηε ή φρη. Καη ζε ηειηθφ ζηάδην ζα ζέιακε
λα ην θάλνπκε πην επίζεκν απηφ. Γειαδή εάλ ζπκθσλείηε απφ απηέο ηηο πκθσλίεο ή
κηα αιπζίδα ζπκθσλήζεη ζε 10 Δζεινληηθέο πκθσλίεο απφ απηέο θαη ηηο πινπνηεί,
ζα ζέιακε απηφ λα ην βάινπκε ζην ραξηί θαη λα κπνξνχκε λα ην δεκνζηνπνηήζνπκε.
Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ θάζε αιπζίδα λα βγαίλεη πξνο ηα έμσ θαη λα ιέεη «εγψ θάλσ
απηά επηπιένλ ηεο Ννκνζεζίαο». Γηφηη ζα παξαζχξνπκε θαη άιινπο λα θάλνπλ θαη
άιια πξάγκαηα. Δζείο είζηε νη κεγάινη ηνπ ρψξνπ.
Άξα, είλαη πνιχ θξίζηκν λα καο πείηε θαη’ αξρήλ ην ΝΑΗ ζαο θαη ζην επφκελν
ζηάδην ζα έξζνπκε ζε επαθή λα δνχκε πψο ζα δεζκεπηνχκε θαηά θάπνην ηξφπν, κε
κηα δεκφζηα δήισζε, κε κηα ππνγξαθή, θάπσο.
Λ. ΚΗΟΔ: Δπραξίζησο λα γίλεη απηφ. Απιά γηαηί δελ ην ζηέιλεηε on line απηφ, λα ην
ζηείινπκε ζηηο αιπζίδεο;
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Να ην θάλνπκε θη απηφ. Σν είρακε παξνπζηάζεη ζην πξνεγνχκελν
forum. Γελ μέξσ αλ είραηε έξζεη φιεο νη αιπζίδεο. Ήηαλ θάπνηνη. Θα ζαο ην δψζσ
ηψξα θαη πάιη θαη ζα ζαο ην ζηείινπκε βέβαηα ζην e-mail ζαο θαη ζα ην αλεβάζνπκε
θαη on line, λα καο ην απαληήζνπλ φιεο νη αιπζίδεο. Αιιά ζέισ λα δσ πνχ
βξηζθφκαζηε. Καη ζην ηέινο έρνπκε θελά θαη πξνηείλνπκε θαη άιιεο Δζεινληηθέο
πκθσλίεο πνπ πηζαλά λα θάλεηε εζείο θαη κπνξνχκε λα ηηο ζπδεηήζνπκε.
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Δδψ έρνπκε θαηαγξάςεη 38 ηδέεο. Αιιά κε καο θνβίδεη ην λνχκεξν. Γελ είλαη
38 ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Δπαλαιακβάλνληαη κε κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο, αλάινγα ην
πιηθφ θιπ. Δίλαη 5-6 νη νπζηαζηηθέο Δζεινληηθέο πκθσλίεο θαη ζε απηέο ζα
ζπδεηήζνπκε. Μάιηζηα νη πξψηεο (1, 2, 3) δελ αθνξνχλ εζάο. Αθνξνχλ ηηο Λατθέο,
πνπ ήδε εμαηξνχληαη. Γη’ απηφ θαη ηνπο ιέκε λα θάλνπλ πξάγκαηα πνπ εμαηξνχληαη
απφ ηελ ΚΤΑ. Άξα, δελ αθνξνχλ ηψξα ηε ζπδήηεζή καο.
Πάκε θαηεπζείαλ ζηελ 4. Πξηλ πάκε ζηελ 4, δείηε ηνπο νξηζκνχο ιηγάθη γηα λα
κπνξνχκε λα επηθνηλσλνχκε. Γπζηπρψο, είλαη κε γξάκκαηα. Ζ ιεπηή πιαζηηθή
ζαθνχια κεηαθνξάο 15-50, αληηιακβάλεζηε ηη είλαη. Δίλαη κε πάρνο ηφζν. Ζ ιεπηή
πιαζηηθή ζαθνχια κεηαθνξάο 50-70 θ.ν.θ. ηελ αξρή ιέκε ηνπο νξηζκνχο. Άξα, ηνπο
δίλνπκε θαη απηνχο θαη κπνξνχκε λα αλαηξέρνπκε αλά πάζα ζηηγκή αλ θάπνην δελ ην
θαηαιαβαίλνπκε.
Καη κπαίλνπκε ηψξα ιηγάθη ζην 4. Σν 4 θαη ην 5 είλαη ζηελ νπζία ην ίδην. Ζ κία
αλαθέξεηαη ζηηο πιαζηηθέο ζαθνχιεο κεηαθνξάο θαη ε άιιε είλαη ιεπηή πιαζηηθή
ζαθνχια κεηαθνξάο. Πιαζηηθή ζαθνχια κηαο ρξήζεο είλαη ε πξψηε. Καη ε δεχηεξε
ιεπηή πιαζηηθή ζαθνχια κεηαθνξάο. Καη είλαη απηφ πνπ είπακε πξηλ, εάλ δερφκαζηε
λα παξαιακβάλνπκε απφ ηνπο πειάηεο καο ρξεζηκνπνηεκέλεο. Ήδε αθνχζηεθε απφ
θάπνηνπο απφ ζαο. Μπνξνχκε λα ηηο επηζηξέςνπκε.
Απηφ ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ν ΔΟΑΝ, αλ ην ζπδεηήζεη θαη ην απνθαζίζεη,
ηελ αιπζίδα κε ην λα ππνρξεψζνπκε ή λα ζπκθσλήζνπκε εζεινληηθά θαη κε
ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο λα ζαο θέξνπλ θάδνπο.
Άξα, γη’ απηφ θαη ηελ θάλνπκε ηε ζπδήηεζε εδψ ζηνλ ΔΟΑΝ, γηα λα κπνξνχκε,
ηψξα πνπ γίλεηαη ε ζπδήηεζε κε ηα επηρεηξεζηαθά, κήπσο ππάξρνπλ θαιέο
πξνηάζεηο ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα ηηο ελζσκαηψζνπκε. Οπφηε ζα έιεγα απαληήζηε
καο, ρσξίο λα είλαη δεζκεπηηθφ ην ΝΑΗ – ΟΥΗ. Βάιηε ειεχζεξα ηη ζεσξείηε φηη είλαη πην
θαιφ γηα ζαο. Σν ΝΑΗ θαη ην ΟΥΗ ζα καο ην δψζεηε ρσξίο απηφ λα είλαη δεζκεπηηθφ.
Καη ζα ην ζπδεηήζνπκε κεηά θαη’ ηδίαλ ζε επφκελε θάζε.
Λ.ΚΗΟΔ: Να ξσηήζσ θάηη; Αο πνχκε νη αιπζίδεο super market είλαη πεξίπνπ 2.000
θαηαζηήκαηα ζε φιε ηελ Διιάδα. Να ππήξρε ε ίδηα ππνδνρή, ν ίδηνο θάδνο, θάηη
κηθξφ, φρη θάηη νγθψδεο, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΔΟΑΝ, θαη λα ήηαλ ην ίδην πξάγκα ζε
φια ηα θαηαζηήκαηα θαη λα ππήξρε έλαο ηξφπνο λα επηζηξέθνπκε; Μηιάκε αλ είλαη
έλαο ζε θάζε θαηάζηεκα, επί 3.000 θαηαζηήκαηα, επί π.ρ. 100 επξψ θάζε θάδνο; Γελ
έρεη θάπνην ηεξάζηην θφζηνο λα γίλεη.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Δίλαη εχθνιν λα γίλεη.
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Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Καη ν φγθνο πνπ επηζηξέθνπκε κε θαληάδεζηε φηη είλαη ηφζν κεγάινο.
Γειαδή ν δηθφο καο ν θάδνο είλαη ιηγάθη ζαλ ηεο αθήο. Δίλαη ιεπηφο θαη ςειφο κε κηα
ηξχπα επάλσ.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Γηαθαλήο;
Α.

ΜΑΥΑΗΡΑ:

ρη.

Έρεη

(πιαζηηθνπνηεζεί;)

θαη

ιέεη

«εδψ

πιεξψλεηε

επαλαρξεζηκνπνηνχκελεο ζαθνχιεο». Ο φγθνο πνπ επηζηξέθεηαη δελ είλαη ηφζν
ηεξάζηηνο. Δκείο, κφιηο γεκίζεη απηφο ν θάδνο, ηνλ αδεηάδνπκε. Αλαθπθιψλνληαη νη
ζαθνχιεο. Άξα, απηνί νη κεγάινη θάδνη πνπ θαληάδεζηε…, εθηφο αλ γίλεη κεγάιε
θακπάληα θαη γίλεη παληθφο……
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Δλφςεη θαη ηεο κεγάιεο θακπάληαο ηνπ ΔΟΑΝ, γη’ απηφ θαη είλαη εδψ
ν ΔΟΑΝ θαη ηνλ ελδηαθέξεη, γηαηί ζα δηαηεζνχλ πνιιά ρξήκαηα γηα θακπάληα θιπ.
Άξα, λα δνχκε πνχ ζα πξνζαλαηνιηζηεί απηή ε θακπάληα.
Α. ΚΑΜΑΡΗΝΑΚΖ: Πφζν θάλεη λα θηηάμεηο έλα ηέηνην πξάγκα θαη φηαλ ππάξρεη, δελ
μέξνπκε…
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Ο θάδνο δελ είλαη αθξηβφο. Έλαο ηππηθφο θάδνο 1.100 ιίηξα, γηα
παξάδεηγκα, θάλεη 150 επξψ.
Α. ΚΑΜΑΡΗΝΑΚΖ: Άξα κπνξεί λα γίλεη.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: αθψο κπνξεί λα γίλεη. Μπνξεί λα ην θάλεη ην ζχζηεκα. Μπνξεί λα
ην θάλεη θαη κφλν ηνπ ην super market. Πφζα καγαδηά έρεη, λα βάιεη 100 θάδνπο αλ
έρεη 100 καγαδηά. Γελ είλαη θάηη δχζθνιν. Δίλαη λα ππνρξεψζνπκε ην ζχζηεκα. Θα ην
δνχκε ηη είλαη θαιχηεξν.
Α. ΚΑΜΑΡΗΝΑΚΖ: Γηα ηα θαηαζηήκαηα ηα κηθξά είλαη αξθεηά κεγάιν ην πξφβιεκα.
Δπεηδή απηά πάλε ζηελ είζνδν.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: ην κεγάιν πνζνζηφ ζαο δελ έρεηε πξφβιεκα ρψξνπ.
Α. ΚΑΜΑΡΗΝΑΚΖ: Μφλν ζηα κεγάια.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: ην ρψξν πάξθηλγθ θιπ.
Α. ΚΑΜΑΡΗΝΑΚΖ: Αλ δελ είλαη κέζα, θπιαζζφκελα, θαηαζηξέθνληαη.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Άξα, εγψ ζα ‘ιεγα, πξηλ πξνρσξήζνπκε, ην βιέπεηε ζεηηθά; Έηζη
φπσο ην βιέπσ, ην βιέπεηε ζεηηθά. Έηζη δελ είλαη;
Μ. ΑΡΣΗΚΖ: ηε δηθή καο πεξίπησζε ηα «OK! Anytime Markets» είλαη θαηαζηήκαηα
πνπ έρνπλ 100 ηεηξαγσληθά. πλεπψο γηα καο αθφκα θαη ην πην κηθξφ ηεηξαγσληθφ
έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία. Άξα, έλα ηέηνην κέηξν ζεσξψ φηη είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν
λα εθαξκνζηεί.

[27]

