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Ενημερωτικό δελτίο

Οκτώβριος 2022

Πλαστικές μπατονέτες 
με βαμβάκι μίας χρήσης 
και πλαστικά μπολ μίας 
χρήσης: οδηγίες εξαίρεσης
Οδηγίες σχετικά με το ποιος μπορεί να προμηθεύει 
και ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση σε πλαστικές 
μπατονέτες με βαμβάκι μίας χρήσης και πλαστικά 
μπολ μίας χρήσης, και υπό ποιες συνθήκες 

Από 1 Νοεμβρίου 2022, η προμήθεια πλαστικών 
μπατονετών με βαμβάκι και μπολ μίας χρήσης* θα 
απαγορευτεί στη ΝΝΟ. Αυτό σημαίνει ότι θα αποτελεί 
αδίκημα η προμήθεια πλαστικών μπατονετών με 
βαμβάκι μίας χρήσης ή πλαστικών μπολ μίας χρήσης 
στα πλαίσια επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ΝΝΟ, 
εκτός όπως ορίζεται στην Εξαίρεση πλαστικών μπατονετών 
με βαμβάκι μίας χρήσης ή πλαστικών μπολ μίας χρήσης 
2022 (Plastic Single-Use Straw Exemption 2022).

Η προμήθεια των πλαστικών μπατονετών με βαμβάκι 
μίας χρήσης και των πλαστικών μπολ μίας χρήσης 
μπορεί να συνεχιστεί όπου αυτά χρησιμοποιούνται 
για ιατρικούς, επιστημονικούς ή εγκληματολογικούς 
σκοπούς, υπό τους όρους της εξαίρεσης. 

Περίοδος αναθεώρησης

Η EPA σκοπεύει να αναθεωρήσει την εξαίρεση αυτή 
μετά από δύο έτη (1 Νοεμβρίου 2024), ωστόσο 
όμως μπορεί να την αναθεωρήσει ανά πάσα στιγμή. 
Η εξαίρεση μπορεί να τροποποιηθεί ή να αρθεί μέσω 
ανακοίνωσης που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της 
κυβέρνησης της ΝΝΟ. 

Κατά τη διάρκεια των δύο αυτών ετών, συνιστούμε 
οι προμηθευτές να αναζητούν ενεργά κατάλληλες 
εναλλακτικές, να δοκιμάζουν πιθανές εναλλακτικές και 
να μεταβαίνουν σε κατάλληλες επαναχρησιμοποιήσιμες 
ή βιώσιμες εναλλακτικές.
* Πλαστικά μπολ μίας χρήσης ή που προορίζονται να έχουν καπάκι 
κατά των διαρροών, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για μια 
σούπα πακέτο, δεν απαγορεύονται προς το παρόν, αλλά θα 
αναθεωρηθούν για σταδιακή κατάργηση στο μέλλον. 

   Η προμήθεια χάρτινων μπολ με πλαστική επένδυση δεν 
απαγορεύεται μέχρι 1 Νοεμβρίου 2024. Ανατρέξτε στον ιστότοπο 
της EPA για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσωρινή 
εξαίρεση των χάρτινων πιάτων και μπολ με πλαστική επένδυση.

Πλαστικές μπατονέτες με βαμβάκι 
μίας χρήσης
Η προμήθεια πλαστικών μπατονετών με βαμβάκι 
μίας χρήσης (συμπεριλαμβανομένων πλαστικών 
βαμβακοφόρων στυλεών μίας χρήσης) επιτρέπεται 
όπου πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

• η προμήθεια γίνεται προς ένα άτομο που 
χρησιμοποιεί το αντικείμενο αποκλειστικά για 
ιατρικούς, επιστημονικούς ή εγκληματολογικούς 
σκοπούς, ή προκειμένου να επιτρέπεται προμήθεια 
σε ένα άτομο που χρησιμοποιεί τα αντικείμενα 
για τους σκοπούς αυτούς (π.χ. έναν διανομέα που 
προμηθεύει νοσοκομεία)

• η προμήθεια δεν αφορά τον καθαρισμό αυτιών, 
σκοπούς ομορφιάς ή αισθητικής, ή γενικά οικιακές 
χρήσεις όπως καθάρισμα

• οι πλαστικές μπατονέτες με βαμβάκι μίας χρήσης 
δεν προορίζονται για πώληση, ή δεν διατίθενται 
προς πώληση, σε ιδιώτες, εκτός κι αν η μπατονέτα 
αποτελεί μέρος ενός επιτρεπόμενου κιτ (δηλ. κουτί 
πρώτων βοηθειών ή κιτ που χρησιμοποιείται για 
ιατρικά, επιστημονικά ή εγκληματολογικά τεστ, όπως 
για ένα τεστ COVID-19),

και

• η προμήθεια δεν γίνεται προς ένα άτομο που θα 
πουλούσε, ή θα διέθετε προς πώληση, τις μπατονέτες 
σε ιδιώτες (π.χ. φαρμακείο λιανικής, σούπερ μάρκετ, 
μίνι μάρκετ ή ηλεκτρονική αγορά), εκτός κι αν η 
μπατονέτα αποτελεί μέρος ενός επιτρεπόμενου κιτ.

