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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Beat Plastic Pollution
Εκστρατεία μείωσης της χρήσης της πλαστικής σακούλας
Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, το Γραφείο της
Επιτρόπου Περιβάλλοντος, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Υπεραγορών Κύπρου
και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών διοργανώνουν εκστρατεία
ενημέρωσης του κοινού για την απαγόρευση της δωρεάν διάθεσης λεπτής
πλαστικής σακούλας μεταφοράς από πωλητές προϊόντων με στόχο τη μείωση της
χρήσης της, το Σάββατο 30 Ιουνίου, από τις 11.00-12.00
Σύμφωνα με τους περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της
Κατανάλωσης Λεπτής Πλαστικής Σακούλας Μεταφοράς) Κανονισμούς του
2017, από την 1η Ιουλίου 2018 όλοι οι πωλητές προϊόντων που διαθέτουν λεπτές
πλαστικές σακούλες μεταφοράς στα σημεία πώλησης των προϊόντων τους, θα
χρεώνουν, κατ’ ελάχιστον πέντε σέντ (€ 0,05) συν ΦΠΑ για κάθε λεπτή πλαστική
σακούλα μεταφοράς.
H χρέωση που προνοείται πρέπει να είναι διακριτή στα δελτία αποδείξεων που
δίνονται στους αγοραστές, καθώς και σε αυτά που φυλάγονται από τον πωλητή
προϊόντων. Οι παραγωγοί λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς οφείλουν να
σημαίνουν τις βιοαποικο- δομήσιμες και λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες
μεταφοράς.
Το υπόβαθρο του νομοσχεδίου είναι επακόλουθο της αντίστοιχης τροπολογίας
(2015/720) της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις συσκευασίες (94/62/EG), η οποία απαιτεί
από τα κράτη μέλη να μειώσουν την κατανάλωση πλαστικών σακουλών, κατ 'ανώτατο
όριο στις 90 έως το τέλος του 2019 και στις 40 κατά κεφαλήν έως το τέλος του 2025.
Πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση στρέφεται αποκλειστικά στη χρήση ανακυκλώσιμων και
επαναχρησιμοποιούμενων πλαστικών όχι μόνο για τα ψώνια των καταναλωτών, αλλά
και για προϊόντα συσκευασίας ευρείας γκάμας.
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάθε χρόνο, οι Ευρωπαίοι
παράγουν 25 εκατομμύρια τόνους πλαστικών απορριμμάτων και λιγότερο από το 30%
αυτών προωθείται για ανακύκλωση. Σε ολόκληρο τον κόσμο, τα πλαστικά υλικά
αποτελούν το 85% των απορριμμάτων στις παραλίες.
Πλαστικά υλικά καταλήγουν ακόμα και στο πιάτο μας αλλά και στους πνεύμονές μας.
Μάλιστα, τα μικροπλαστικά που περιέχονται στον αέρα, στο νερό και στα τρόφιμα
έχουν άγνωστες επιπτώσεις στην υγεία μας.
Χαρακτηριστικά μπορούμε να πούμε ότι τα πλαστικά μιας χρήσης χρειάζονται μόλις
πέντε δευτερόλεπτα για να παραχθούν, χρησιμοποιούνται το πολύ για πέντε λεπτά και
μετά χρειάζονται τουλάχιστον 500 χρόνια για να διαλυθούν στο περιβάλλον.
Ως υπεύθυνοι καταναλωτές οφείλουμε να αλλάξουμε νοοτροπία. Ότι χρησιμοποιούμε
και καταλήγει ως απόβλητο έχει κόστος για το περιβάλλον και για την τσέπη μας.
Στόχος της ΕΕ και του ΟΗΕ είναι η μείωση της ανεξέλεγκτης απόρριψης πλαστικών
σακούλων, ούτως ώστε να προστατευτεί το θαλάσσιο οικοσύστημα και κυρίως τα
ψάρια, αφού αρκετά από αυτά δεν μπορούν διαχωρίσουν την οργανική τροφή από τις
πλαστικές μικροϊνες, με αποτέλεσμα να πεθαίνουν.

Κατά τη διάρκεια της δράσης εκπρόσωποι των πιο πάνω φορέων
θα βρίσκονται έξω από τις πιο κάτω υπεραγορές διανέμοντας
ενημερωτικό υλικό και δωρεάν επαναχρησιμοποιήσιμες τσάντες
στους 100 πρώτους πελάτες.
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Σημεία Ενημέρωσης
Υπεραγορά Σκλαβενίτης (Mall Στροβόλου)
Υπεραγορά Μετρό (Λακατάμεια)
Υπεραγορά Ιωαννίδης (Ανθούπολη)
Υπεραγορά Κκολιάς (Λακατάμεια)
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Υπεραγορά Μετρό
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Πάφος

Υπεραγορά Παπαντωνίου (Κεντρικό)
Υπεραγορά Σκλαβενίτης (KINGS AVENUE MALL)

Ελεύθερης Περιοχής
Αμμοχώστου

Υπεραγορά Μετρό
Υπεραγορά Σκλαβενίτης (Παραλίμνι)

Παπαντωνίου (Ύψωνας)
Σκλαβενίτης (Περιοχή Columbia)
Μετρό (Μουταγιάκα)
Τσιάρτας (Αγιά Φύλα)
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