Α. ΚΑΜΑΡΗΝΑΚΖ: Άξα κήπσο ζα κπνξνχζακε λα δνχκε δηαθνξεηηθά είδε κέζσλ
ζπιινγήο. Δθεί πνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα κπνξεί λα είλαη αθφκα θαη 1.100 ιίηξα έλαο
κεγάινο θάδνο, πξνζαξκνζκέλνο γηα ζαθνχια κε ην άλνηγκα, κέρξη κηθξά θαδάθηα
ηχπνπ αθήο.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Γηα κηθξά θαδάθηα ζπδεηάκε. Γελ ππάξρεη πεξίπησζε λα κπνπλ
κεγάινη θάδνη. Καη κάιηζηα 1.100 είλαη πνιχ κεγάινη θάδνη.
Α. ΚΑΜΑΡΗΝΑΚΖ: Άξα, κπνξνχλ λα κπνπλ θαδάθηα ησλ 50, 100 ιίηξσλ;
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: 50, 60 ιίηξα. Καη πάιη είλαη αξθεηά κεγάια.
Μ. ΑΡΣΗΚΖ: Σχπνπ αθήο.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Καη κεηά φκσο πνχ ηα βάδεηε;
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Δίλαη επθίλεηα ηφηε. Σα βάδνπλ φπνπ ζέινπλ.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Γελ είλαη επθίλεηα. Πνηνο ζα ηα πάξεη; Γηφηη ηψξα έρεηο 5 θηιά
πιαζηηθή ζαθνχια. Πνηνο ζα έξζεη λα ηελ παξαιάβεη, αλ πξέπεη λα θάλεη θάπνηα
ρηιηφκεηξα;
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Δκείο ηα επηζηξέθνπκε κε ηα ππφινηπα πιηθά καο ζηηο απνζήθεο καο.
Καη πξνθχπηεη έζνδν απ’ απηφ.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Σα πάηε, ινηπφλ, ζηελ απνζήθε ζαο θαη είζαζηε κεηά κέζσ
ΒΔΑ, ηα δηαηίζεηε ζηελ αγνξά. Πνιχ σξαία! Απηφ είλαη εθηθηφ πνπ ιέηε.
Α. ΚΑΜΑΡΗΝΑΚΖ: Θα κπνξνχζακε θαη εκείο λα ην θάλνπκε. Έρνπκε ηε
δπλαηφηεηα λα ην θάλνπκε.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Καη εζείο ζα κπνξνχζαηε λα ην θάλεηε.
Μ. ΑΡΣΗΚΖ: Γηα καο ππάξρεη κηα ηδηαηηεξφηεηα σο πξνο απηφ.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Δζείο ζην ρψξν έρεηε πξφβιεκα, ζαθψο, έρεηε δίθην. Αιιά γηα
ηνπο ππφινηπνπο λνκίδσ φηη είλαη εθηθηφ απηφ. Καη άξα εκείο κπνξνχκε λα ην
πξνβάιινπκε ζε κία δηαθεκηζηηθή θακπάληα.
Μ. ΑΡΣΗΚΖ: Να ξσηήζσ θάηη; ηελ πξαθηηθή απηή ζα ππάξρνπλ εμαηξέζεηο; Γειαδή
ζα εμαηξνχληαη θάπνηνη ηχπνη θαηαζηεκάησλ;
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: ρη. Θα είλαη εζεινληηθή.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Μηιάκε γηα Δζεινληηθέο πκθσλίεο. Γελ ζα είλαη ππνρξεσηηθφ. Άξα,
ζα ‘ξζνπκε ζηνλ θαζέλα απφ ζαο, κεηά απφ ηε ζπδήηεζή καο γηα ηα βαζηθά, θαη ζα
δνχκε πψο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε Δζεινληηθή πκθσλία ζε ζαο, ηη κπνξείηε λα
θάλεηε. Καη λα βγεη θαη ν ΔΟΑΝ καδί, δελ μέξσ, κφλνη ζαο, θαη λα ην
δεκνζηνπνηήζνπκε κε θάπνην ηξφπν φηη δεζκεπφκαζηε επηπιένλ ηεο Ννκνζεζίαο λα
θάλνπκε θάπνηα πξάγκαηα.
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Άξα, ινηπφλ, ην 4 θαη ην 5 είλαη εάλ ζέινπκε -θαη βιέπσ φηη ππάξρεη θαιή
δηάζεζε- λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο πξνυπνζέζεηο λα κπνξνχλ νη θαηαλαισηέο λα
επηζηξέθνπλ πίζσ ηηο πιαζηηθέο ζαθνχιεο, λα κπνξνχλ λα πεγαίλνπλ γηα
αλαθχθισζε.
Β. ΛΗΟΓΚΑ: πγγλψκε, λα ξσηήζσ θάηη;
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Καηαξράο, Βαζίιε, λα ζπζηεζείο.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Ήδε ηνλ ζχζηεζα.
Β. ΛΗΟΓΚΑ: Να πσ ζπγγλψκε πνπ θαζπζηέξεζα λα ‘ξζσ. Δγψ ιέγνκαη Ληφγθαο
Βαζίιεο, είκαη ζπλεξγάηεο ηνπ Τπνπξγνχ ηνπ θ. Φάκεινπ θαη αζρνινχκαη κε ηα
ζέκαηα ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο. Καη κε κεγάιε ραξά πξνζήιζα θαη αληαπνθξίζεθα
ζ’ απηή ηελ πξφζθιεζε, πνπ είλαη έλα πνιχ ρξήζηκν feedback θαη γηα καο, γηα ηελ
πνξεία πινπνίεζεο ηνπ Νφκνπ, ηελ νπνία ζεσξνχκε ζεηηθή θαη φηη αληαπνθξίζεθε θαη
φηη έρνπκε θαη αιιαγή ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη αληαπφθξηζε απφ
ηνπο παξάγνληεο ηεο αγνξάο ζηε λέα Ννκνζεζία, κε ζεηηθά σο ηψξα απνηειέζκαηα,
ε νπνία ζα ζπλερίζεη λα εθαξκνζηεί φπσο πξνβιέπεη ν Νφκνο θαλνληθά.
Καη εγψ είκαη πξφζπκνο λα αθνχζσ νπνηαδήπνηε πξφηαζε θαη γεληθφηεξα.
Ξέξεηε φηη κε ηα πιαζηηθά γίλεηαη θαη γεληθά κηα κεγάιε ζπδήηεζε απηή ηε ζηηγκή θαη
ζε επξσπατθφ επίπεδν. Έρνπκε ηε λέα ζηξαηεγηθή πιαζηηθψλ ζην πιαίζην ηεο
θπθιηθήο νηθνλνκίαο. Έρνπκε ηελ θαηλνχξγηα Οδεγία πνπ ην Μάξηην ζα είλαη έηνηκε
γηα ηα πιαζηηθά κηαο ρξήζεο. Καη πξνζπαζνχκε ζαλ Τπνπξγείν λα ελζσκαηψζνπκε
απηέο ηηο θαηεπζχλζεηο, κε ηηο νπνίεο ζπκθσλνχκε θαη ζαλ ρψξα δειαδή.
Σψξα γηα ην ζέκα ην ζπγθεθξηκέλν πνπ ζπδεηάηε, ηεο αλαθχθισζεο, έρσ ηελ
εληχπσζε φηη ζην Νφκν πξνβιέπεηαη κηα ηέηνηα δηάηαμε. Γελ είλαη δειαδή θάηη ηφζν
εζεινληηθφ.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Λέεη φηη κπνξείηε λα παίξλεηε κέηξα γηα ηελ επηζηξνθή. Αιιά δελ
θαίλεηαη θαζαξά.
Β. ΛΗΟΓΚΑ: Απηφ είρακε ζην κπαιφ καο.
Α. ΚΑΜΑΡΗΝΑΚΖ: Απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ φκσο κε βάζε ηε Ννκνζεζία;
Α. ΝΣΟΤΜΑ: Δίλαη πξνβιέπεηαη ε εμαίξεζε ησλ πξνσζεηηθψλ. Κάπνπ εθεί πξέπεη
λα είλαη.
Β. ΛΗΟΓΚΑ: Αλ ην ζπζρεηίζεηε κε απηά πνπ έιεγα πξηλ, φηη δειαδή ην 2030 πξέπεη
φια ηα πιαζηηθά λα αλαθπθιψλνληαη –είλαη ζηφρνη απηνί- ζπλ ην γεγνλφο φηη ζέινπκε
λα είλαη φια αλαθπθιψζηκα, εληάμεη, ηψξα ζπδεηάκε γηα ηελ πιαζηηθή ζαθνχια αιιά
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εθεί πάεη ην πξάγκα, ζηε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ δπλάκεσλ ππέξ ηεο αλαθχθισζεο
θαη ηεο πιαζηηθήο ζαθνχιαο.
Δγψ ζα ήζεια λα ξσηήζσ θαηαξρήλ απηνχο πνπ έρνπλ απηή ηελ εκπεηξία,
φπσο ε θα Μαραίξα, πνπ είπαηε φηη ήδε ην εθαξκφδεηε, ηη απνηέιεζκα πξνθχπηεη;
Τπάξρνπλ θαηαξρήλ πνζφηεηεο ηθαλνπνηεηηθέο πνπ λα δηθαηνινγνχλ απηφ ην κέηξν;
Καη θπξίσο ππάξρεη δηάζεζε, ην δηαζέηεηε αο πνχκε ζε εηαηξείεο αλαθχθισζεο απηφ;
Τπάξρνπλ δπζθνιίεο ζηε δηάζεζή ηνπ, γηαηί ελδερνκέλσο νη πξνδηαγξαθέο ηεο
ζαθνχιαο δελ είλαη πιαζηηθνχ ηέηνηνπ πνπ λα είλαη αλαθπθιψζηκν; Αλ ππάξρεη
θάπνην ζρφιην, θάπνηα πξφηαζε.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Τπάξρνπλ νμνδηαζπψκελεο κέζα.
Β. ΛΗΟΓΚΑ: Αλ πξνθχπηεη θάηη απφ ζαο.
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Δμαθαλίζηεθαλ.
Β. ΛΗΟΓΚΑ: Σν δηαζέηεηε θάπνπ απηφ.
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Σν δηαζέηνπκε. Σν πνπιάκε.
Β. ΛΗΟΓΚΑ: Σν πνπιάηε. Τπάξρεη δειαδή θαη έζνδν απφ απηφ.
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Ναη, ππάξρεη έζνδν.
Β. ΛΗΟΓΚΑ: Σα νπνία είλαη εξγνζηάζηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πξψηε χιε γηα λα
θάλνπλ αλαθχθισζε.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: ηα ΒΔΑ πάεη. Πάεη ζηηο κάληξεο θαη πξνσζείηαη κεηά ζηηο
βηνκεραλίεο.
Β. ΛΗΟΓΚΑ: Δπεηδή απφ ηέηνηεο επηρεηξήζεηο καο έξρεηαη εκάο ην αίηεκα ησλ
πξνδηαγξαθψλ ζηελ πιαζηηθή ζαθνχια, ψζηε λα είλαη αλαθπθιψζηκεο, γηα λα κελ
ππάξρεη απηφ ην πξφβιεκα. Θέισ λα δσ πφζν ζεκαληηθφ είλαη, πνηα είλαη ε
δηάζηαζή ηνπ σο πξνβιήκαηνο.
Α.

ΚΑΜΑΡΗΝΑΚΖ:

Αλ

ζέιεηε

ηελ

άπνςή

κνπ,

κέρξη

πξφηηλνο

νη

θσηννμνδηαζπψκελεο ζαθνχιεο δελ κπνξνχζαλ λα αλαθπθισζνχλ δηφηη έρνπλ κέζα
ηνλ θαηαιχηε ν νπνίνο θαηαζηξέθεη ην πιαζηηθφ. Καη κάιηζηα απηφ ήηαλ θαη έλα
πξφβιεκα γεληθφηεξν, γηαηί αλαθαηεπφηαλ ε ζαθνχια ε θσηννμνδηαζπψκελε κε άιια
πιαζηηθφ θαη έθαλε θαθφ ζηελ αλαθχθισζε γεληθφηεξα.
Σψξα πνπ έρνπλ θαηαξγεζεί νη θσηνφμν, πεξάζακε πηα απ’ απηφ, κπνξνχλ
πξάγκαηη λα αλαθπθιψλνληαη νη πιαζηηθέο ζαθνχιεο θαη άιια πιαζηηθά βέβαηα. Γηαηί
εγψ έιεγα φηη κεηξάλε φια ηα πιαζηηθά. Γελ είλαη κφλν ε ζαθνχια. Γηα φια απηά
κπνξεί λα πξνσζεζεί κηα ηέηνηα θαηάζηαζε, φπνπ πξάγκαηη πάλε, φπσο θαη εκείο
δηαρεηξηδφκαζηε ην stretch film, πνπ είλαη καδί, λα πεγαίλνπλ θαη απηά.
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Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Δίλαη γλσζηφ φηη κε ηηο νμνδηαζπψκελεο ηειεηψλνπκε. Σειεηψλεη θαη
ε Δπξσπατθή Έλσζε ηψξα. Πεξλάεη επίζεκα. Άξα, ινηπφλ, λα κείλνπκε φηη γεληθψο
ην βιέπνπκε ζεηηθά. Κάπνηα ζέκαηα ρσξνηαμηθά ζα ην δνχκε ηδηαίηεξα κε θάπνηεο
αιπζίδεο. Άξα, λα ην δνχκε θαη πψο ζα ην εηζεγεζνχκε θαη ζηνλ ΔΟΑΝ, πψο ζα γίλεη
επηρεηξεζηαθά, πψο ζα βνεζήζνπλ θαη ηα ζπζηήκαηα ελδερνκέλσο. Ίζσο κε ηα
θαδάθηα.
Β. ΛΗΟΓΚΑ: πγγλψκε, δελ ην είπα πξηλ. Δίλαη θαη ππνρξέσζε ηνπ ζπζηήκαηνο.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Απηφ ζνπ ιέσ. Μπνξεί λα ππνρξεψζνπκε ζηα επηρεηξεζηαθά ηα
ζπζηήκαηα, ηα θαδάθηα λα ηα πάξεηε δσξεάλ, φια ηα θαδάθηα, φ,ηη κέγεζνο ζέιεηε.
Α. ΚΑΜΑΡΗΝΑΚΖ: Αλ ζεσξεζεί σο ζπζθεπαζία.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Δίλαη. Σν έρνπκε ιχζεη απηφ.
Β. ΛΗΟΓΚΑ: Γηα ηε ζπζθεπαζία κηιάκε. ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, ίζσο
πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί απηφ ζηε ζπδήηεζε πνπ γίλεηαη απηή ηε ζηηγκή κε ην
ζχζηεκα ηεο λέαο Ννκνζεζίαο, ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Απηφ είπακε, γη’ απηφ θαη ην ζπδεηάκε.
ηα επφκελα δχν ζεκεία, ην 6 θαη ην 7, ιέεη φηη «δελ δηαζέησ δσξεάλ». Δίλαη
ζεκαληηθφ λα κελ ηα δίλεηε δσξεάλ. Γηαηί αλ δίλαηε δσξεάλ κέζα κεηαθνξάο,
ηειεηψζακε. Ο θφζκνο ζα πήγαηλε ζην ηζάκπα. Καη ιέκε δελ δίλσ είηε ηε ιεπηή
πιαζηηθή ζαθνχια κεηαθνξάο, είηε είλαη απηή πνιιψλ ρξήζεσλ. Αθφκα θαη πνιιψλ
ρξήζεσλ. Γειαδή εάλ δίλαηε ηελ ηζάληα ζαο δσξεάλ…
Μ. ΕΔΡΒΟΤ: ηελ αξρή ζαλ πξνσζεηηθφ κέζνλ ζηελ αιιαγή επάλσ.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Ναη, εληάμεη, κπνξεί λα ην θάλεηε πξνσζεηηθά. Απηφ ην θάλνπλ φινη
ζηα πξντφληα ηνπο. Αιιά γεληθψο ην ηζάκπα, ην λα δίλεηε ηζάκπα… Άξα, εδψ πέξα
ππάξρεη νκνθσλία, απ’ φ,ηη θαηάιαβα; Πιήξε νκνθσλία. Καλείο δελ ην θάλεη. Άξα,
ηεξείηαη ήδε κία ηέηνηα πξνδηαγξαθή, ην 6 θαη ην 7.
Σν 8 θαη ην 9, εδψ πέξα ζέιεη θαη ιίγν ηψξα εθπαίδεπζε ην πξνζσπηθφ.
Ξέξεηε, ν πειάηεο κπνξεί λα βάιεη ζηε ζαθνχια έλα πξντφλ θαη λα θχγεη. Μπνξεί λα
βάιεη φκσο θαη 10 πξντφληα ζηελ ίδηα ζαθνχια. Ο αξηζκφο ησλ ζαθνπιψλ πνπ ζα
πάξεη είλαη δηαθνξεηηθφο. Δδψ πέξα ηα Σακεία κπνξεί λα βνεζάλε. Γελ μέξσ θαηά
πφζν έρεηε κηα πνιηηηθή ηα Σακεία ζαο…
Λ. ΚΗΟΔ: Γελ ρξεηάδεηαη.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Άξα, ιέηε φηη δελ ρξεηάδεηαη λα πξνηξέπνπκε γηαηί νη ίδηνη νη πειάηεο
ην θάλνπλ ζαλ ηξεινί.
Μ. ΕΔΡΒΟΤ: Σν θάλνπλ απφ κφλνη ηνπο, λαη.
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Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Γειαδή ζπκθσλείηε φινη ζ’ απηφ, φηη ην θάλνπλ φινη νη πειάηεο;
Α. ΚΑΜΑΡΗΝΑΚΖ: Πξψηα παίξλαλε αθξηβψο επεηδή δελ ππήξρε....
----------------: Βάδαλε μερσξηζηά ηε ρισξίλε, ην TIDE, φια έλα-έλα.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Άξα, ινηπφλ, κηα ζεηηθή παξελέξγεηα ηεο ΚΤΑ θαη ηεο Οδεγίαο είλαη
φηη απηφ γίλεηαη κφλν ηνπ. Οθέτ, λα ην δερζνχκε.
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Δκείο θάλνπκε θαη πσιήζεηο. Έρσ δεη πειάηεο λα αθήλνπλ ζην Σακείν
πξάγκαηα γηαηί δελ έρνπλ αξθεηέο επαλαρξεζηκνπνηνχκελεο ηζάληεο θαη έρνπλ
παξαπάλσ ςψληα. Καη ηα αθήλνπλ ζην Σακείν γηαηί δελ ζέινπλ λα πάξνπλ πιαζηηθή
ζαθνχια. Δίρε θαη ηξία παηδηά. Καη είπε «εζχ ζα θνπβαιάο απηά, εζχ ζα θνπβαιάο
απηά, απηά δελ ρσξάλε κέζα ζηελ ηζάληα, άξα ηα αθήλνπκε».
Υ. ΥΔΗΜΩΝΗΓΖ: Σα super market έρνπλ παξεμεγεζεί απφ ηνλ θφζκν. Έηζη θαίλεηαη.
Αιιηψο δελ εμεγείηαη.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: ην 10 ζεκείν «αληηθαηέζηεζα πιήξσο» ιέεη ην 10 «ηηο κέρξη ηψξα
ιεπηέο πιαζηηθέο ζαθνχιεο κεηαθνξάο κε ελαιιαθηηθά κέζα». Ννκίδσ φηη φινη ην
έρεηε θάλεη απηφ, έρεηε αληηθαηαζηήζεη. Γειαδή έρεηε ηε δπλαηφηεηα, αληί γηα
πιαζηηθή ζαθνχια κεηαθνξάο, λα πάξεη ν πειάηεο κία ηζάληα, έηζη δελ είλαη; Έρεηε
ηηο ελαιιαθηηθέο. Γηα λα ηηο αληηθαηαζηήζεηε πιήξσο ζέιεηε Ννκνζεζία λα ζαο ην
επηβάιιεη; Μάιινλ λαη.
Μ. ΕΔΡΒΟΤ: Ναη, ζα ζέιακε.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Ννκίδσ φηη ζα ην δερζείηε κε ραξά θάπνηα ζηηγκή. Έρσ απηή ηελ
αίζζεζε.
Λ. ΚΗΟΔ: Δίλαη ηφζν δηαζπαζκέλε ε αγνξά πνπ δελ ην θάλνπλ φινη.
Υ. ΥΔΗΜΩΝΗΓΖ: Δίλαη απηφ πνπ είπακε έμσ γηα ην πιαζηηθφ, ηα πνηεξάθηα, ηα
θαιακάθηα κηαο ρξήζεσο, πνπ ζα ηα θάλεη ν άιινο ιέεη απφ ην ’19, ζα πξέπεη εθεί λα
απνθαζίζνπκε φινη ηη ζα θάλνπκε, φρη κφλνο ηνπ. Γηαηί άκα ηνλ αθήζνπκε κφλν ηνπ,
ζα αξρίζνπκε λα ιέλε φηη θηαίεη ην ειιεληθφ super market. Μελ ην ζπδεηάκε ηψξα.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Άξα, ινηπφλ, εγψ κέλσ φηη γεληθψο ην ζέιεηε, αξθεί λα γίλεη κε Νφκν
γηα λα επηβιεζεί ζε φινπο. Ννκίδσ απηφ είλαη θαη παιηφ, πνιχ παιηφ αίηεκα, ηνπ
ΔΜΔ.
ΡΔΜΟΤΝΓΟΤ: Να πσ γηαηί δερφκαζηε θαζεκεξηλά ηειέθσλα απφ θαηαλαισηέο πνπ
δηακαξηχξνληαη γηα ηηο ρξεψζεηο ησλ πιαζηηθψλ ζαθνπιψλ θιπ., ππάξρνπλ θάπνηεο
έγγξαθεο θαηαγγειίεο –δελ ιέσ φηη ζηέθνπλ κε βάζε ην Νφκν αιιά, παξφια απηά, ν
θαηαλαισηήο πψο ην εθιακβάλεη- «πήγα ζην ηάδε super market θαη δελ είρε ιεπηή

