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Όπως αναμενόταν, η ΚΥΑ για την πλαστική σακούλα (αριθμ.
180036/952/10.8.2017 – ΦΕΚ2812Β), προς συμμόρφωση με την
Οδηγία 2015/720 της ΕΕ, δημοσιεύτηκε χθες χωρίς τη θεσμικά
προαπαιτούμενη διαβούλευση από το αρμόδιο Υπουργείο, και «με
την ψυχή στο στόμα» μόνο και μόνο για να ικανοποιηθεί η
προθεσμία της ΕΕ. Παρά τη μεγάλη καθυστέρηση, το κείμενο
τελικά περιέχει τα όσα απορρέουν από την υποχρέωση
ενσωμάτωσης, γεγονός που δε δικαιολογεί ούτε την ολιγωρία
τόσων μηνών ούτε την απουσία διαβούλευσης.

Η ΚΥΑ πάσχει στόχων και χρονοδιαγράμματος ως προς την αλλαγή
της υπερκαταναλωτικής συνήθειάς μας στη χρήση της λεπτής
μεταφερόμενης πλαστικής σακούλας. Δεν αποτελεί πρόταση στην
προσπάθεια σημαντικής μείωσης στη χρήση της πλαστικής σακούλας
με στόχο την οριστική κατάργηση, καθώς περιλαμβάνει απλά σειρά
διατάξεων μόνο ως προς την υποχρέωση της ενσωμάτωσης και το
ζήτημα της χρέωσης. Το
τονίζει για άλλη μια φορά τη
σημαντικότητα των συμμετοχικών διαδικασιών με την κοινωνία των
πολιτών στην αλλαγή των καταναλωτικών μας συνηθειών.
Η ουσιαστική αντιμετώπιση της αυξανόμενης ρύπανσης των
θαλασσών απαιτεί την εφαρμογή της Οδηγίας ως μεταβατικού
σταδίου, μέχρι την πλήρη κατάργηση της λεπτής μεταφερόμενης
πλαστικής σακούλας, που, για το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, αποτελεί

τη μόνη ενδεδειγμένη λύση. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει τη
συμμετοχή όλων μας, κάτι που δυστυχώς – για άλλη μια φορά – το
αρμόδιο Υπουργείο παρέβλεψε. Αν και ο προσδιορισμός των
ζητημάτων χρέωσης έχει σημαντικά αποτελέσματα σε ευρωπαϊκό
επίπεδο στον περιορισμό της χρήσης, δεν αποτελεί πανάκεια. Η
διάθεση του περιβαλλοντικού τέλους από τη χρέωση, μόνο εφόσον
είναι ανταποδοτική προς όλους μας στην πράξη, θα κερδίσει ως
σύμμαχο την κοινωνία των πολιτών.
Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS παρακολουθεί στενά τόσο τις
επιστημονικές όσο και τις πολιτικές εξελίξεις και έχει
αναδείξει εδώ και χρόνια το ζήτημα της λεπτής μεταφερόμενης
πλαστικής σακούλας και των επιπτώσεών της στο παράκτιο και
θαλάσσιο περιβάλλον, ως κρίσιμη απειλή που χρήζει θεσμική
αντιμετώπιση, αλλά και αλλαγή στη συμπεριφορά όλων μας. Με
αρχή την ευρεία προσπάθεια ενημέρωσης των πολιτών, στην
πανελλαδική εκστρατεία καθαρισμών ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ για
δύο συνεχόμενα έτη (2014 & 2015), σε συνέχεια με τη συμμετοχή
στο Ευρωπαϊκό
προγράμματα

Έργο LIFE DEBAG, και
«Αλόννησος
χωρίς

μέσα από τα
πλαστικές

σακούλες» και ASAP (Active Skiathos Against Plastic bag), το
Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, με τη συνεργασία φορέων και πολιτών,
πρωτοστατεί και πρωταγωνιστεί στην υιοθέτηση καλών πρακτικών
και αλλαγής κουλτούρας.
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