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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΘΕΜΑ: «ΝΕΟ ΟΚ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΕΡΥΕΣΑΙ ΦΟΡΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΟΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΚΑΦΕ»
Μεηά ηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο ζηελ πιαζηηθή ζαθνύια, από έγθπξεο πιεξνθνξίεο καο , έξρεηαη θαη θόξνο
πεξηνξηζκνύ στα πλαστικά ποτήρια τοσ καυέ.
Ζ λέα επηβνιή θόξνπ, αθνξά θαη επεξεάδεη ηνλ θιάδν καο ν νπνίνο θαη είλαη ν θύξηνο απνδέθηεο ηωλ πνιιαπιώλ
έκκεζωλ θαη άκεζωλ θόξωλ αγγίδνληαο ην πνζνζηό 63%, επί ηωλ εηζπξάμεωλ καο. Τα κέιε θαηαζηήκαηα κε ηελ
εμέιημε ηνπ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ εθαξκόδεηαη ζηε ρώξα καο, καο νδήγεζε ζε νηθνλνκηθό καξαζκό θαη ζε
δεθάδεο ρηιηάδεο θιεηζίκαηα, ρωξίο ειπίδα γηα ην άκεζν επηρεηξεκαηηθό κέιινλ.
Δπλόεην βέβαηα είλαη θαη ηη επαθνινπζεί ζηηο επηρεηξήζεηο παξαγωγήο , επεμεξγαζίαο κεηαθνξάο θαη ρνλδξηθήο
πώιεζεο ηνπ θαθέ.
Υπνινγίδεηαη πεξίπνπ όηη ε αγνξά ηνπ θαθέ ζα επηβαξπλζεί κε 28 ιεπηά ηνπ επξώ.
Βέβαηα ε θαηάζηαζε ζε πνιιά θξάηε κέιε είλαη αλεμέιεγθηε θαη επεξεάδεη άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά ην
πεξηβάιινλ όπωο έγηλε κέρξη πξόηηλνο ζηελ Βξεηαλία. Σηελ ίδηα ρώξα ε θαηάζηαζε είλαη απειπηζηηθή δηόηη ηα
θύπειια πνπ πεηηνύληαη είλαη 2,5 δηο ηνλ ρξόλν (έξεπλα ηνπ BBC) .
Σηε ρώξα καο έρεη ππνινγηζηεί όηη ε ρξήζε πιαζηηθνύ έρεη πάξεη ηξνκαθηηθέο δηαζηάζεηο.
Πεξίπνπ έλα εθαηνκκύξην θαθέδεο ζεξβίξνληαη ηελ εκέξα δεκηνπξγώληαο αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο ζην πεξηβάιινλ
θαη ζηελ αλζξώπηλε πγεία.
Γπζηπρώο κεγεζύλεηαη ην πξόβιεκα από ηελ πιήξε αλεπάξθεηα ηωλ ζπζηεκάηωλ δηαρείξηζεο απνξξηκκάηωλ.
σμπερασματικά:
ΟΗ εκπιεθόκελνη κε παξαγωγή - εθκεηάιιεπζε – δηάζεζε –πώιεζε ηνπ θαθέ θαη εηδηθά νη επηρεηξήζεηο κέιε
θαηαζηήκαηα ηνπ Παλειιήληνπ Σωκαηείνπ Δζηηαηνξίωλ- Καθεηεξηώλ θαη Τνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεωλ θαη ζπλαθώλ
επαγγεικάηωλ Διιάδαο ΕΖΤΑΜΔ:
1. Να κελ επηβιεζεί αύμεζε ζηελ ηηκή ηνπ θαθέ.
2. Καινύκε ηελ θπβέξλεζε λα δεκηνπξγήζεη θαη άκεζα λα δξαζηεξηνπνηήζεη απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα θαη
πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο απνξξηκκάηωλ.
3. Να επηβάιιεη κέηξα ζηνπο παξαγωγνύο ηωλ πνηεξηώλ θαη όρη κέηξα εηο βάξνο ηνπ θαηαλαιωηή πειάηε καο.

Αξκόδηνη θνξείο ηεο Δ.Δ. πξνεηδνπνηνύλ πωο αλ δελ ιεθζνύλ άκεζα κέηξα ε θαηάζηαζε κε ην πιαζηηθό είδνο ζα
είλαη επηθίλδπλε γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ην 2025.
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