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κ. Πέτρο Βαρελίδη
κ. Βασίλη Λιόγκα

Αξιότιμε Κε Πρόεδρε, 

Οι διαβουλεύσεις για την εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας με την οδηγία 720/2015 για τη μείωση της χρήσης
των λεπτών πλαστικών σακουλών ξεκίνησαν περίπου πριν από 22 μήνες με έναν κατά τη γνώμη μας εντελώς
ανορθόδοξο τρόπο. 

Την διοργάνωση των διαβουλεύσεων ανέλαβε ένας φορέας,  τα περισσότερα μέλη του οποίου διάκεινται  με
εμπάθεια κατά επιεική έκφραση έναντι των πλαστικών γενικά. Οι διοργανωτές, κατά εντελώς απαράδεκτο και
αντιδεοντολογικό  τρόπο  κατέβαλαν  προσπάθειες  ώστε  να  εμφανίσουν  τις  συναντήσεις  αυτές  σε  φεστιβάλ
εναντίον  των  πλαστικών  σακουλών,  χωρίς  ίχνος  σεβασμού  έναντι  των  επί  ίσοις  όροις,  υποτίθεται,
συμμετεχόντων  εκπροσώπων  των  βιομηχανιών  πλαστικών  και  όλα  αυτά  υπό  την  αιγίδα,  όπως  άλλωστε
ισχυρίζοντο, τόσο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όσον και του οργανισμού του οποίου προεδρεύετε. 

Πιστεύουμε  ότι  η  αιγίδα  παρεσχέθη  για  πραγματική  διαβούλευση  και  όχι  για  μια  φιέστα  απαξίωσης  των
βιομηχανιών πλαστικών και κατ' επέκταση των χιλιάδων απασχολούμενων σε αυτές. Στις διαβουλεύσεις αυτές
συμμετείχαμε μετά την σαφή προτροπή του οργανισμού σας να λάβουμε μέρος καίτοι από την πρώτη στιγμή
ήταν σαφές για εμάς ότι ο αρμόδιος διοργανωτής θα έπρεπε να ήταν ο Ε.Ο.ΑΝ. και όλοι οι λοιποί εμπλεκόμενοι
όφειλαν να μετέχουν επί ίσοις όροις, σεβόμενοι ο καθένας από αυτούς τους υπόλοιπους και όχι να κατακλύζονται
οι αίθουσες συνεδριάσεων από banners με προκλητικό περιεχόμενο εναντίον των πλαστικών σακουλών. 

Παρά ταύτα, σεβόμενοι τους θεσμούς και την υποχρέωση συνεργασίας την οποία οφείλουμε να έχουμε έναντι
της πολιτείας,  συμμετείχαμε σε όλες τις  διαβουλεύσεις  ως και  στην τελική συνάντηση με τον κο.  Υπουργό
Περιβάλλοντος πριν την τελική διαμόρφωση και δημοσιοποίηση της Κ.Υ.Α. 180036/952 (ΦΕΚ Β' 2812) 2017 και
όχι μόνον συμμετείχαμε, αλλά εκδώσαμε και σχετικό Δελτίο Τύπου με το οποίο εκφράζαμε την ικανοποίησή μας
για τις τελικές αποφάσεις της πολιτείας όσον αφορά το περιβαλλοντικό τέλος, διότι, σχετικά με την εισφορά
διαχείρισης ουδέποτε κάναμε διαπραγμάτευση και αυτό φαίνεται από την διαφορά που υπάρχει όσον αφορά την
εισφορά διαχείρισης ανάμεσα στην Κ.Υ.Α. 180036/952 (ΦΕΚ Β' 2812) 2017 και τον Ν 4496/2017. 

Μετά από όλα αυτά, και εν μέσω μιας περιόδου τουλάχιστον βίαιης προσαρμογής του καταναλωτικού κοινού στη
νέα  κατάσταση  που  σύμφωνα με  τους  λιανεμπόρους  έχει  οδηγήσει  σε  πτώση  το  λιγότερο  κατά  80% της
διάθεσης λεπτής σακούλας μεταφοράς (μιλώντας με νούμερα είναι σαν να έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του 2025
μέσα σε μια περίοδο ενός μηνός,  με ότι  καταδικαστικό αυτό συνεπάγεται  για τις επιχειρήσεις του κλάδου),
καλούμεθα να συμμετάσχουμε σε μία ακόμη συνεδρίαση των ίδιων διοργανωτών με κύριο θέμα τις εθελοντικές
συμφωνίες για την περαιτέρω μείωση χρήσης των λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς! 

Πότε αλήθεια πρόλαβαν να διαπιστώσουν ότι τα μέτρα που πάρθηκαν δεν είναι αρκετά για την επίτευξη των
στόχων της οδηγίας; 

Γίνεται ολοφάνερο ότι οι κύριο αυτοί όχι μόνο άγονται και φέρονται από την εμπάθειά τους για το συγκεκριμένο
υλικό αλλά δεν έχουν  και καμία απολύτως επαφή με τις διαμορφούμενες κοινωνικές και οικονομικές καταστάσεις
που επικρατούν τόσο στον παραγωγικό ιστό της χώρας αλλά και γενικότερα στην Ελληνική κοινωνία υπό τις
παρούσες οικονομικές συνθήκες. 
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Αντιλαμβανόμαστε ότι επείγονται να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα με ότι αυτό συνεπάγεται, αλλά για αυτόν τον
σκοπό εμάς δεν μας χρειάζονται και είμαστε βέβαιοι ότι θα αισθάνονται ιδιαίτερα άνετοι με τη μη παρουσία μας. 

Κατά  συνέπεια, σας  ενημερώνουμε  κύριε  Πρόεδρε  ότι  δεν  θα  πάρουμε  μέρος  στην  προσεχή
“διαβούλευση” και επιτρέψτε μας να εκφράσουμε την άποψή μας ότι τέτοιου είδους διαβουλεύσεις
όταν διοργανώνονται από την πολιτεία με την ευρεία έννοια του όρου – και όχι από φορείς, οι
οποίοι και από εμπάθεια διακρίνονται, αλλά και άμεσα συμφέροντα έχουν – έχουν σαφώς καλλίτερα
αποτελέσματα.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Γιώργος Λυσσαίος
Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών 
Ελλάδoς

Ιωάννης Κασελίμης
Χημικός Μηχανικός
Εκπρόσωπος Σ.Β.Π. Ελλάδος για τη εναρμόνιση 
της Εθνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 2015/720. 
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