[32]

πιαζηηθή ζαθνχια κεηαθνξάο λα κνπ δψζεη, είρε κφλν ρνληξή». Τπάξρνπλ θαη
ηέηνηα.
Λ. ΚΗΟΔ: Γελ είρε πάλσ ζην Σακείν.
ΡΔΜΟΤΝΓΟΤ: Γελ είρε θαζφινπ. Ήηαλ ε πνιηηηθή ηνπ super market ή ηεο
επηρείξεζεο λα κελ παξέρεη ιεπηή πιαζηηθή ζαθνχια. Δλλνείηαη φηη έρεη ην δηθαίσκα
γηαηί κπνξεί ν θαζέλαο λα παξέρεη φ,ηη ζέιεη. Απιά ιέσ φηη ν θαηαλαισηήο
δηακαξηχξεηαη, ηνπιάρηζηνλ ζ’ απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή, αλ δελ έρεη φιεο ηηο επηινγέο.
Μ. ΕΔΡΒΟΤ: Δδψ έξρεηαη ν ΔΟΑΝ λα εθπαηδεχζεη.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Άξα, ινηπφλ, καο ιέεη ε θα Ρεκνχλδνπ φηη γηα ην 10 ζεκείν
ππάξρνπλ ζεκεία θαη έκπνξνη νη νπνίνη ην έρνπλ θάλεη. Γειαδή ζηακάηεζαλ λα
δίλνπλ ιεπηή πιαζηηθή ζαθνχια.
Λ. ΚΗΟΔ: Δθηφο ηνπ θιάδνπ ππάξρνπλ. Γίλνπλ κφλν ράξηηλεο.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Σν έρνπκε δεη θαη κε ράξηηλεο θιπ.
Δγψ κέλσ φηη νη αιπζίδεο ζέινπλ απηφ λα επηβιεζεί κε Νφκν θαη κε ραξά,
ηέινο πάλησλ, ζα ην δερζνχλ γηα φινπο. Απηφ είλαη πνιχ θαιφ κε ηελ έλλνηα φηη ε
ζπδήηεζε γηα ηελ απαγφξεπζε πνπ ζα γίλεη ην ’20 είλαη πνιχ ζεκαληηθφ φηη είζηε
κέζα ζ’ απηφ ην πιαίζην.
Υ. ΥΔΗΜΩΝΗΓΖ: Γελ κπνξεί δειαδή εγψ λα ηε ρξεψλσ ηε ζαθνχια θαη ν
Βαζηιφπνπινο λα ηε δίλεη δσξεάλ ή θάπνηνο άιινο ζπλάδειθνο. Σν ιέσ έηζη ηπραία.
Απηφ είλαη άζρεκν. Καη αληαγσληζηέο είκαζηε θαη απ’ φια είκαζηε.
ΡΔΜΟΤΝΓΟΤ: Δθφζνλ ζπλδπαζηεί κε ηελ αλαθχθισζε ησλ πιαζηηθψλ ζαθνπιψλ.
Γηαηί κπνξεί λα γιπηψζνπκε ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ αιιά, αλ δελ αλαθπθιψλνληαη,
ζα επηβαξχλνπκε ηηο ρσκαηεξέο ηεο ρψξαο ή θαη ηνπο ΥΤΣΑ.
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Απηφ είλαη άιιν πξάγκα ε αλαθχθισζε φκσο.
ΡΔΜΟΤΝΓΟΤ: ρη, γηαηί ζα πάκε ζε πην ρνληξέο πιαζηηθέο, νη νπνίεο έρνπλ γεληθψο
κεγαιχηεξν…
Α.ΜΑΥΑΗΡΑ: Αλ είλαη απφ 100% αλαθπθιψζηκν θαη αλαθπθισκέλν πιηθφ…
ΡΔΜΟΤΝΓΟΤ: Αλ δελ ππάξρεη ν κεραληζκφο αλαθχθισζεο –απηφ ιέσ- λα
ζπλδπαζηεί κε ην κεραληζκφ αλαθχθισζεο, λα ππάξρεη δπλαηφηεηα λα ην
αλαθπθιψζεη ν άιινο, νπφηε, λαη, δηαηίζεηαη.
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Αλ κνπ δίλαηε πξνζσπηθά εκέλα ηα ιεθηά πνπ έρεηε καδέςεη, ζα
έθηηαρλα ζηελ Διιάδα εξγνζηάζην αλαθχθισζεο πιαζηηθνχ.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Απηφ πνπ ζαο είπα απφ ηελ αξρή. Γηα πιαζηηθφ.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Γηα πιαζηηθή ζαθνχια;
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Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Γεληθά ην πιαζηηθφ.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Μα ην πιαζηηθφ δελ είλαη έλα πνιπκεξέο. Δίλαη δηαθνξεηηθή
επέλδπζε πνπ αλαθπθιψλεη pet, πνιπαηζπιέλην. Δίλαη ηειείσο δηαθνξεηηθά.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Αο είλαη πιαζηηθή ζαθνχια.
ΡΔΜΟΤΝΓΟΤ: Σσλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ; Γηαηί ε πιεθηή πιαζηηθή ζαθνχια είλαη
πξνππιέλην, ελψ νη άιιεο είλαη πνιπαηζπιέλην.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: ,ηη κπνξεί λα βγεη.
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: ,ηη επηβαξχλεη πεξηζζφηεξν ην πεξηβάιινλ. Δθεί λα πάλε ηα ιεθηά.
Υ. ΥΔΗΜΩΝΗΓΖ: Δκάο καο ζπκθέξεη λα πάξεη ν θάζε πειάηεο ηε ζαθνχια ησλ
πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, απηή ηε ζθιεξή, φρη ηελ πιαζηηθή, παξά λα αγνξάδνπκε θαη
εκείο ηελ πιαζηηθή θαη λα εληζρχνπκε ηε βηνκεραλία. Γηφηη κέρξη ηψξα ην θφζηνο εκάο
ηεο ζαθνχιαο ήηαλ έλα ππέξνγθν πνζφ. Γηα καο ζην 1,5 εθαηνκκχξην ήηαλ.
Μ. ΕΔΡΒΟΤ: Μεηψζεθε αιιά εμαθνινπζεί λα ππάξρεη.
Υ. ΥΔΗΜΩΝΗΓΖ: Σψξα είκαζηε ζε πνιχ ρακειά επίπεδα θαη απηφ καο βνιεχεη.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Άξα, ζαο βνήζεζε ην κέηξν.
Υ. ΥΔΗΜΩΝΗΓΖ: Δ, βέβαηα καο βνήζεζε. ηα super market γίλεηαη απηφ ην πξάγκα.
Δθεί πνπ δελ γίλεηαη είλαη ζηηο Λατθέο, ζηα κηθξνκάγαδα, ζηα καγαδηά ηεο γεηηνληάο
πνπ δελ κπνξείο λα ηα ειέγμεηο, φηαλ είλαη κηθξά δειαδή καγαδηά. Αιιά ηα super
market δελ κπνξνχλ λα ην θάλνπλ απηφ. Φνβνχληαη. Γηαηί θαη ηα πξφζηηκα είλαη
ζνβαξά. Γελ είλαη παίμε-γέιαζε. Πάεη βάζεη, ιέεη, ηδίξνπ. Μελ ηα ιέκε ηψξα απηά.
Β. ΛΗΟΓΚΑ: Θα ήζεια λα αθνχζσ ιίγν ηελ πξφηαζε ηεο θπξίαο πνπ είπε εδψ φηη
«αλ είρα εγψ ηα ιεθηά ζαο, ζα ην έθαλα έηζη». Γηαηί ην ιέηε απηφ; Αληίζηνηρεο
βηνκεραλίεο πνπ ήδε ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα θαη θάλνπλ απηή ηε δνπιεηά…
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Αλαθχθισζε πιαζηηθψλ ζηελ Διιάδα δελ μέξσ λα γίλεηαη.
Β. ΛΗΟΓΚΑ: Τπάξρνπλ.
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Ξέξσ φηη θεχγνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο ζην εμσηεξηθφ γηαηί δελ έρνπκε
ηηο ππνδνκέο.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Τπάξρνπλ θαη ζηελ Διιάδα.
Β.ΛΗΟΓΚΑ: Τπάξρνπλ θαη δηακαξηχξνληαη πνπ…
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Γηακαξηχξνληαη επεηδή είλαη θαθήο πνηφηεηνο ην πιηθφ. Γη’ απηφ
θαη δελ ην παίξλνπλ.
Β. ΛΗΟΓΚΑ: Σν έιεγα πξνεγνπκέλσο. Αιιά πέξα απ’ απηφ, ε πξψηε χιε δειαδή
πνπ δεηάκε λα έρεη πξνδηαγξαθέο γηα λα γίλεηαη θαιχηεξν, δεηάκε θαη κέηξα ηφλσζεο
ηεο δήηεζεο ηνπ αλαθπθισκέλνπ πιαζηηθνχ.
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Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Ζ Ννκνζεζία εθεί πάεη. Απ’ φ,ηη μέξσ ζα ςεθηζηεί φηη ζα πξέπεη φια ηα
πξντφληα λα είλαη απφ 100% αλαθπθισκέλν πιαζηηθφ. Άξα, ζα ππάξρεη δήηεζε έηζη
θη αιιηψο βάζεη Ννκνζεζίαο. Δγψ, αλ είρα ιεθηά πξνζσπηθά, εθεί ζα ηα επέλδπα.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Να ζαο δψζσ κία πιεξνθνξία. Τπάξρεη κεγάιε βηνκεραλία ε
νπνία δειψλεη φηη ζα κπνξνχζε λα πάξεη φιν ην πιαζηηθφ πνπ παξάγεηαη ζηελ
Διιάδα θαη λα ην αλαθπθιψλεη εθφζνλ ήηαλ πξνδηαγξαθψλ ηθαλψλ λα αληαπνθξηζεί
ζηα κεραλήκαηά ηεο.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Πνην πνιπκεξέο; ρη φια ηα πνιπκεξή.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Γειψλεη φηη ζα κπνξνχζε λα πάξεη ηα πεξηζζφηεξα.
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Καη λα γίλεη απηφ ζηελ Διιάδα;
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Βεβαίσο. Καη κάιηζηα, γηα λα είκαζηε θαη εηιηθξηλείο, επεηδή
αθξηβψο θαη εκείο έρνπκε απηή ηελ επηλφεζε, ζα ην επηζθεθηνχκε εληφο ησλ
επφκελσλ εκεξψλ, γηα λα δνχκε πψο ιεηηνπξγεί. Καη έρεη δειψζεη φηη θάλεη θφθθν θαη
ηνλ δηαζέηεη ζηα Πιαζηηθά Θξάθεο θαη ζηε Γεξκαλία. Γειαδή είλαη πςειήο πνηφηεηαο
ην πιηθφ, αιιά δελ παίξλεη νχηε έλα ηφλν απφ ηα ΚΓΑΤ. Παίξλεη απφ ηε βηνκεραλία.
Καη ηψξα ζα κάζνπκε ιεπηνκέξεηεο ζηε ζπλάληεζε. Δίλαη κηα γεληθή εηθφλα. Καη εκάο
καο εμηηάξηζε, γηα λα πσ ηελ αιήζεηα, θαη ζα πάκε λα ην δνχκε.
Β. ΛΗΟΓΚΑ: Πάλησο εκείο γεληθψο ζέινπκε απηφ πνπ ιέηε, λα εληζρπζεί ε
επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ αλαθχθισζε.
Μ. ΕΔΡΒΟΤ: Θα πξέπεη λα βνεζήζεηε απφ ηελ αξρή. Πξνδηαγξαθέο γηα ηα πιηθά,
γηαηί πξέπεη λα ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη παξαγσγνί.
Β. ΛΗΟΓΚΑ: Μα, είδαηε, εγψ ην πξψην εξψηεκα πνπ ζαο έζεζα ήηαλ απηφ. ηη ζαο
έξρεηαη απηφ, εζάο δειαδή πνπ έρεηε απηή ηελ εκπεηξία, πνπ δίλεηε ην πιαζηηθφ
θάπνπ. Αιιά είπαηε «ην παίξλνπλ κε ραξά θαη καο πιεξψλνπλ θηφιαο».
Μ. ΕΔΡΒΟΤ: Γελ έρεη δεη ηελ επίδξαζε πφζν θνζηίδεη απηφ, πφζν ζα θφζηηδε αλ ήηαλ
θαλνληθφ ην πιηθφ, γηαηί κέζα ζηελ ηηκή πνπ παίξλνπλ έρνπλ ππνινγίζεη θαη ηηο θχξεο.
Β. ΛΗΟΓΚΑ: Πάλησο καο απαζρνιεί θαη εκάο ην ζέκα ησλ πξνδηαγξαθψλ.
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Ξέξσ φηη έρεη έξζεη παξάπνλν απφ ηνλ πξνκεζεπηή πνπ ηα ζπιιέγεη
φηη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ ηα παίξλεη ηα πιαζηηθά θαη έρεη θαη άιια ζθνππίδηα κέζα.
Β. ΛΗΟΓΚΑ: Δίλαη άιιν απηφ.
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Απηφ είλαη δηθηά καο δηαδηθαζία, εζσηεξηθά ζηα θαηαζηήκαηα λα κελ
ηνπ δίλνπκε φ,ηη λα ‘λαη. Αιιά παξάπνλν γηα ην είδνο δελ έρνπκε αθνχζεη αθφκα, φρη.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Πξνρσξάκε ιίγν παξαθάησ. Σν 11 θαη ην 12. Απηή ηελ πξφηαζε ηελ
είρακε θάλεη πξηλ απφ αξθεηνχο κήλεο. Σψξα βέβαηα πιεζηάδεη ην ηέινο ηνπ ’18,
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νπφηε είλαη θαη ιίγν άθαηξε. Αιιά ηελ αλαθέξσ. Ζ πξφηαζε ήηαλ ε εμήο: Δθεί πνπ
είλαη 0,03 επξψ ην ηέινο, κήπσο ην θάλακε εζεινληηθά 0,07 επξψ, φια ηα super
market, ψζηε λα θηάλακε ζ’ απηφ πνπ ζα γίλεη ηνπ ρξφλνπ απφ ηψξα.
Λ. ΚΗΟΔ: Αθνχ είλαη ζε δπν κήλεο.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Ναη, δελ ηζρχεη. Καη ε επφκελε είλαη λα γίλεη 0,07 θαη ηα παξαπάλσ
λα επηζηξέθνληαη ζηνπο θαηαλαισηέο. Αιιά ηψξα πιένλ έραζε ηελ επηθαηξφηεηά ηεο
απηή ε πξφηαζε.
Λ. ΚΗΟΔ: Γελ γίλεηαη απηφ.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Σν είπακε απηφ. Σν αλαθέξσ εγθπθινπαηδηθά.
Σν 13 είλαη: «Τηκοιογώ ηε ιεπηή πιαζηηθή ζαθούια ηοσ 50-70, -πνπ είλαη
ππνρξέσζε λα ηελ ηηκνινγείηε- κε τρεκαηηθό ποζό ίζο κε ηε τρέωζε ηες 15-50, ώζηε
λα σπάρτεη ε ίδηα». Απηφ βέβαηα ζα πξέπεη λα κειεηεζεί θαη άιιν ζε ζρέζε κε ηελ
λνκηθή δπλαηφηεηα εθαξκνγήο. Σψξα εζείο απηή ηε ζηηγκή αλ ηηκνινγείηε 0,07
επξψ…
Α. ΚΑΜΑΡΗΝΑΚΖ: Γελ κπνξνχκε λα ζαο απαληήζνπκε ηψξα ζ’ απηά ηα φια.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Απηά ζα ηα πάξεηε θαη ζα ‘ξζνπκε κε ζαο ηνπο ίδηνπο λα ηα
ζπδεηήζνπκε. Απιψο ζέισ λα είλαη πιήξσο θαηαλνεηέο νη πξνηάζεηο. Να ππάξρνπλ
νη ελζηάζεηο, νη απνξίεο θιπ.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Μήπσο απηά κπνξνχλ λα πάλε κε ειεθηξνληθή κνξθή ζε
φινπο; Γηα λα κπνξέζνπλ λα επηζηξαθνχλ νη απαληήζεηο κεηά.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Θα πάλε. Μεηά ηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ζα πάλε ζε φινπο θαη
ειεθηξνληθά. Άξα, ζα ην δνχκε απηφ ην ζέκα. Βέβαηα, εζείο ην ρξεψλεηε θαη
παξαπάλσ, γηαηί απηή είλαη ε ηηκνιφγεζή ζαο.
Σν 14, 15, 16 θαη 17 είλαη φηη ζπκθσλείηε λα δηεξεπλεζεί έλα ρξνλνδηάγξακκα
πιήξνπο απαγφξεπζεο, είηε ην ’20, είηε ην ’25. Αλ ζέιεηε λα θαζπζηεξήζεηε, ζα πείηε
’25. Απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο γηα ηε ζαθνχια ή γεληθφηεξα. Απ’ φ,ηη θαηάιαβα κέρξη
ηψξα, ην βιέπεηε ην 2020 λα ζπδεηάκε ην ρξνλνδηάγξακκα –έηζη δελ είλαη;- θαη φρη ην
2025. Δγψ απηφ θαηάιαβα απφ ηε κέρξη ηψξα ζπδήηεζή καο. Άξα, είζηε πην
ξηδνζπάζηεο. Άξα βιέπεηε ην 2020 λαη, λα ζπδεηάκε.
ην 18 είλαη απηφ πνπ είπακε θαη πξηλ: «Γέρνκαη λα παξαιακβάλσ απφ ηνπο
πειάηεο», θάπνηνη ην θάλεηε, «θαη λα δηαζθαιίζσ φηη πξνσζνχληαη γηα αλαθχθισζε».
Τπάξρεη θαλείο πνπ δελ ην θάλεη; Έρσ ηελ εληχπσζε φηη νη πεξηζζφηεξνη παίξλεηε
ζαθνχιεο πίζσ. Έηζη δελ είλαη;
Μ. ΑΡΣΗΚΖ: Δκείο δελ ην θάλνπκε.
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Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Δζείο δελ ην θάλεηε ιφγσ ρψξνπ. Οη ππφινηπνη;
Α. ΚΑΜΑΡΗΝΑΚΖ: Δκείο κέρξη πξφηηλνο, επεηδή ήηαλ θσηνφμν, δελ ην θάλακε.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Σψξα;
Α. ΚΑΜΑΡΗΝΑΚΖ: Σψξα ζα δνχκε. Αλ ππάξμεη δπλαηφηεηα λα ππάξρεη κηα
νξγαλσκέλε πιένλ ζπιινγή, βεβαίσο.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Άξα, ινηπφλ, λα έλα αίηεκα πξνο ηα ζπζηήκαηα.
Β. ΛΗΟΓΚΑ: Απηφ δελ κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν ηεο ζπδήηεζεο πνπ γίλεηαη
κε ην ζχζηεκα ζπζθεπαζηψλ, κηαο θαη είλαη ππνρξέσζή ηνπ;
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Βεβαίσο κπνξεί. Αιιά ην ζέκα είλαη λα έξζνπλ απηέο νη
απαληήζεηο γηα λα κε ζπδεηάκε θάηη γηα ην νπνίν δελ έρνπκε κηα ηειηθή ζέζε.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Τπάξρνπλ κηα ζεηξά ζεκεία πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε
βηνδηαζπψκελε θνκπνζηνπνίεζε, ην νπνίν έξρεηαη. Ξέξεηε ζηελ Ηηαιία ππάξρεη
απαγφξεπζε

