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Θέμα: «Πεπιβάλλον και πλαζηικό. Η πλαζηική ζακούλα»
Απόθαζη ηων ςνέδπων
Οη ζύλεδξνη ηνπ 26νπ Σπλεδξίνπ ηνπ Πανελληνίος Γικηύος Οικολογικών
Οπγανώζεων (ΠΑΝΓΟΙΚΟ), πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Κόξηλζν 11-13 Ννεκβξίνπ
2016 κε ζπλδηνξγαλσηέο ηελ ΚΔΓΔ, ηον ΠΟΑΚ «ΑΡΙΩΝΑ», ηο Γίκηςο ΦοΓΑ και
ηο Γήμο Κοπινθίων, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο εηζεγήζεηο ησλ πξνζθεθιεκέλσλ
νκηιεηώλ, από όινπο ηνπο επηζηεκνληθνύο θνξείο, ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηηο
νηθνινγηθέο νξγαλώζεηο θαη ηνλ επηρεηξεκαηηθό θόζκν, δηαπηζηώλνπλ όηη: Η πιαζηηθή
ξύπαλζε εθηόο από ηηο εκθαλείο επηπηώζεηο ζην ρεξζαίν πεξηβάιινλ, εκθαλίδεη
εξαιπεηικά ανεξέλεγκηερ διαζηάζειρ ζην θαλάζζιο πεπιβάλλον, θπξίσο από ηα
μικποπλαζηικά, κε ζνβαξέο επηπηώζεηο θαη ζηε δεκόζηα πγεία. Κύξηα αηηία
απνηεινύλ ηα πλαζηικά μιαρ σπήζηρ (πιαζηηθέο ζαθνύιεο, θππειιάθηα θιπ.), ηα
νπνία έρνπλ ηε κεγαιύηεξε επζύλε γηα ηελ θαθνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ
θαηαζηξνθή ηεο θαλάζζιαρ πανίδαρ.
Γηαπίζησζαλ από ηηο εηζεγήζεηο όηη ην ππόβλημα είλαη πολύ μεγαλύηεπο από όηη
πηζηεύεηαη αθόκα θαη ζε επαηζζεηνπνηεκέλα ηκήκαηα ηεο θνηλσλίαο, αθόκα θαη από ηηο
ίδηεο ηηο νηθνινγηθέο νξγαλώζεηο.
Τνλίδεηαη όηη ην πξόβιεκα ηεο ζαιάζζηαο ξύπαλζεο είλαη διαζςνοπιακό θαη απαηηεί
εθνικέρ, διακπαηικέρ, αιιά θαη δπαζηικέρ ζηπαηηγικέρ ανηιμεηώπιζηρ.
Οη πξνηάζεηο πνπ απνηππώζεθαλ ζην ζπλέδξην ζα απνηειέζνπλ ζεκαληηθή ζπκβνιή
ζηε δηεμαγόκελε ήδε δημόζια διαβούλεςζη γηα ηελ ελαξκόληζε κε ηελ Δπξσπατθή
Οδεγία γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο πιαζηηθήο ζαθνύιαο.

Αλαιπηηθόηεξα απνθαζίδεηαη λα πξνηαζνύλ:
Καμπάνιερ
ενημέπωζηρ
θαη
εκπαιδεςηικά
ππογπάμμαηα
γηα
ηελ
εςαιζθηηοποίηζη ηεο θνηλσλίαο θαη ηελ αιιαγή ηεο καηαναλωηικήρ
ζςμπεπιθοπάρ.
Βειηίσζε ησλ πνιηηηθώλ ηνπ Δθνικού σεδιαζμού Ανακύκλωζηρ θαη εθαξκνγή
επηηέινπο ηνπ Δθνικού σεδίος Γιασείπιζηρ Αποππιμμάηων (ΔΓΑ).
Αλάπηπμε Πεξηθεξεηαθώλ θαη Δζληθώλ Σρεδίσλ παπακολούθηζηρ ηος
πποβλήμαηορ ηων θαλαζζίων αποππιμμάηων γηα ηνλ έιεγρν ηεο
απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ κέηξσλ. Απαηηείηαη όκσο, ηα όπνηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα
θαη πνιηηηθέο αλαπηύζζνληαη, λα ηπραίλνπλ αςζηηπήρ αξιολόγηζηρ από
αξιόπιζηοςρ θνξείο.
Παξαθνινύζεζε ηεο δημόζιαρ ςγείαρ κέζσ επηδεκηνινγηθώλ εξεπλώλ κε ζηόρν ηελ
αμηνπνίεζή ηνπο ζηηο εηήζηεο αλαθνξέο παξαθνινύζεζεο.
Οη ζύλεδξνη εθθξάδνπλ έληνλα ηελ αλαγθαηόηεηα λα απνθαζηζηεί από ηώπα
νομοθεηικά ε καηάπγηζη ηεο πλαζηικήρ ζακούλαρ κλπ., αθνύ όκσο δνζεί κηα
μεηαβαηική πεπίοδορ, π.ρ. 2-3 ρξόλσλ. Σην δηάζηεκα απηό πξνηείλεηαη ε δξαζηηθή
ηεο μείωζη κε ανηαποδοηικό πεπιβαλλονηικό ηέλορ, γηα ηηο ζαθνύιεο κε πάρνο 15
έσο 50 κηθξά, θαζώο θαη γηα ηηο ζαθνύιεο κε 51 έσο 100 κηθξά, ηηο
κομποζηοποιήζιμερ, θαζώο θαη ηηο σάπηινερ ζαθνύιεο.
Τα αληαπνδνηηθά νθέιε ζα πξέπεη λα νδεγνύληαη:
Α. Τν κεγαιύηεξν κέξνο ζηνλ πνιίηε κε έλα κηθξόηεξν λα δίλεηαη:
Σηηο αξρέο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξνθεηκέλνπ λα ζηεξηρζεί ε δηαδηθαζία
αλαθύθισζεο.
Σε θακπάληεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη πιεξνθόξεζεο.
Σηελ έξεπλα γηα ελαιιαθηηθά πιηθά θαη λέεο κεζόδνπο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο
ξύπαλζεο.
ή
Β. Οιόθιεξν ην πνζό ζα πξέπεη λα επηζηξέθεηαη απεπζείαο ζηνλ πνιίηε.
Κακία όκσο πνιηηηθή δελ ζα κπνξέζεη λα έρεη επηηπρία αλ δελ βαζηζηεί ζηελ
ενημέπωζη ηνπ πιεζπζκνύ, κε βαζηθό κέζν ηελ πεπιβαλλονηική εκπαίδεςζη και
ενημέπωζη, θπξίσο ζηηο μικπέρ ηλικίερ.
Γηα ην 26ν Σπλέδξην ηνπ ΠΑΝΓΟΙΚΟ
Ο Πξόεδξνο
Σάββαο Χηνλίδεο
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