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ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΝΝΟ 

  
  
Περισσότερες από 23.000 επιχειρήσεις και έμποροι λιανικής σε όλη την πολιτεία, έχουν λάβει 
υποστήριξη και επιμόρφωση με πληροφορίες σε 15 διαφορετικές γλώσσες, ενόψει των 
επικείμενων απαγορεύσεων για τα πλαστικά μίας χρήσης την 1η Νοεμβρίου στη ΝΝΟ. 
  
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος James Griffin είπε ότι προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι μικρές 
επιχειρήσεις είναι προετοιμασμένες για περαιτέρω αλλαγές φέτος, η Κυβέρνηση της ΝΝΟ 
συνεργάζεται με την Εθνική Ένωση Λιανεμπόρων (ΕΕΛ) ώστε να διεξαχθεί μια μαζική 
εκστρατεία ενημέρωσης λιανεμπόρων. 
  
«Τα πλαστικά αντικείμενα μιας χρήσης αποτελούν περιβαλλοντική καταστροφή, γι’αυτό 
απαγορεύουμε κάποια από τα πιο προβληματικά πλαστικά όπως τις σακούλες και τα 
καλαμάκια στην ΝΝΟ» είπε ο κος Griffin. 
  
«Τα πλαστικά είδη και οι συσκευασίες μιας χρήσης αποτελούν το 60% όλων των 
απορριμμάτων στην ΝΝΟ, και οι απαγορεύσεις θα αποτρέψουν σχεδόν 2,7 δισεκατομμύρια 
είδη πλαστικών απορριμμάτων από το να πεταχτούν στο περιβάλλον της ΝΝΟ τα επόμενα 
20 χρόνια.   
  
«Οι επιχειρήσεις στο λιανεμπόριο και τον χώρο της εστίασης θα πρέπει να αλλάξουν την 
αλυσίδα προμηθειών τους βάσει αυτών των απαγορεύσεων, και χαίρομαι ιδιαιτέρως που 
βλέπω ήδη πολλές από αυτές να μην χρησιμοποιούν πια πλαστικά αντικείμενα πολύ πριν 
τεθούν σε ισχύ οι περεταίρω απαγορεύσεις τον Νοέμβριο. 
  
«Οι απαγορεύσεις πλαστικών μιας χρήσης είναι μόνο η αρχή ενός μεγαλεπίβολου σχεδίου για 
την απομάκρυνσή μας από την χρήση πλαστικών στην ΝΝΟ και θέλουμε όλες οι επιχειρήσεις 
να έχουν την κατάλληλη ενημέρωση προκειμένου να σταματήσουν την χρήση πλαστικών μιας 
χρήσης και να χρησιμοποιούν υλικά φιλικά προς το περιβάλλον.» 

  
Από τον Νοέμβριο, η κυβέρνηση της ΝΝΟ απαγορεύει πλαστικά αντικείμενα μιας χρήσης 
όπως: 

·   Πλαστικά καλαμάκια, αναμικτήρες, μαχαιροπήρουνα, πιάτα, μπολ και μπατονέτες για 
τα αυτιά 

·   σκεύη και ποτηράκια φτιαγμένα από διογκωμένη πολυστερίνη 

·   προϊόντα προσωπικής φροντίδας που ξεπλένονται μετά την χρήση και περιέχουν 
πλαστικά μικροσφαιρίδια. 

  



Αυτά προστίθενται μετά την απαγόρευση μαλακών πλαστικών σακούλων που είχε επιβληθεί 
στην ΝΝΟ από την 1η Ιουνίου. 
  
Εκ μέρους της κυβέρνησης της ΝΝΟ, η ΕΕΛ έχει ήδη παράσχει υποστήριξη σχετικά με τις 
απαγορεύσεις πλαστικών μιας χρήσης σε περισσότερες από τις μισές από τις 40.000 
στοχευμένες επιχειρήσεις και έχει επισκεφθεί περισσότερους από 560 από τους 650 
στοχευμένους χώρους λιανικού εμπορίου σε όλη την πολιτεία από τον Φεβρουάριο. 
  
Ο Υπουργός Πολυπολιτισμικότητας Mark Coure είπε ότι η Κυβέρνηση ΝΝΟ διαβεβαιώνει 
ώστε όλοι, ιδιαιτέρως οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων σε πολιτισμικά διαφορετικές 
κοινότητες, να είναι έτοιμοι όταν εφαρμοστούν αυτές οι αλλαγές. 
  
«Οι μικρές επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας στην πολιτεία μας και θέλουμε να 
εξασφαλίσουμε ότι όλοι γνωρίζουν τί πρέπει να κάνουν ώστε να επιτύχουν» είπε ο κος Coure. 
  
«Γνωρίζουμε επίσης ότι πολλοί ιδιοκτήτες επιχειρήσεων σε πολιτισμικά διαφορετικές 
περιοχές, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση της ευρύτερης κοινότητας σχετικά 
με το τί συμβαίνει και τί είδους δράσεις πρέπει να λάβουν.» 

  
«Για αυτό το λόγο θέλουμε να βοηθήσουμε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων με υπηρεσίες σε 15 
διαφορετικές γλώσσες σχετικά με την απαγόρευση πλαστικών μιας χρήσης, ώστε να 
γνωρίζουν τί πρέπει να κάνουν και να υποστηρίξουν τις κοινότητές τους μέσω αυτής της 
σημαντικής αλλαγής.» 

  
Το υλικό θα είναι διαθέσιμο σε 15 γλώσσες που περιλαμβάνουν τα Αραβικά, τα Κινεζικά και 
τα Παντζάμπι. 
  
Η ΕΕΛ έχει ξεκινήσει τηλεφωνική γραμμή στήριξης (1800 844 946) προκειμένου να προσφέρει 
σε επιχειρήσεις και κοινοτικούς οργανισμούς συμβουλές για την απαγόρευση πλαστικών μιας 
χρήσης. 
  

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 
http://www.dpie.nsw.gov.au/plastics-ban 
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