ηεο

πιαζηηθήο

ζαθνχιαο

θαη

ρξεζηκνπνηνχλ

κφλν

ηηο

θνκπνζηνπνηήζηκεο, απηέο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ην EN ην 13432. Οπφηε ζα έξζεη
θαη εδψ ε ζπδήηεζε.
Σν θαιφ απφ ηερληθήο άπνςεο είλαη φηη ε ζεκεξηλή βηνκεραλία, απηή πνπ
αληηδξά θιπ., κπνξεί λα πάξεη θφθθνπο θνκπνζηνπνηήζηκνπο θαη λα θηηάμεη
θνκπνζηνπνηήζηκεο ζαθνχιεο κε ηα ίδηα κεραλήκαηα. Άξα, ηερληθά θαη ηερλνινγηθά
έρνπκε ηε δπλαηφηεηα ζαλ ρψξα λα παξάμνπκε θνκπνζηνπνηήζηκεο ζαθνχιεο. Απηφ
είλαη πάξα πνιχ ζεηηθφ.
ΡΔΜΟΤΝΓΟΤ: Να πξνζζέζσ εδψ φκσο, ζα πξέπεη λα δνχκε αλ ε ρψξα έρεη ηελ
ππνδνκή λα θάλεη βηνκεραληθή θνκπνζηνπνίεζε. Γηαηί, δηαθνξεηηθά, απηέο νη
ζαθνχιεο ζα θαηαζηξέςνπλ θαη ηελ αλαθχθισζε. Καη επίζεο έλα ζεκείν πνπ δίλεη
πνιχ κεγάιε έκθαζε ε Δπξσπατθή Έλσζε, θαη ην θαινθαίξη πνπ είρε γίλεη ε
ζπλάληεζε θαη ζηελ επφκελε ζπλάληεζε ζα ζπδεηεζεί, είλαη ε ζήκαλζε απηψλ ησλ
ζαθνπιψλ ψζηε λα κελ παξαπιαλάηαη ν θαηαλαισηήο θαη λα μέξεη αθξηβψο πνχ ζα
ηηο πεηάμεη θαη φρη ζηνλ θάδν αλαθχθισζεο, ζε θάπνηα άιιε ρξήζε.
Μ. ΕΔΡΒΟΤ: Απηφ είλαη πάξα πνιχ σξαίν θαη πνιχ απιφ λα γίλεη.
ΡΔΜΟΤΝΓΟΤ: Απιά ζέιεη ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη ζέιεη θαη ππνδνκέο ε
ρψξα γηα λα κπνξέζεη λα ηηο απνξξνθήζεη.
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Να ξσηήζσ, γηα λα θαηαιάβσ απηφ πνπ είπαηε. Θέιεηε λα πείηε φηη
ζαθνχιεο πιαζηηθέο απφ άκπιν, θνκπνζηνπνηήζηκεο ηέινο πάλησλ, δελ κπνξνχλ λα
κπνπλ ζην θνκπφζη; Απηφ ιέηε;
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Πξέπεη λα πάλε ζε κνλάδεο θνκπνζηνπνίεζεο.
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ΡΔΜΟΤΝΓΟΤ: ην κπιε δελ κπαίλνπλ.
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: ηνλ θήπν κνπ, ινηπφλ, κε ηα θξνπηνιαραληθά δελ κπνξψ λα ηηο
βάισ.
ΡΔΜΟΤΝΓΟΤ: ρη.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Με ην EN 13432 γηα νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε δελ θάλνπλ. Θέιεη
άιιεο πξνδηαγξαθέο. Αιιά κπνξνχλ λα κπνπλ ζε κνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο. Καη
εδψ πέξα ην ζέκα απηφ πνπ είπε ε θα Ρεκνχλδνπ, ην πξψην, ζα ιπζεί ηα επφκελα
ρξφληα ζηελ Διιάδα γηαηί ζα γίλνπλ κεγάιεο ππνδνκέο. ρεδφλ φιεο έρνπλ ή
ηερλνινγία αλαεξφβηα ρψλεςε, είηε αεξφβηα θνκπνζηνπνίεζε. Οπφηε δελ ππάξρεη
πξφβιεκα λα πάλε απηέο νη ζαθνχιεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιηηηθή ηνπ θάζε
θάδνπ, γηα ρσξηζηή ζπιινγή ησλ νξγαληθψλ.
Γη’ απηφ θαη ην ζέηνπκε θαη εκείο θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζαλ δπλαηφηεηα πνπ
έρεηε, λα δνχκε ην ζέκα ηεο θνκπνζηνπνηήζηκεο, πνηνο ζα είλαη ν ξφινο ηεο
θνκπνζηνπνηήζηκεο ζαθνχιαο.
Δπίζεο, νη ζαθνχιεο φιεο ησλ ζθνππηδηψλ, ε πξφηαζε ζαλ θνξέαο δηθφο κνπ,
ε Οηθνινγηθή Δηαηξεία Αλαθχθισζεο, είλαη λα πάκε ζε θνκπνζηνπνηήζηκεο. Αλ
δειαδή ζέινπκε κηαο ρξήζεο γηα ηα ζθνππίδηα, ε θνκπνζηνπνηήζηκε είλαη θαιχηεξε
απφ ηελ παιηά πιαζηηθή. Καη κέζσ ηεο πνιηηηθήο γηα ηα νξγαληθά, θαθέ θάδνπο θαη
κνλάδεο, κπνξνχκε λα ηηο δηαρεηξηζηνχκε.
Άξα, εδψ πέξα γη’ απηφ βάδνπκε απηά ηα εξσηήκαηα ηα νπνία ίζσο δελ είλαη
αθφκα επίθαηξα, κε ηελ έλλνηα δελ είλαη ψξηκεο νη ζπλζήθεο νη ζπλνιηθέο ζηε ρψξα
γηα λα πξνρσξήζεηε θαη ζεηο. Απιψο ηα αλαθέξσ γηαηί πξέπεη λα ηα έρεηε ππφςε
ζαο. Αο πνχκε φηη αληηθαηαζηήζαηε πιήξσο ηηο ζαθνχιεο κε θνκπνζηνπνηήζηκεο,
ρσξίο ρξέσζε, κε ρξέσζε ή ηηο δηαζέηεηε γηα ηηο αλάγθεο κεηαθνξάο πξντφλησλ, ε
νπνία ρξεψλεηαη.
Γ. ΠΑΠΑΘΔΟΓΩΡΟΤ: Να μεθαζαξίζνπκε ηη είλαη θνκπνζηνπνηήζηκεο φκσο;
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Οη θνκπνζηνπνηήζηκεο θαηαξρήλ ππάγνληαη ζην EN 13432.
εκαίλεη πξνέξρνληαη απφ νξγαληθή χιε, δειαδή ζηειέρε απφ γεψκεια, θαιακπφθη
θιπ. ρη ηνλ θαξπφ. Να ην μεθαζαξίζνπκε, γηαηί ππάξρεη θαη κία παξαθηινινγία φηη
ζηεξνχκε ηνπο θαξπνχο, ηξνθέο απφ ηελ θνηλσλία. ρη. Δίλαη ηα ζηειέρε πνπ έηζη θη
αιιηψο ζα πεγαίλαλε γηα θνκπνζηνπνίεζε ή γηα άιιε δηαρείξηζε. Οπφηε θαιφ είλαη
λα