Παραδείγματα χρήσεων για ιατρικούς, επιστημονικούς 
ή εγκληματολογικούς σκοπούς περιλαμβάνουν:

• ως μέρος ενός τεστ COVID-19 ή ενός κουτιού 
πρώτων βοηθειών

• λήψη δειγμάτων για εξετάσεις, ή στο σημείο ενός 
εγκλήματος για εγκληματολογική ανάλυση

• ως μέρος ενός κιτ που χρησιμοποιείται για ιατρικούς 
σκοπούς, όπως για χειρουργείο

• προμήθεια από γιατρό σε ασθενή για ιατρικούς σκοπούς 

• προμήθεια σε οδοντιατρική κλινική, κέντρο 
φροντίδας ηλικιωμένων ή κτηνιατρική κλινική για 
χρήση από το προσωπικό για ιατρικούς σκοπούς

• καθαρισμό επιστημονικού εξοπλισμού από ένα 
ερευνητικό εργαστήριο.
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Αν είστε κατασκευαστής, παραγωγός ή έμπορος 
χονδρικής, μπορείτε να προμηθεύετε πλαστικές 
μπατονέτες με βαμβάκι μίας χρήσης, μόνο εφόσον έχετε 
φροντίσει δεόντως ώστε η προμήθεια των μπατονετών 
να πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται 
παραπάνω. Δεν απαιτείται δέουσα φροντίδα όπου 
οι πλαστικές μπατονέτες με βαμβάκι μίας χρήσης 
προμηθεύονται ως μέρος ενός επιτρεπόμενου κιτ.

Η δέουσα φροντίδα εξηγείται στο τέλος του παρόντος 
ενημερωτικού δελτίου.

Πλαστικά μπολ μίας χρήσης
Η προμήθεια πλαστικών μπολ μίας χρήσης επιτρέπεται 
όπου πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

• η προμήθεια γίνεται προς ένα άτομο που 
χρησιμοποιεί το αντικείμενο αποκλειστικά για 
ιατρικούς, επιστημονικούς ή εγκληματολογικούς 
σκοπούς, ή προκειμένου να επιτρέπεται προμήθεια 
σε ένα άτομο που χρησιμοποιεί τα αντικείμενα 
για τους σκοπούς αυτούς (π.χ. έναν διανομέα που 
προμηθεύει νοσοκομεία)

• η προμήθεια δεν προορίζεται για υπηρεσίες 
εστίασης σε ανθρώπους (συμπεριλαμβανομένης 
της υπηρεσίας εστίασης σε ιατρικούς χώρους, 
όπως σε ασθενείς σε θαλάμους νοσοκομείων, σε 
καφετέριες νοσοκομείων ή σε ιδρύματα φροντίδας 
ηλικιωμένων – αυτό δεν επιτρέπεται)

• η προμήθεια δεν προορίζεται για σκοπούς ομορφιάς 
ή αισθητικής ή παρεμφερείς σκοπούς

• τα πλαστικά μπολ μίας χρήσης δεν προορίζονται για 
πώληση, ή δεν διατίθενται προς πώληση, σε ιδιώτες

• η προμήθεια δεν γίνεται προς ένα άτομο που θα 
πουλούσε, ή θα διέθετε προς πώληση, τα μπολ σε 
ιδιώτες (π.χ. φαρμακείο λιανικής, σούπερ μάρκετ, 
πολυκατάστημα, μίνι μάρκετ ή ηλεκτρονική αγορά) 

και

• το μπολ δεν είναι κατασκευασμένο από διογκωμένη 
πολυστερίνη (EPS) (expanded polystyrene – EPS).

Παραδείγματα χρήσεων για ιατρικούς, επιστημονικούς 
ή εγκληματολογικούς σκοπούς περιλαμβάνουν 
χρήση από: 

• νοσοκομείο σε χειρουργικό περιβάλλον όπου απαιτείται 
αποστειρωμένο μπολ για τη φύλαξη οργάνων κατά 
τη διάρκεια διαδικασιών μεταμόσχευσης

• κτηνιατρική κλινική για χρήση ως μπολ νερού για 
ένα ζώο σε απομόνωση, όπου είναι απαραίτητο για 
να βοηθήσει στον έλεγχο της μετάδοσης μόλυνσης 
ή ασθένειας

• οδοντιατρική κλινική κατά τη διάρκεια μιας 
χειρουργικής επέμβασης

• επιστημονικό ή εγκληματολογικό εργαστήριο όπου 
απαιτείται αποστειρωμένο μπολ για τη συλλογή 
δειγμάτων προς αποφυγή μόλυνσης.

Αν είστε κατασκευαστής, παραγωγός ή έμπορος 
χονδρικής, μπορείτε να προμηθεύετε πλαστικά 
μπολ μίας χρήσης, μόνο εφόσον έχετε φροντίσει 
δεόντως ώστε η προμήθεια των μπολ να πληροί τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω.

Η δέουσα φροντίδα εξηγείται στην επόμενη ενότητα.

Δέουσα φροντίδα
Η δέουσα φροντίδα περιλαμβάνει την εφαρμογή 
μηχανισμών που επιβεβαιώνουν ότι πληρούνται οι 
παραπάνω προϋποθέσεις πριν από την προμήθεια 
των ειδών. Παραδείγματα δέουσας φροντίδας μπορεί 
να περιλαμβάνουν: απαίτηση δήλωσης κατά των 
παραπάνω προϋποθέσεων ζήτηση επιβεβαίωσης μέσω 
e-mail ότι πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 
και διενέργεια ελέγχων για το είδος της επιχείρησης. 

Θα πρέπει επίσης να σκεφτείτε αν απαιτούνται περαιτέρω 
ερωτήσεις ή μέτρα ανάλογα με τις περιστάσεις.
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