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ΙΕΛΚΑ: Χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις για
τις πλαστικές σακούλες
/ Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Με την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για τις χρεώσεις στις πλαστικές σακούλες
γίνεται άκρως επίκαιρος και χρηστικός ο οδηγός που εξέδωσε το Ινστιτούτο
Ερευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών.

Στο πλαίσιο της ενημερωτικής καμπάνιας για την προετοιμασία του κοινού για το
μέτρο αλλά και την εκπαίδευση των καταναλωτών σε λύσεις στις νέες ανάγκες
που προκύπτουν, όπως η μεταφορά των προϊόντων αλλά και οι εναλλακτικές για
την αποδομιδή των σκουπιδιών, το ΙΕΛΚΑ, απαντά σε συγκεκριμένα ερωτήματα.
Στο ενημερωτικό φυλλάδιο που διανεμήθηκε στους καταναλωτές και μέσα από τα
σούπερ μάρκετ καταγράφει απλές ερωτήσεις και δίνει τις απαντήσεις σχετικά με
τη νέα νομοθεσία που ισχύει από την αρχή του νέου έτους.
1. Γιατί οι πλαστικές σακούλες επιβαρύνουν το περιβάλλον;
– Γιατί διαλύονται σε μικρότερα κομμάτια εύκολα και καταλήγουν στη θάλασσα
και στο περιβάλλον.
2. Γιατί χρεώνονται οι πλαστικές σακούλες;
– Για να περιοριστεί η χρήση τους, ο νόμος 4496/2017 επιβάλλει από την 1η
Ιανουαρίου 2018 περιβαλλοντικό τέλος για τις λεπτές πλαστικές σακούλες
μεταφοράς
– Αποτελεί μέρος της εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας με Ευρωπαϊκή
Οδηγία.
3. Γιατί η ελάχιστη χρέωση είναι 4 λεπτά του ευρώ (0,04 €);
– Γιατί ο παραπάνω νόμος ορίζει περιβαλλοντικό τέλος 0,03 € συν ΦΠΑ 24%,
δηλαδή σύνολο 0,0372 € ανά σακούλα. Λόγω της ελάχιστης υποδιαίρεσης του
ευρώ (0,01 €) η συνολική χρέωση δε μπορεί να είναι μικρότερη από 0,04 € ανά
σακούλα.
4. Πού πάνε τα χρήματα του περιβαλλοντικού τέλους;
– Τα ποσά αποδίδονται από τους εμπόρους μέσω του μηχανισμού είσπραξης της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης
(ΕΟΑΝ).
5. Τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο;
– Οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη εναρμονιστεί με την
Ευρωπαϊκή Οδηγία.

– Χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία έχουν απαγορεύσει τη χρήση πλαστικής
σακούλας μεταφοράς.
– Χώρες όπως η Ολλανδία και η Ιρλανδία έχουν επιβάλει αντίστοιχο τέλος ύψους
0,25 € και 0,22 € αντίστοιχα.
– Πάνω από 35 χώρες ανά τον κόσμο έχουν απαγορεύσει πλήρως τη χρήση
πλαστικής σακούλας μεταφοράς.
6. Θα είναι δωρεάν οι βιοαποικοδομήσιμες σακούλες στα καταστήματα;
– Ναι
7. Που θα εξακολουθούν να υπάρχουν δωρεάν πλαστικές σακούλες;
– Σύμφωνα με τη νομοθεσία εξαιρούνται από την επιβολή τέλους τα περίπτερα και
οι λαϊκές αγορές.
8. Γιατί στο τμήμα οπωροπωλείου υπάρχουν σακούλες;
– Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η χρήση πλαστικής σακούλας με συγκεκριμένες
προδιαγραφές για χύμα προϊόντα για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας, καθώς
θεωρείται είδος συσκευασίας.
9. Τα καταστήματα θα μπορούν να διαθέτουν δωρεάν χάρτινες σακούλες;
– Ναι, η νομοθεσία αφορά μόνο τις πλαστικές σακούλες.
10. Πώς θα μεταφέρω τα ψώνια μου στο σπίτι;
– Μπορείτε να προμηθευτείτε τις πλαστικές σακούλες πληρώνοντας το αντίστοιχο
τέλος, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης υφασμάτινες σακούλες, χάρτινες
σακούλες, δίχτυ κλπ.
11. Πωλούν όλα τα καταστήματα επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες;
–

Ναι,

η

νομοθεσία

υποχρεώνει

τους

εμπόρους

να

διαθέτουν

επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες μεταφοράς σε εμφανές σημείο.
12. Θα χρειαστώ παραπάνω από μια επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες;
– Ναι, το κάθε νοικοκυριό θα πρέπει να το κρίνει.

13. Οι επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες είναι απόλυτα ασφαλείς για τα
τρόφιμα;
– Ναι είναι.
14.
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επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες;
– Δεν υπάρχει περιορισμός.
15. Μπορώ να χρησιμοποιήσω επαναχρησιμοποιούμενη τσάντα μιας
εταιρείας στο κατάστημα μιας άλλης;
– Ναι, δεν υπάρχει περιορισμός.
16. Τι μπορώ να κάνω για να θυμάμαι να παίρνω μαζί μου την
επαναχρησιμοποιύμενη τσάντα;
– Να τις αποθηκεύετε σε εμφανές σημείο σπίτι σας.
– Να τις αποθηκεύετε στο αυτοκίνητο.
– Να προμηθευτείτε μικρές τσάντες τσέπης.
17. Και πώς θα πετάω τα σκουπίδια μου;
– Ο πλέον κατάλληλος τρόπος για την αποκομιδή απορριμμάτων είναι οι σακούλες
απορριμμάτων, τις οποίες βρίσκουμε στα ράφια των καταστημάτων.
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