ηα

θάλνπκε

θνκπνζηνπνηήζηκεο ζαθνχιεο, αλ

ρξεηαδφκαζηε

ρξεηαδφκαζηε δπζηπρψο- κηαο ρξήζεο…
Γ. ΠΑΠΑΘΔΟΓΩΡΟΤ: Μηθξνπιαζηηθά πεξηέρνπλ νη θνκπνζηνπνηήζηκεο;
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–θαη

πνπ

Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: ρη. Δίλαη ζαλ λα πεηάο ζην πεξηβάιινλ κηα κπαλάλα.
Μ. ΕΔΡΒΟΤ: Καη γηαηί δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφηε γηα νηθηαθή ρξήζε απηή;
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Γηαηί ζηελ νηθηαθή κπνξεί λα ζνπ δεκηνπξγήζεη αλαεξφβηεο
ζπλζήθεο κέρξη λα απνζπληεζεί θαη λα δεκηνπξγήζεη θαη ζπλζήθεο ηέηνηεο πνπ
βγαίλεη βηναέξην πνπ βξσκάεη θιπ. ε έλα ζπίηη, ινηπφλ, είλαη δχζθνιν. Θέιεηο θάηη
πνιχ πην εχθνιν απφ ηέηνηα ζαθνχια. Δλψ ζε κηα κνλάδα πνπ έρεηο ζηξέληεξ, έρεηο
αλαθάηεκα θιπ., κπνξεί ε θνκπνζηνπνίεζε λα πξνρσξήζεη θαη λα πάεη πάξα πνιχ
θαιά ζηε κνλάδα. Αιιά ζην ζπίηη ππάξρεη πξφβιεκα.
Δπίζεο λα πνχκε φηη νη θνκπνζηνπνηήζηκεο έρνπλ θαη απηέο πεξηβαιινληηθά
πξνβιήκαηα. Γελ είλαη άκνηξεο πξνβιεκάησλ. Μπνξεί λα πληγεί κηα ρειψλα άκα δελ
κπνξέζεη λα ηελ θαηαπηεί ή λα δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο ηέηνηεο λα παγηδεπηεί θάπνην
δψν. Απιψο είλαη ζαθψο φκσο θαιχηεξεο. Γηαηί αλ ηελ θαηαπηεί ην δψν, ηφηε ηε
ρσλεχεη ηελ θνκπνζηνπνηήζηκε. Δλψ ηελ άιιε ζαθνχια, ζα πεζάλεη απφ αζηηία γηαηί
γεκίδεη ην ζηνκάρη θαη λνηψζεη φηη είλαη ρνξηάην ην δψν. Αιιά έρνπλ πξνβιήκαηα θαη
απηέο.
Β. ΛΗΟΓΚΑ: Πάλησο ζεσξνχληαη πιαζηηθέο θαη απηέο.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Πνιπκεξέο είλαη.
Β. ΛΗΟΓΚΑ: Γειαδή ζέισ λα πσ είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπκβάιινληαη κε ηα
ζπζηήκαηα.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Θεσξνχληαη ζπζθεπαζίεο. Ναη. Άξα ζα πιεξψλνπλ θαη απηέο ην
ηέινο ηνπο θαλνληθά.
Γ. ΠΑΠΑΘΔΟΓΩΡΟΤ: Γηα καο πεξηβαιινληηθά, απφ ηε ζηηγκή πνπ δεκηνπξγεί
κηθξνπιαζηηθά, είλαη πιαζηηθφ. Δίηε ιίγν είηε πνιχ, είλαη πιαζηηθφ.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Μφλν πνπ ηα θνκκαηάθηα είπακε φηη είλαη βηναπνηθνδνκήζηκα.
Γ. ΠΑΠΑΘΔΟΓΩΡΟΤ: Γίλνληαη πξαγκαηηθά έξεπλεο ζε πξαγκαηηθφ πεδίν απηή ηε
ζηηγκή γηα ηηο θνκπνζηνπνηήζηκεο ζαθνχιεο ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ πεηξακαηηθά.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Έρεηε βξεη, θ.Παπαζενδψξνπ, θνκπνζηνπνηήζηκα κηθξνπιαζηηθά;
Γ. ΠΑΠΑΘΔΟΓΩΡΟΤ: ρη, δελ έρνπκε βξεη.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Λνγηθά δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ.
Γ. ΠΑΠΑΘΔΟΓΩΡΟΤ: Γελ ιέσ ηέηνην πξάγκα.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Ήδε γίλεηαη κία έξεπλα ηψξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε αθξηβψο γη’
απηφ ην ζέκα, γηα ηηο θνκπνζηνπνηήζηκεο, θαηά πφζν ζην λεξφ δηαιχνληαη εχθνια.
Τπάξρνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα εθεί πέξα. Δλψ ζην ζηνκάρη ηνπ δψνπ ακέζσο ην
δηαιχεη. Δλψ ηελ πιαζηηθή ζαθνχια δελ κπνξεί λα ηε δηαιχζεη.
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Β. ΛΗΟΓΚΑ: Δκέλα κνπ θάλεη εληχπσζε πάλησο φηη ζηε ζπδήηεζε πνπ γίλεηαη γηα
ηελ Οδεγία ηψξα ηελ θαηλνχξγηα, κηαο ρξήζεο, δελ ππάξρεη εμαίξεζε ηέηνηνπ είδνπο.
Γειαδή δελ ιέλε «αληηθαηαζηείηε ηα κε ιηπαζκαηνπνηήζηκα». Αιιά νχηε θαη ζηελ
Οδεγία γηα ηελ πιαζηηθή ζαθνχια ππήξρε εμαίξεζε κε βάζε ην πξφηππν απηφ, φπσο
εκείο έρνπκε πηνζεηήζεη. Απιψο έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηα θξάηε-κέιε λα θάλνπλ ηελ
εζληθή ηνπο Ννκνζεζία θαη εκείο ην θξίλακε φηη έπξεπε λα ην βάινπκε έηζη.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Σν εμεηάδνπλ ηψξα.
Α. ΚΑΜΑΡΗΝΑΚΖ: Τπάξρνπλ θαη άιια πξφηππα. Απιά είρε επηιεγεί ην
ζπγθεθξηκέλν, ην 13432.
Α. ΩΣΖΡΟΠΟΤΛΟ: Τπάξρεη θαη ην …..
Β. ΛΗΟΓΚΑ: Δζληθφ είλαη απηφ.
Α.ΩΣΖΡΟΠΟΤΛΟ: Γελ είλαη εζληθφ.
Β. ΛΗΟΓΚΑ: Απηφ είλαη επξσπατθφ θαη είλαη ην κνλαδηθφ. Καη επεηδή θαη γηα ηηο
επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο δελ ππήξρε αληίζηνηρν επξσπατθφ, ρξεζηκνπνηήζακε ην
ηζπαληθφ.
ΡΔΜΟΤΝΓΟΤ: ε φ,ηη αθνξά ηε βηνκεραληθή θνκπνζηνπνίεζε πάλησο, ππεξηζρχεη
ην επξσπατθφ πξφηππν θαη νπνηνδήπνηε άιιν εζληθφ ππήξρε έρεη θαηαξγεζεί. Δζληθά
πξφηππα ππάξρνπλ γηα ηελ νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε θαη έρνπλ θάπνηεο ιίγεο ρψξεο,
φπσο ε Γαιιία, ην Βέιγην θαη θαλά δπν αθφκα. Καη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε
Δπξσπατθή Έλσζε αθφκα δελ έρεη απνθαζίζεη αλ ζα πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε
επξσπατθνχ πξνηχπνπ γηα ηελ νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε είλαη γηαηί ππάξρνπλ πάξα
πνιχ κεγάιεο δηαθνξέο ζηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ πνπ
επεξεάδνπλ ηε δηάζπαζε ηεο ζαθνχιαο νηθηαθνχ επηπέδνπ.
Γ. ΠΑΠΑΘΔΟΓΩΡΟΤ: Ζ θνκπνζηνπνηήζηκε δελ είλαη ιχζε πάλησο. Να κε
δψζνπκε ηελ εληχπσζε φηη νη θνκπνζηνπνηήζηκεο ζαθνχιεο είλαη ε ιχζε. Γελ είλαη ε
ιχζε.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: ρη. Μπνξεί λα είλαη ζηε κεηάβαζε, ζηελ πνξεία.
Γ. ΠΑΠΑΘΔΟΓΩΡΟΤ: ηελ αθξαία πεξίπησζε πνπ πέζνπλ πάξα πνιιέο
θνκπνζηνπνηήζηκεο ζαθνχιεο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ζα έρνπκε αλνμηθά
θαηλφκελα. Θα δαπαλεζεί φιν ην νμπγφλν θαη ζα πάκε αλνμηθά. Καη αο κελ
ππνινγίδσ ηα κηθξνπιαζηηθά πνπ κπνξεί λα πεξηέρεη. πλεπψο, γη’ απηφ πνιχ ζσζηά
δελ πξνηείλεηαη σο ιχζε. Θα βειηηψζεη ζίγνπξα ηελ θαηάζηαζε απηή πνπ είκαζηε
ηψξα αιιά δελ είλαη ε ιχζε φκσο. Ζ ιχζε είπακε πνηα είλαη. Καη εκείο ζπκθσλνχκε,
νκνλννχκε.
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Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Ζ ιχζε είλαη ε δξαζηηθή κείσζε θιπ. Αιιά επεηδή ηα πιαζηηθά κηαο
ρξήζεο ελδερνκέλσο λα ππάξρνπλ θάπνηεο ρξήζεηο πνπ δελ κπνξείο λα ηηο
απνθχγεηο θαη ππάξρνπλ ζηε δσή δηάθνξεο ηέηνηεο, ηφηε ζα κπνξνχζεο κεηαβαηηθά
λα δεηο κέρξη ε επηζηήκε θαη ε ηερληθή λα ζνπ δψζεη άιιεο δπλαηφηεηεο ζην κέιινλ.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ην αθήλσ απηφ ην ζέκα ηεο θνκπνζηνπνηήζηκεο γηα ην
κέιινλ, κφιηο σξηκάζνπλ νη ζπλζήθεο. Δίκαζηε φινη ζεηηθνί θαη ελεκεξσλφκαζηε
απιψο γη’ απηφ.
Πάκε ζηελ πνιηηηθή παξαθνινχζεζεο. Δίλαη δχν ζέκαηα. Σν έλα είλαη «θαη εδψ
κπνξεί λα καο πείηε- «Εάλ ε επητείρεζή ζας εθαρκόζεη ζσγθεθρηκέλε ποιηηηθή
παραθοιούζεζες ηες κείωζες». Πηζαλά λα ην έρεηε απηφ φινη. Καη ην δεχηεξν είλαη ην
28 «εάλ έτεηε ζηότοσς». Γειαδή λαη κελ, θαινί νη ζηφρνη ηεο ΚΤΑ. Μήπσο έρεηε ζαλ
επηρείξεζε δηθνχο ζαο ζηφρνπο; Σν βιέπνπκε, γηα παξάδεηγκα, ζε κεγάιεο
επηρεηξήζεηο παγθφζκηεο, πνπ πξηλ θαλ ηεζνχλ φξνη, λνκνζεζίεο θιπ., βγαίλνπλ θαη
ιέλε «εγψ έρσ φξακα θαη ν ζηφρνο κνπ ζα είλαη απηφο». Αθνχο, βγαίλνπλ γηα ηα
πιαζηηθά δηάθνξεο επηρεηξήζεηο.
Σν εξψηεκα είλαη εάλ ην βιέπεηε θάηη ηέηνην. Γειαδή λα έρεηε πνιηηηθή
παξαθνινχζεζεο ηεο κείσζεο ή θαη ζηφρνπο. Έρεηε; Παξαθνινχζεζε ηεο κείσζεο
λνκίδσ έρεηε φινη. Άξα, ην 27 ην θάλεηε φινη.
Σν 28: «Δίζηε δηαηεζεηκέλνη λα βάιεηε ζηφρνπο ίζσο πην θηιφδνμνπο θαη απφ
ην ζηφρν ηεο Οδεγίαο»; Γειαδή ηηο 40 ζαθνχιεο γηα ηνπο πειάηεο ζαο. Ή είλαη ην
φξην ε Οδεγία; Θα ην βιέπαηε θάπνηνη; Καη ζα ην ζπδεηήζνπκε θαη θαη’ ηδίαλ. Δίλαη 90
ζε πξψηε θάζε θαη 40 ζε δεχηεξε θάζε ε θαηά θεθαιή θαηαλάισζε. Δλδερνκέλσο
έλαο πξσηνπφξνο θιπ. λα πεη «εγψ γηα ηνπο πειάηεο κνπ ζέισ λα πέζσ θάησ απφ
ην 40».
Λ. ΚΗΟΔ: Αθφκα δελ είλαη ζαθήο ε εηθφλα. Μφιηο πεη φηη ην ’18 είλαη κε ηφζν, λα
πνχκε φηη ην ’19 …
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Άξα, ην ζπδεηάκε απηφ γηα αξγφηεξα.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Δγψ λα θάλσ κία εξψηεζε. Σα ζηνηρεία ηνπ ’18 κέρξη πφηε ζα
ηα έρεηε ζην ’19; Ση κήλα; Λνγηθά πξέπεη λα ηα έρεηε γξήγνξα εζείο.
Λ. ΚΗΟΔ: Δκείο θάλνπκε ηελ απνγξαθή…
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Απνγξαθή ηη κήλα θάλεηε;
Λ. ΚΗΟΔ: Ηαλνπάξην.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Άξα, κπνξνχκε λα πνχκε κέρξη ην ηέινο Ηαλνπαξίνπ ζα καο ζηείιεηε
ηελ εθηίκεζή ζαο;
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Λ. ΚΗΟΔ: Θα ην θάλνπκε.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: αλ ΗΔΛΚΑ ην θάλεηε ζπλνιηθά γηα ηνλ θιάδν. Οπφηε, Λεπηέξε, καδί
ζα κηιήζνπκε απεπζείαο γηα φια.
Πάκε ιίγν παξαθάησ. Δπηθνηλσληαθέο πξσηνβνπιίεο. Δδψ πέξα είλαη θάηη
λνκίδσ πνπ ζπκθέξεη θαη πξέπεη λα γίλεη θαη ειπίδσ λα ην θάλεη θαη πάξα πνιχ ν
ΔΟΑΝ. Δίλαη απηφ πνπ ιείπεη θαη’ εκέ, γηαηί ηζάληεο, απ’ φ,ηη θαηάιαβα, ν θφζκνο έρεη
πάξεη θάπνηεο αξθεηέο. Οπόηε «πάλω ζηης ελαιιαθηηθές ηες πιαζηηθής ζαθούιας ή
ηες θοκποζηοποηήζηκες ζηο κέιιολ θροληίδω λα σπάρτοσλ κελύκαηα σπέρ ηοσ
περηβάιιοληος». Ννκίδσ φηη απηφ φζνη έρνπλ ηζάληεο θαη δηαζέηεηε ην θάλεηε.
Τπάξρεη θαλείο πνπ δελ ην θάλεη;
Γ. ΠΑΠΑΘΔΟΓΩΡΟΤ: Σνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Δγψ γξάθσ: «Σν θάλνπλ». Να ζπκπεξηιάβεηε θαη ην ζαιάζζην
πεξηβάιινλ, πνπ ιέεη ν θ.Παπαζενδψξνπ.
Γ. ΠΑΠΑΘΔΟΓΩΡΟΤ: Ζ Δπξσπατθή Οδεγία γηα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ κηιάεη.
Δκείο θηαίκε πνπ δελ ην έρνπκε επηθνηλσλήζεη ηφζν έληνλα φζν έπξεπε.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Καλείο δελ ακθηβάιιεη φηη νη επηπηψζεηο είλαη ζην ζαιάζζην
πεξηζζφηεξν. Αιιά δελ είλαη κφλν. Αλ θάλνπκε αλαθχθισζε, γιπηψλεη θαη ην
ρεξζαίν, ν πιαλήηεο. Δίλαη ε κείσζε ελέξγεηαο, είλαη πνιιά. Δίλαη θαη άιια ζέκαηα.
αθψο φκσο ην ζαιάζζην είλαη ε αηρκή ηνπ δφξαηνο. Καη γη’ απηφ έγηλε θαη ε Οδεγία.
Παξαθάησ

ιέεη:

Έτω

δεκηοσργήζεη

ζσγθεθρηκέλες

επηθοηλωληαθές

θαηατωρήζεης ζε έλησπα (είλαη ην 31), ζε ηειεοπηηθά κέζα (είλαη ην 32), ζε
ειεθηροληθά κέζα (είλαη ην 33). Απιψο δηαθέξεη ην κέζν. Καη ην 34 είλαη «κέζα
θνηλσληθήο δηθηχσζεο».
Γη’ απηφ ην ρσξίζακε. Γηαηί θάπνηνο κπνξεί λα θάλεη κφλν ζε έληππα. Δίζηε
δηαηεζεηκέλνη λα κπείηε ζε φια ηα κέζα ελεκέξσζεο;
Α. ΝΣΟΤΜΑ: ρη.
Α. ΚΑΜΑΡΗΝΑΚΖ: Δκείο ιφγσ ηεο ηδηνζπγθξαζίαο.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Γηαηί; Ζ επηθνηλσλία ηψξα πεξλάεη πνιχ. ηα social media είλαη
πνιχ κεγάιν θνκκάηη ηεο δηαθεκηζκέλε.
Α. ΝΣΟΤΜΑ: Γελ είλαη ε πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο. Γελ είλαη γηα ηηο ζαθνχιεο κφλν.
Δίλαη γεληθφηεξα.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Άξα, θαηά πεξίπησζε ν θαζέλαο κπαίλεη εθεί πνπ απηή ηε ζηηγκή
έρεη ηελ πνιηηηθή ηνπ.
Α. ΝΣΟΤΜΑ: Καη ηα κέζα πνπ δηαζέηεη.
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Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Καη ηνπο πφξνπο.
Α. ΝΣΟΤΜΑ: Γελ έρνπκε δηαθήκηζε, είηε είλαη ηειεφξαζε, είηε είλαη κέζα θνηλσληθήο
δηθηχσζεο, είηε είλαη εθεκεξίδεο. Γελ θάλνπκε θακία δηαθήκηζε. Γελ είλαη κφλν γηα ηηο
ηζάληεο. Δίλαη γεληθφηεξα.
Υ. ΥΔΗΜΩΝΗΓΖ: Γηαθήκηζε δελ θάλνπλ, φπσο θάλνπλ φινη νη άιινη. Αιιά έρνπλ ηελ
θνηλσληθή δηαθήκηζε πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλε.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Έρεηε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, δξάζεηο ηέηνηεο πνπ θάλεηε;
Α. ΝΣΟΤΜΑ: Σν επίζεκν είλαη.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Καη πάκε ζηηο ηξεηο ηειεπηαίεο θαηεγνξίεο πνπ είλαη «Πξσηνβνπιίεο
θηλήηξσλ ή αληηθηλήηξσλ πξνο ηνπο πειάηεο». Δδψ πέξα αληηιακβάλνκαη, αο πνχκε
ν ΚΛΑΒΔΝΗΣΖ δελ έρεη ηελ θάξηα. Άξα δελ έρεη ηνπο πειάηεο ηνπ λα κπνξεί λα
ηνπο παξαθνινπζεί. Οη ππφινηπνη φκσο;
Υ. ΥΔΗΜΩΝΗΓΖ: Καη εκείο δελ έρνπκε θάξηα.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Καη εζείο δελ έρεηε. Ο ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ έρεη. Κάπνηνη άιινη έρνπλ.
Άξα, ε θάξηα είλαη έλα πνιχ θαιφ εξγαιείν εάλ ζέιεηο λα επηζηξέςεηο δσξάθηα ζηνπο
πειάηεο ζνπ. Πάξα πνιχ θαιφ εξγαιείν. Άξα, αο ην δνχκε κε απηνχο πνπ έρνπλ ηελ
θάξηα θαη νη ππφινηπνη ζα ζθεθηείηε ηη ζέιεηε λα θάλεηε.
Καη ιέεη ην 36: «Δεκηοσργώ θαη εθαρκόδω ποιηηηθή επηβράβεσζες ηωλ
ηαθηηθώλ πειαηώλ ποσ θαηαλαιώλοσλ ιίγες ζαθούιες». Θα ην βξνχκε ην δηάζηεκα.
Κάζε ρξφλν, θάζε 6 κήλεο. Γειαδή κπνξείηε λα βξείηε εζείο ν πειάηεο ζαο πφζεο
ζαθνχιεο αγφξαζε κέζα ζην ρξφλν θαη λα ηνπ πείηε «εζχ αγφξαζεο ιηγφηεξεο απ’
φινπο, πάξε κία ηζάληα πνιιψλ ρξήζεσλ δψξν, πάξε έλα θαξφηζη δψξν». Μπνξείηε
λα θάλεηε κία πνιηηηθή επηβξάβεπζεο.
Δπίζεο λα επηβξαβεχεηε (ζην 37) πειάηεο πνπ έξρνληαη κε ηζάληεο πνιιψλ
ρξήζεσλ. ρη απιψο θαηαλαιψλνπλ ιίγεο αιιά έξρνληαη κε ηζάληεο πνιιψλ
ρξήζεσλ.
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Σν θάλακε πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ. Γηαηί ζαθνχια
επαλαρξεζηκνπνηνχκελε έρνπκε πνιιά ρξφληα, έρνπκε πάλσ απφ 10 ρξφληα.
Απιψο, επεηδή δελ μέξακε ζηελ αξρή ηη πνζφηεηεο ζα θχγνπλ, ην ζηακαηήζακε γηα
ιίγν, γηαηί επηβξαβεχακε ηνπο πειάηεο καο…
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Ξαλαπείηε απφ ηελ αξρή. Δπηβξαβεχαηε γηα πνην ιφγν;
Α.

ΜΑΥΑΗΡΑ:

Δπηβξαβεχακε

ηνπο

πειάηεο

καο

πνπ

ρξεζηκνπνηνχζαλ

επαλαρξεζηκνπνηνχκελε ηζάληα θαη ηνπο δίλακε extra πφληνπο ζηελ θάξηα ηνπο πξηλ
ηε Ννκνζεζία.
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Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Πνιχ θαιφ απηφ!
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Απφ 1/1 ην ζηακαηήζακε γηα ιίγν ρξφλν, γηαηί δελ μέξακε γηα ηη
πνζφηεηεο κηινχζακε, άξα γηα ηη ιεθηά επξφθεηην λα δαπαλήζνπκε ζε πφληνπο. Καη
ζα εμεηάζνπκε αλ είλαη λα ην μαλαμεθηλήζνπκε. Αιιά ην θάλακε 10 ρξφληα.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: 10 ρξφληα! Πνιχ ελδηαθέξνλ.
Β. ΛΗΟΓΚΑ: Καη ηη απνηέιεζκα είρε;
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Λίγνη ήηαλ νη άλζξσπνη πνπ ήηαλ επαηζζεηνπνηεκέλνη κέρξη ηψξα.
Τπήξραλ, αιιά δελ ήηαλ ε πιεηνςεθία.
Α. ΓΑΛΑΜΑΓΚΑ: Ήηαλ έλα θαιφ παξάδεηγκα, φκσο, ηεο Διιάδνο πνπ ήηαλ απφ
ηνπο ηξφπνπο πνπ κπνξνχζε λα κεηξήζεη ηελ πξφιεςε, ηνπιάρηζηνλ ζ’ απηφ ηνλ
ηνκέα. Καη είραηε δψζεη θάπνηε θάπνηα ζηνηρεία.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Καη γηα λα θιείζνπκε, ην ηειεπηαίν ην 38 είλαη: Δίπακε φηη νη
πεξηζζφηεξνη ζα ην δνχκε ην ζέκα ηνπ «παίξλσ πίζσ ηε ζαθνχια γηα αλαθχθισζε»
θαη κήπσο ηφηε ηνπο δψζνπκε θαη έλα δσξάθη. Γειαδή ηνπο δψζνπκε θαη έλα θίλεηξν
παξαπάλσ.
Δάλ πνχκε φηη ην ζχζηεκα ζα καο παξέρεη ηνπο θάδνπο, κηθξνχο – κεγάινπο
ζα ην βξνχκε, ζα ην ζπδεηήζνπκε κε ην ζχζηεκα, ζα δνχκε ηη ζα γίλεη, κήπσο εζείο
θάλεηε έλα επηπιένλ θίλεηξν. Αθνχ πάξεηε δσξεάλ θάπνηνπο θάδνπο, δψζεηε έλα
κηθξφ δσξάθη. Καη θάζε 20 παιηέο ζαθνχιεο –κελ μερλάκε γηα 20 ζαθνχιεο πιήξσζε
κέρξη ηψξα, επί 0,4 επξψ, πιήξσζε έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ ν πειάηεο ζαο- άξα
κήπσο ηνπ δψζεηε εζείο έλα δσξάθη, κία ηζάληα πνιιψλ ρξήζεσλ. Σν βιέπεηε;
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Θα πξέπεη λα δνχκε θαη ην δηαδηθαζηηθφ.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Σν δηαδηθαζηηθφ είλαη πην αθξηβφ απφ ην ίδην ην δψξν. Σν μέξσ. Γη’
απηφ θαη ην ζέηνπκε. ζνη έρνπλ θάξηα κπνξεί λα ην θάλνπλ πνιχ πην εχθνια.
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Πξέπεη λα ζθαλάξεηαη ε ζαθνχια.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: πσο επηζηξέθνπλ κηα ζπζθεπαζία, δελ παίξλνπλ έλα ραξηάθη ζηα
super market, δελ παίξλνπλ γηα ηελ επηζηξνθή, έθεξε πίζσ…
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: ην κεράλεκα.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: ην κεράλεκα. Άξα, παίξλνπλ έλα ραξηάθη. Σν ίδην κπνξεί λα γίλεη
κε ηε ζαθνχια. Γελ είλαη εχθνιν απηφ, έηζη;
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Μεράλεκα πνπ λα κεηξάεη ζαθνχιεο δελ ην μέξσ.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Άξα, κηιάκε φηη είλαη δχζθνιν λα γίλεη ζηελ πξάμε, ζέιεηε λα πείηε.
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Πξέπεη λα γίλεη απφ άλζξσπν.
------------------: Σν νπνίν έρεη κεγάιν θφζηνο.
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Μ. ΕΔΡΒΟΤ: Γελ είλαη κφλν ην θφζηνο. Δίλαη θαη ην πφζν είλαη αιεζέο.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Γειαδή βιέπεηε φηη απηφ κπνξεί λα έρεη κεγάιν θφζηνο;
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: ε αλζξσπνψξεο, λαη.
Λ. ΚΗΟΔ: Καη λα μερσξίζεη, απηή είλαη θνκπνζηνπνηήζηκε, απηή είλαη ιεπηή, απηή
είλαη ρνληξή, απηή είλαη ιεξσκέλε. Καη λα πξέπεη λα ρηππήζεη θαη ηα πξάγκαηα.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Θα ην δνχκε.
Δγψ ήζεια λα ζαο ξσηήζσ ηψξα γηα ηα επφκελα. Δζείο κε ηελ πξαθηηθή πνπ
θάλεηε κέρξη ηψξα έρεηε εθαξκφζεη θάπνηα Δζεινληηθή πκθσλία, θάηη πνπ θάλεηε;
Ξέξσ ν ΗΔΛΚΑ έρεη θάλεη θακπάληεο. Απηφ είλαη κηα νιφθιεξε ζηξαηεγηθή ησλ super
market κέζσ ηεο θακπάληαο. Δίλαη Δζεινληηθή πκθσλία ζηελ νπζία.
Λ. ΚΗΟΔ: Μέζσ ηνπ ΗΔΛΚΑ.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Δθηφο απφ ην «κέζσ ηνπ ΗΔΛΚΑ», πνπ ην μέξνπκε φηη έρεη θάλεη,
πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, θάλεηε θάηη άιιν, εθηφο απ’ απηέο ηηο ηδέεο; Μπνξνχκε λα
θαηαγξάςνπκε άιιε ηδέα Δζεινληηθήο πκθσλίαο;
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Δκείο έρνπκε θάλεη θακπάληα ηειενπηηθή ρσξίο ηνλ ΗΔΛΚΑ, σο Α.Β.
Απφ ηελ αξρή ηνπ ρξφλνπ, φηαλ πέξαζε ε Ννκνζεζία, είρακε δχν δηαθνξεηηθά
ηειενπηηθά πνπ παίδαλε γηα ηηο ελέξγεηεο ηεο πιαζηηθήο ζαθνχιαο ζην ζαιάζζην
πεξηβάιινλ θαη αληίζηνηρα γηα ηα ζεηηθά ηεο επαλαρξεζηκνπνηνχκελεο. Δίρακε θαη ην
θαινθαίξη θακπάληα γηα ηε κφιπλζε ζηηο παξαιίεο, φρη κφλν απφ ην πιαζηηθφ, θαη
απφ άιια πιηθά. Κάλακε θαη κηα θακπάληα ζε παξαιίεο πνπ κνηξάζακε ηαζάθηα
παξαιίαο, γηαηί θαη ηα απνηζίγαξα έρνπλ επηπηψζεηο ζηηο παξαιίεο.
Υξεζηκνπνηήζακε πάξα πνιχ ηα θνηλσληθά δίθηπα θαη θάλακε κηα κεγάιε
θακπάληα Word Of Mouth κε γλσζηνχο εζνπνηνχο θαη bloggers γηα λα επεξεάζνπλ
ην πην λέν θνηλφ ζ’ απηφ ην ζέκα. Μνηξάζακε θαη ζηα έληππά καο θάπνηα
ethnographic κε θάπνηα ζηνηρεία πνπ επαιεζεχζακε θαη καδί ζαο γηα λα
εθπαηδεχζνπκε πεξαηηέξσ ην θνηλφ ζην πψο ε ειάηησζε ηεο πιαζηηθήο ζαθνχιαο
κπνξεί λα βνεζήζεη θ.ν.θ.
Μ. ΕΔΡΒΟΤ: Καη εκείο, πιελ ηεο ηειεφξαζεο πνπ είλαη κεγάιν ην θφζηνο, είρακε ζε
φια ηα ππφινηπα κέζα παξνπζία.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Άξα, δεκνζηνπνίεζε.
Μ. ΑΡΣΗΚΖ: Δκείο απφ ηελ πιεπξά καο είρακε θάλεη κία γεληθφηεξε επηθνηλσλία ζην
δίθηπφ καο. Μηα θαη ην δίθηπν ησλ θαηαζηεκάησλ καο δξαζηεξηνπνηείηαη κε ηε κέζνδν
ηνπ franchise, νπζηαζηηθά ν άκεζνο ζηφρνο ήηαλ λα εθπαηδεπηεί ν franchisee, απηφο
δειαδή πνπ έρεη ην καγαδί, ν ηδηνθηήηεο, θαη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ λα εθπαηδεχζεη
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ηνπο πειάηεο ηνπ. Οπφηε νπζηαζηηθά ε επηθνηλσλία καο ήηαλ πεξηζζφηεξν σο πξνο
ηνπο ζπλεξγάηεο καο.
Β. ΛΗΟΓΚΑ: Θα κπνξνχζακε, Φίιηππα, απηέο εδψ ηηο δξάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ νη
θχξηνη λα ηηο είρακε θάπνπ θαη εκείο ζαλ Τπνπξγείν;
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Σνπ ΗΔΛΚΑ ηελ έρνπκε ηελ παξνπζίαζε. Δίλαη νινθιεξσκέλε. Δίλαη
κηα κεγάιε θακπάληα απφ πνιιέο αιπζίδεο, 4 λνκίδσ.
Β. ΛΗΟΓΚΑ: Κάπσο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο λα είλαη ζπγθεληξσκέλα.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Θα θαηαγξαθνχλ απηά θαη ζα ζηαινχλ ζε φινπο.
Λ.

ΚΗΟΔ:

Δίλαη

Α.Β.,

ΓΑΛΑΞΗΑ,

MY

MARKET,

ΚΛΑΒΔΝΗΣΖ,

OK!,

ΥΑΛΚΗΑΓΑΚΖ, ΜΑΟΤΣΖ, PRAKTIKER, ΘΑΝΟΠΟΤΛΟ.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Ο ΜΑΟΤΣΖ έθαλε θαη κηα θακπάληα κε θαζαξηζκνχο αθηψλ κέζα
ζην ’18. Πηζαλά φινη κπνξεί λα θάλαηε.
Λ. ΚΗΟΔ: Ήηαλ θνηλή.
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Καη ρψξηα θαη θνηλή.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: θεθηείηε φηη απηφ ζα γίλεη ππνρξέσζε πιένλ ησλ ζπζηεκάησλ, ησλ
παξαγσγψλ λα θαζαξίδνπλ, γφπεο, ηζηγάξα. Πεξλάεη ζε πνιιά επίπεδα ε ηζηνξία.
Καη ζα δνχκε πνιιά πξάγκαηα λα γίλνληαη ζην κέιινλ. Άξα, ινηπφλ, είλαη ζε εμέιημε
δηάθνξεο δξάζεηο. Σν ιέσ θαη ζηνλ ΔΟΑΝ.
Β. ΛΗΟΓΚΑ: Να ξσηήζσ θαη εγψ θάηη γεληθφηεξν, πνπ δελ ην έρεη κέζα. αλ ζθέςεηο
αλ ππάξρνπλ. Ξέξεηε φηη καο απαζρνιεί θαη εκάο απηή ε ζπδήηεζε πνπ γίλεηαη γηα ηα
πιαζηηθά κπνπθάιηα, πνπ έρεη κπεη θαη ζηφρνο απφ ηε λέα Οδεγία ην 2025 ην 90% λα
καδεχεηαη κε ρσξηζηή ζπιινγή, κε δηαινγή ζηελ πεγή. Απιψο ζπδεηάλε κήπσο ην
θάλνπλ 80%. Πάλησο γίλεηαη κηα ζπδήηεζε εηδηθά γηα ηα πιαζηηθά κπνπθάιηα.
Δζείο πνπ είζαζηε ζηελ πηάηζα, ζα κπνξνχζαηε λα πξνηείλεηε θάηη πάλσ ζ’
απηφ; Γειαδή κε πνην ηξφπν ζα κπνξνχζακε, αμηνπνηψληαο θαη ηε δηθή ζαο
ιεηηνπξγία, λα βνεζήζνπκε ζηε ρσξηζηή ζπιινγή, εηδηθά ησλ κπνπθαιηψλ; Αλ
ππάξρεη θακηά ζθέςε. Γελ είλαη αλάγθε ηψξα λα γίλεη απηφ.
Α. ΚΑΜΑΡΗΝΑΚΖ: Δκείο έρνπκε θάλεη θάπνηεο θηλήζεηο γηα πιαζηηθά θαπάθηα,
βέβαηα γηα θαζαξά ζθνπφ λα βνεζήζνπκε…
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Απηή ε θακπάληα κε ηα θαξφηζηα.
Α. ΚΑΜΑΡΗΝΑΚΖ: Καη φρη κφλν. Καη κάιηζηα ππάξρεη πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ
απφ ηνπο πειάηεο καο, απφ ηνλ θφζκν γεληθφηεξα. Γηαηί είλαη εχθνιν λα κεηαθεξζνχλ
θαη είλαη αξθεηά κεγάιεο νη πνζφηεηεο. Αιιά ζέισ λα πσ φηη θάηη παξφκνην κπνξεί
λα γίλεη θαη γηα ηα πιαζηηθά κπνπθάιηα.
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Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Γελ είλαη ηφζν απιφ κε ηα κπνπθάιηα.
Α. ΚΑΜΑΡΗΝΑΚΖ: Θα είλαη πην δχζθνιν, γηαηί είλαη πην κεγάια. Πξέπεη θάπνηνο λα
ηα ζπκπηέδεη.
Μ. ΕΔΡΒΟΤ: Γελ μέξνπκε πψο πξέπεη λα πάλε ζηελ αλαθχθισζε, ηη πάεη πνχ.
Πάλσ ζηε ζπζθεπαζία γεληθά ζπλνιηθά ζα έπξεπε λα ππάξρεη «απηφ πάεη εθεί».
Γειαδή ηη είλαη ην θάζε πιηθφ. Δγψ δελ ήμεξα –απφ θάηη ζπδεηήζεηο άθνπζα- φηη ην
γπαιί δελ είλαη αλαθπθιψζηκν. Πάεη αιινχ.
Λ. ΚΗΟΔ: Σν θαινθαίξη θάλακε θαζαξηζκνχο παξαιηψλ. Καη έλα απφ ηα πξάγκαηα
πνπ έπξεπε λα θάλνπκε ζηνπο θαζαξηζκνχο παξαιηψλ ήηαλ λα πνχκε πνχ ζα πάεη ηη
απφ απηφ πνπ καδεχακε.
----------------: Κάλαηε, ελλνείηε ην ΗΔΛΚΑ;
Λ. ΚΗΟΔ: Σν ΗΔΛΚΑ ζπληνλίζακε δξάζεηο φπνπ ζπκκεηείραλ εζεινληέο απφ φιεο
ηηο αιπζίδεο ζπλεξγάηεο. Έλα απφ ηα πξάγκαηα πνπ δπζθνιεπηήθακε πάξα πνιχ
ήηαλ ζηνπο εξγαδφκελνπο, ζηνπο εζεινληέο πνπ ήξζαλ απφ ηηο αιπζίδεο super
market λα ηνπο πνχκε ηη πάεη πνχ, ηη είλαη αλαθπθιψζηκν, ηη δελ είλαη αλαθπθιψζηκν.
Ο θφζκνο δελ μέξεη ηη αλαθπθιψλνπκε, ηη πάεη ζηνπο κπιε θάδνπο.
Μ. ΕΔΡΒΟΤ: Οχηε ην φηη πξέπεη λα είλαη θαζαξφ.
Λ. ΚΗΟΔ: Οχηε φηη πξέπεη λα είλαη θαζαξφ. Οχηε πψο, ηη πάεη, ηα θαιακάθηα,
νηηδήπνηε. Οπφηε απηφ είλαη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκά καο. Άξα εθεί πέξα λνκίδσ
ππάξρεη πεξηζψξην λα θάλεηε πνιιά πξάγκαηα ζην θνκκάηη ηεο ζήκαλζεο, πάλσ
ζηηο ζπζθεπαζίεο, φηη απηφ πάεη ζην κπιε θάδν, απηφ πάεη ζηνλ πξάζηλν θάδν, απηφ
δελ αλαθπθιψλεηαη, απηφ αλαθπθιψλεηαη.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Θεσξεηηθά ππάξρεη κηα ζήκαλζε ζηνπο κπιε θάδνπο. πνηνο έρεη
ηελ πξάζηλε βνχια πάεη. Αιιά είλαη ςηιά γξάκκαηα.
Λ. ΚΗΟΔ: Γελ είλαη απνδνηηθφ.
Α. ΚΑΜΑΡΗΝΑΚΖ: Δκείο έρνπκε θάπνηα θαηαζηήκαηά καο ζηελ εηαηξεία
αλαθχθισζεο, κε ηελ νπνία είκαζηε ζπκβεβιεκέλνη κε ην ζχζηεκα, γηα λα θάλνπλ
εθπαίδεπζε ζηνλ θφζκν, φηαλ έξρνληαη, ηη αθξηβψο πεηάλε ζην κπιε θάδν θαη πψο
κπαίλεη.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Μνπ επηηξέπεηε λα θάλσ δχν εξσηήζεηο, πνπ δελ είλαη απηήο
ηεο ζπλάληεζεο αιιά είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα καο. Έρεηε ελεκεξψζεη φινη ζαο ηηο
επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζπκβάιιεζηε φηη πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλεο ζην
ΔΜΠΑ;
Μ. ΕΔΡΒΟΤ: Δγψ δελ είκαη ζε ζέζε λα ζαο απαληήζσ. Πξέπεη λα ην ξσηήζσ.
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Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Καηαξρήλ μέξεηε φινη ηη είλαη ην ΔΜΠΑ;
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Αλ δελ μέξεηε, λα πνχκε ηη είλαη ην ΔΜΠΑ. Δπεηδή, ινηπφλ,
φιεο νη επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο παξάγνπλ πξντφληα θαη ηα ηνπνζεηνχκε ζε
ζπζθεπαζία, φηαλ ε ζπζθεπαζία γίλεη απφξξηκκα πξέπεη λα ζπιιερζεί. Καη απηνί πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηε ζπζθεπαζία πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα ζχζηεκα
θαη λα πιεξψλνπλ ην αληίζηνηρν ηίκεκα.
Δάλ, ινηπφλ, ηα super market δελ έρνπλ ειέγμεη ηηο εηαηξείεο κε ηηο νπνίεο
ζπλεξγάδνληαη φηη είλαη εγγεγξακκέλεο ζην ΔΜΠΑ, θηλδπλεχνπλ κε πνιχ βαξχ
πξφζηηκν.
ΡΔΜΟΤΝΓΟΤ: Να πσ φηη θαη νη εηαηξείεο καλαβηθήο θαη ηα πξντφληα καλαβηθήο, πνπ
δίλνληαη ζε δηρηάθηα, ζε ραξηφθνπηα θιπ., θαη απηά ζεσξνχληαη πιηθά ζπζθεπαζίαο,
θαη ηα δηρηάθηα θιπ.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: ρη ζεσξνχληαη. Δίλαη.
ΡΔΜΟΤΝΓΟΤ: Δίλαη ζπζθεπαζκέλα. Άξα θαη απηά ηα ζπζθεπαζηήξηα κε ηα νπνία
ζπλεξγάδεζηε ζα έπξεπε λα είλαη εγγεγξακκέλα ζην ΔΜΠΑ.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη ππνρξεσηηθφ αιιά ην ιέσ γηαηί πξαγκαηηθά ζα πξέπεη λα
ελεκεξψζεηε φια ηα κέιε, γηαηί είλαη θξίκα απφ άγλνηα λα βξεζνχλ λα πιεξψλνπλ
θάηη, πνπ δελ ην επηζπκνχκε θηφιαο.
Μία δεχηεξε εξψηεζε πνπ έρσ λα θάλσ, θαη ζα ήζεια εδψ ηε γλψκε ζαο,
επεηδή ν θαζέλαο δηαζέηεη ζηελ αγνξά δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ηζάληεο πνιιαπιψλ
ρξήζεσλ, εάλ θαζηεξψλακε έλα ζπγθεθξηκέλν κνληέιν παξαγσγήο, δειαδή λα πσ
έλα παξάδεηγκα, φηη ζα είλαη φιεο θαηά 70% απφ αλαθπθισκέλν πιηθφ θαη ζα είλαη
αλαθπθιψζηκεο γηαηί ζα είλαη θηηαγκέλεο απφ έλα πιηθφ, απηφ ζα ην ζεσξνχζαηε
εθηθηφ λα ην θάλνπκε;
Γηαηί ην ιέκε; Γηαηί πάξα πνιιέο ηζάληεο δελ ζα κπνξνχλ θαη δελ κπνξνχλ λα
αλαθπθισζνχλ ζήκεξα, ιφγσ ηνπ φηη είλαη πνιπζηξσκαηηθέο θαη έρνπλ πεξηζζφηεξα
απφ έλα πιηθά. Άξα, απηφ δελ δηαρσξίδεηαη ή ην θφζηνο δηαρσξηζκνχ είλαη πνιχ
πςειφ θαη θαηαιήγεη λα πεγαίλεη ζηε ρσκαηεξή, γηα λα ην πσ έηζη απιά.
Ζ πξφηαζή κνπ είλαη κήπσο ζαλ ΔΟΑΝ ζαο δίλακε κηα ζεηξά πξνδηαγξαθέο,
πνπ ήηαλ θνηλέο γηα φινπο, ψζηε απηέο νη ηζάληεο, φηαλ πάλε λα πεηαρηνχλ, λα
κπνξνχλ λα αλαθπθιψλνληαη θαη λα επαλαρξεζηκνπνηνχληαη. Να κπνπλ ζηελ
αιπζίδα, ινηπφλ, ηεο δηαρείξηζεο αλαθχθισζεο.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Πξνδηαγξαθέο, ινηπφλ.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Ναη. Δάλ ζπκθσλείηε, λνκίδσ λα ην θάλεηε.
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Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Να ην βάινπκε ζηηο πξνηάζεηο.
Α. ΝΣΟΤΜΑ: Δάλ εζείο σο ΔΟΑΝ κπνξείηε λα ην θάλεηε απηφ, λα δψζεηε
ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο…
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Ναη, ζα ην θάλνπκε.
Α. ΝΣΟΤΜΑ: Ννκηθά κηιάσ. Αλ κπνξείηε λα ην θάλεηε, γηαηί ζα απνθιείζεηε…
Β. ΛΗΟΓΚΑ: Θα γίλεη κε Τπνπξγηθή Απφθαζε. Ο ΔΟΑΝ ζα θάλεη ηελ εηζήγεζε.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Ο ΔΟΑΝ θάλεη εηζεγήζεηο. Οη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ζα
είλαη. Σε γλψκε ζαο ζέινπκε ηψξα. Απηφ ζα γίλεη, ζα έρεη λνκηθή θάιπςε. Αξθεί λα
μέξνπκε. Γειαδή δελ ζέινπκε λα πξνρσξήζνπκε θάηη θαη κεηά λα έξζεηε λα πείηε «ηη
θάλεηο εδψ, δελ καο ξψηεζεο». Σν ξσηάσ θαη ζέινπκε ηελ άπνςή ζαο. Να
απαληήζεηε ζην εξσηεκαηνιφγην γηα λα ην βάινπκε.
Λ. ΚΗΟΔ: Απηφ πνπ κπνξείηε λα θάλεηε πην εχθνια ζαλ ΔΟΑΝ είλαη λα πείηε φηη
απηέο είλαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ ΔΟΑΝ θαη φπνηνο ηηο θάλεη παίξλεη έλα ζήκα.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Θα ην δνχκε πψο ζα ην θάλνπκε. Απιψο ζέισ ηελ άπνςή ζαο
θαηαγγεγξακκέλε, γηα λα κπνξέζνπκε λα ην ζπδεηήζνπκε.
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Δγψ δελ απαληψ. Γηαηί μέξσ φηη θάλνπκε δηεζλείο δηαγσληζκνχο θαη αλ
νη πξνδηαγξαθέο δελ ππάξρνπλ…
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Τπάξρνπλ παληνχ νη πξνδηαγξαθέο.
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Γελ ην γλσξίδσ, γη’ απηφ ζαο ιέσ δελ απαληψ.
-----------------: Καιχηεξα λα καο δψζεηε πεξηζζφηεξα ζηνηρεία θαη λα ην δνχκε. Με
δηάινγν ζα γίλεη.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Δλλνείηαη. Ο δηαγσληζκφο ν δηεζλήο πνπ θάλεηε, εζείο δεηάηε
έλα ζπγθεθξηκέλν πιηθφ ην νπνίν παξάγνπλ νη πάληεο. Γελ είλαη δειαδή φηη εμαηξείο
θάηη. Απιψο είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία παξάγεηαη ην πιηθφ, ψζηε λα κπνξεί λα
είλαη αλαθπθιψζηκν. Σίπνηα άιιν δελ αιιάδεη.
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Αιιά έξρνληαη ηα πξφηππα απφ ην εμσηεξηθφ θαη αγνξάδνπκε καδηθά.
Αιιά, ηέινο πάλησλ, ζα ην δνχκε. Μελ ην απνθιείζνπκε.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Γελ είλαη θάπνην πιηθφ πνπ είλαη απαγνξεπηηθφ. Δίλαη ην πιηθφ
ην νπνίν ήδε ρξεζηκνπνηείηαη. Απιά ρξεζηκνπνηείηαη κε έλα ηξφπν πνιπζηξσκαηηθφ,
μαλαιέσ, φπνπ θαη ηα ηξία αλ ηα δηαρσξίδακε εχθνια, θαη ηα ηξία αλαθπθιψλνληαη.
Αιιά ζήκεξα, κε ηελ ππνδνκή πνπ δηαζέηεη ε Διιάδα, δελ κπνξεί λα γίλεη απηφ. Άξα,
θαηαιήγνπλ σο απφξξηκκα, ελψ δελ ζέινπκε λα γίλεη απηφ.
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Απιψο λα δνχκε αλ απμάλεηαη πάξα πνιχ ην θφζηνο.
Γ. ΠΟΛΗΣΟΠΟΤΛΟ: Θα ην δείηε, δελ απμάλεηαη.
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Υ. ΥΔΗΜΩΝΗΓΖ: Σν θφζηνο, έηζη θη αιιηψο, ην επηβαξχλεηαη ν πειάηεο.
Μ. ΕΔΡΒΟΤ: ηνλ πειάηε ζα θαηαιήμεη.
Υ. ΥΔΗΜΩΝΗΓΖ: Απηφ κπνξεί λα γίλεη κφλν έηζη απφ εζάο. Γειαδή ζα καο δνζνχλ
θάπνηεο πξνδηαγξαθέο.
Μ. ΕΔΡΒΟΤ: Ώζηε λα κηιάκε θαη ζε θνηλή βάζε.
Γ. ΠΑΠΑΘΔΟΓΩΡΟΤ: Αλ κνπ επηηξέπεηε, έλα επφκελν βήκα, ην νπνίν ζα ην
αληηκεησπίζνπκε φινη πάξα πνιχ ζχληνκα, είλαη ην πιαζηηθφ κπνπθάιη ηνπ λεξνχ.
πδεηηέηαη πάξα πνιχ έληνλα ζην Technical Group ηνπ Marine Litter ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε. Καη ε Διιάδα είλαη πάξα πνιχ επαίζζεηε θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπκε
ζηε δηάζεζή καο, κάο δείρλνπλ φηη ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο Διιάδνο έρεη
ηεξάζηην πξφβιεκα κε ην πιαζηηθφ κπνπθάιη λεξνχ.
Μάιηζηα ζε κία πξφζθαηε έξεπλα πνπ ηε δεκνζηνπνηήζακε, κάιηζηα
δεκνζηεχηεθε ζην Scientific Reports, δείρλεη φηη κπνπθάιηα απφ ην Αηγαίν κέρξη
βάζνο 200-300 κέηξα λεξνχ, πνπ ηα αλαζχξακε θαη θάλακε αλάιπζε ηεο δηάβξσζεο
ηνπ πιαζηηθνχ, δηαπηζηψζακε -είρακε ηελ ηχρε λα πάξνπκε κπνπθάιηα απφ ηε
δεθαεηία ηνπ ’80, ηνπ ’90, ηνπ 2000 θαη αλά δεθαεηία θάλακε δηαθνξεηηθέο ρεκηθέο
αλαιχζεηο κε ηελ θα Καξαπαλαγηψηε ζην Παλεπηζηήκην ηεο Πάηξαο- θαη
δηαπηζηψζακε κε πνιχ κεγάιε έθπιεμε φηη ε δηάβξσζε πιαζηηθνχ κπνπθαιηνχ, ηνπ
ζηειέρνπο, φρη ην θαπάθη, ην ζψκα, ε δηάβξσζε θαη ε παξαγσγή κηθξνπιαζηηθνχ
έρεη μεθηλήζεη ήδε απφ ηα 15 ρξφληα θαη κεηά παξακνλήο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ.
Δλψ ε βηνκεραλία πιαζηηθνχ έδηλε βηβιηνγξαθηθά ζε πεηξακαηηθά δεδνκέλα απφ 60
ρξφληα θαη κεηά, πνπ ζεκαίλεη δειαδή φηη έρεη κεησζεί ζην 1/4 ν ρξφλνο πνπ ζην
πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ δηαβξψλεηαη ην πιαζηηθφ κπνπθάιη.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Μήπσο άιιαμε θαη ε ζχζηαζε δηαρξνληθά;
Γ. ΠΑΠΑΘΔΟΓΩΡΟΤ: ρη. Σα πεηξάκαηα πνπ είραλ θάλεη νη εηαηξείεο ήηαλ ζε
δεμακελέο, ελψ δελ πήγαλ πνηέ λα ζπιιέμνπλ πιαζηηθφ κπνπθάιη ζηα 200-300 κέηξα
βάζνπο λεξνχ. Καη επεηδή δνπιεχνπκε ηαπηφρξνλα θαη ζην Deep Sea Marine Litter
Technical Group, απηή ηε ζηηγκή ε παξνπζία πιαζηηθνχ κπνπθαιηνχ ζε βαζηά λεξά,
θπξίσο ζην Αηγαίν θαη ζην Ηφλην, είλαη ηεξάζηηα. Θεσξψ δειαδή φηη ην επφκελν βήκα
πνπ ζα θάλνπκε –θαη εξεπλεηηθά είλαη ψξηκν πιένλ- είλαη ην πιαζηηθφ κπνπθάιη
λεξνχ, ην νπνίν βεβαίσο έρεη θαη κία άιιε δηάζηαζε, δηφηη δηαρεηξίδεηαη έλα θνηλφ
αγαζφ, ην λεξφ.
Α. ΜΑΥΑΗΡΑ: Καη εθεί παίδεη κεγάιν ξφιν ε εθπαίδεπζε.
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Γ. ΠΑΠΑΘΔΟΓΩΡΟΤ: πλεπψο, ην κπνπθάιη ηνπ λεξνχ είλαη δχζθνιν, ην
αληηιακβαλφκαζηε φινη, αιιά ζεσξψ φηη, επεηδή είκαζηε θάπνηνη κεγάιεο ειηθίαο
εδψ, δήζακε ηελ παηδηθή καο ειηθία ρσξίο πιαζηηθφ κπνπθάιη θαη δελ πεζάλακε απφ
δίςα.
πλεπψο ζεσξψ φηη, αλ ζέινπκε λα ζηνρεχζνπκε –εκείο εξεπλεηηθά ζα ην
θάλνπκε έηζη θη αιιηψο θαη κε Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα θαη κε ζπλεξγαζίεο θαη ζα
έξζεη θαη απφ ην Technical Group ηνπ Marine Litter. πνηνο ζέιεη λα θνηηάμεη ην
επφκελν βήκα θαη λα είλαη κέζα ζην επφκελν βήκα, σο ζηξαηεγηθή θαη σο πνιηηηθή
πεξηβαιινληηθή, είλαη ην πιαζηηθφ κπνπθάιη. Αο θάλεη δξάζεηο κηθξήο θιίκαθαο γηα ην
πιαζηηθφ κπνπθάιη. Θα έξζεη ε ζηηγκή γηα ην πιαζηηθφ κπνπθάιη πάξα πνιχ
ζχληνκα θαη ζα πξέπεη λα είκαζηε έηνηκνη γη’ απηφ.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Καη ηα super market εκπιέθνληαη πάξα πνιχ ζηε ιχζε. Γηαηί θαη
ζηηο ηδέεο θαη ζην κείγκα ηεο ιχζεο είλαη θαη ε επηζηξνθή ηνπ κπνπθαιηνχ, λα
επαλέιζεη φπσο ήηαλ ζην παξειζφλ, ην νπνίν ζαο αθνξά άκεζα, θαη ηηο εηαηξείεο
παξαγσγήο αιιά θαη ηηο αιπζίδεο ιηαλεκπνξίνπ. Άκεζα. Δίλαη ζέκα ρψξνπ, είλαη
ζέκα…, πνιιά…πνιιά…πνιιά. Καη ζα είλαη κέζα ζηηο ππνρξεψζεηο. Οπφηε είλαη
έλα πνιχ κεγάιν ζέκα. Δίλαη ην επφκελν κεγάιν ζέκα.
-----------------: Δγγπνδνζία ζην πιαζηηθφ κπνπθάιη…
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Σελ εγγπνδνζία δελ ζα ηελ απνθχγνπκε, είλαη ε γλψκε κνπ.
Β. ΛΗΟΓΚΑ: ηελ Οδεγία πνπ θπθινθνξεί πξνβιέπεηαη είηε φηη ζα πεηχρνπλ ηα
ζπζηήκαηα ην 90%, είηε –αλ δελ ην πεηχρνπλ- ζα γίλεηαη κε ηελ επηζηξνθή αμίαο. Θα
επηβιεζεί δειαδή ε επηζηξνθή ηεο αμίαο.
------------------: ηε Γεξκαλία δίλνπλ 0,25 επξψ ην κπνπθάιη.
Α. ΓΑΛΑΜΑΓΚΑ: ε φια ηα κέξε πνπ έρεη πεηχρεη ην 90% είλαη κφλν κε εγγπνδνζία.
Δίλαη κνλφδξνκνο δειαδή. Καη 80% λα είλαη, είλαη κνλφδξνκνο.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Καη ππάξρεη θαη κηα άιιε ζηξαηεγηθή, πνπ πάιη ζαο αθνξά, είλαη ε
πξφιεςε ζηα κπνπθάιηα ηα πιαζηηθά, πνπ είλαη ρχκα δηάζεζε. Γειαδή γίλνληαη
πάξα πνιιά project ηψξα ζηελ Δπξψπε. Θα ην μέξεηε ίζσο. Απνξξππαληηθά. Παο κε
ην κπνπθάιη ζαο θαη βάδεηο ρχκα, φπνηα κάξθα ζέιεηο. Άξα, αιιάδεη ην ιηαλεκπφξην.
Γελ έρνπκε ξάθηα κε κπνπθάιηα. Έρνπκε κεραλήκαηα κε δεμακελέο νη νπνίεο ζνπ
δίλνπλ ρχκα.
Β. ΛΗΟΓΚΑ: Καη ζηε Φισξεληία ππάξρεη θαη κάιηζηα θαη κε αλζξαθνχρν λεξφ.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Πνιιά ζα αιιάμνπλ. Αιιά ζέισ λα πσ είκαζηε κπξνζηά ζε
κεγάιεο αιιαγέο ζην ιηαλεκπφξην.
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Α. ΝΣΟΤΜΑ: (Μηιάεη εθηός κηθροθώλοσ)
Γ. ΠΑΠΑΘΔΟΓΩΡΟΤ: Έρνπκε θάλεη πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο
θαη ήδε απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 ζε ζρνιεία. Γελ έρνπκε ην ρξφλν λα
εθπαηδεχζνπκε ηνπο λένπο αλζξψπνπο. Σν πξφβιεκα ην πεξηβαιινληηθφ είλαη
ηεξάζηην θαη έρνπκε ράζεη κία 20εηία, 20 ρξφληα ρσξίο ιφγν. Άξα, φινη ζπκθσλνχκε
θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε φηη δελ έρνπκε ην ρξφλν πιένλ λα επελδχζνπκε ζηελ
Παηδεία. Δπελδχνπκε ζηελ Παηδεία αιιά έρεη έξζεη ε ζηηγκή γηα πνιηηηθέο, θαη
απζηεξέο πνιηηηθέο. Γελ έρνπκε ηελ πνιπηέιεηα λα πεξηκέλνπκε λα εθπαηδεχζνπκε.
Δκείο ην θάλνπκε απηφ ζπζηεκαηηθά, παξφιν φηη δελ καο ππνρξεψλεη θαλέλαο λα ην
θάλνπκε.
Φ. ΚΤΡΚΗΣΟ: Να θάλνπκε έλα κηθξφ θιείζηκν. Καη’ αξρήλ, λα ζαο επραξηζηήζσ
φινπο πνπ ήξζαηε θαη λα ζαο πσ φηη ην επφκελφ καο βήκα, γηα λα καο βνεζήζεηε.
Θα θαηαγξάςνπκε φιεο ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο ππφινηπεο πνπ είπακε. Θα ζαο
ζηείινπκε θαη ηηο ζθέςεηο πνπ δηαηππψζεθαλ δίπια, ζε φινπο ειεθηξνληθά γηα λα ηηο
πάξεηε θαη ζα επηζθεθηνχκε ηηο 6, 7 αιπζίδεο πνπ είζηε εδψ, γηα λα θιείζνπκε κε ηνλ
θαζέλα ηηο Δζεινληηθέο πκθσλίεο πνπ θάλεη ν ίδηνο.
αο επραξηζηνχκε πάξα, πάξα πνιχ πνπ ήξζαηε. Καη γηα ην ρξφλν ζαο.
-----------------------
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