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Ενημερωτικό Φυλλάδιο
Σεπτέμβριος 2022

Εξαίρεση χάρτινων 
πιάτων και μπολ με 
πλαστική επένδυση
Το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο παρέχει 
καθοδήγηση σχετικά με την Plastic-lined Paper 
Plates and Bowls Exemption 2022 (Εξαίρεση 
Χάρτινων Πιάτων και Μπολ με Πλαστική 
επένδυση 2022) που θεσπίστηκε βάσει του 
Plastic Reduction and Circular Economy Act 
2021 (PRCE Act) (Νόμος Μείωσης Πλαστικών 
και Κυκλικής Οικονομίας του 2021 (PRCE 
Act)). Περιγράφει τι σημαίνει η εξαίρεση για 
τις επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των 
λιανοπωλητών, προμηθευτών, κατασκευαστών) 
και τα μέλη της κοινότητας. Πληροφορίες 
σχετικά με άλλες εξαιρέσεις που προβλέπονται 
από τον νόμο PRCE Act μπορείτε να βρείτε εδώ. 

Τι απαγορεύεται και τι 
εξαιρείται;
Από την 1η Νοεμβρίου 2022, θα αποτελεί 
αδίκημα βάσει του PRCE Act η προμήθεια 
μιας ποικιλίας πλαστικών αντικειμένων μίας 
χρήσης προς ή εντός της ΝΝΟ κατά την 
άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
Αυτό περιλαμβάνει την προμήθεια πλαστικών 
πιάτων και μπολ μίας χρήσης κατά την 
άσκηση μιας δραστηριότητας για εμπορικούς, 
φιλανθρωπικούς, αθλητικούς, εκπαιδευτικούς 
ή κοινοτικούς σκοπούς, και περιλαμβάνει μη 
κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς 
και ατομικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον νόμο 
PRCE Act, τα πιάτα και τα μπολ μίας χρήσης 
είναι πλαστικά αντικείμενα εάν κατασκευάζονται 
εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από πλαστικό.
Η EPA εκδίδει μια εφάπαξ, χρονικά 
καθορισμένη εξαίρεση για πιάτα και μπολ 
που είναι κατασκευασμένα από χαρτί ή 
χαρτόνι αλλά έχουν πλαστική επένδυση 
ή επίστρωση. Αυτό περιλαμβάνει προϊόντα 
όπως μπολ από χαρτόνι και βαγάσση 
ζαχαροκάλαμων μίας χρήσης (takeaway) χωρίς 
καπάκια και εκτυπωμένα ή χρωματιστά χάρτινα 
πιάτα και μπολ για «πάρτι». 

Η εξαίρεση θα λήξει στις 31 Οκτωβρίου 2024.

Τι σημαίνει η εξαίρεση για 
εμένα;
Για προμηθευτές 
• Οποιοσδήποτε ασκεί επιχειρηματική 

δραστηριότητα μπορεί να συνεχίσει να 
προμηθεύει χάρτινα πιάτα και μπολ με 
πλαστική επένδυση έως τις 31 Οκτωβρίου 
2024.

• Από την 1η Νοεμβρίου 2024, θα αποτελεί 
αδίκημα η προμήθεια χάρτινων πιάτων 
και μπολ με πλαστική επένδυση. Αυτό 
περιλαμβάνει τον εφοδιασμό επιχειρήσεων 
καθώς και καταναλωτών.

• Από τώρα και μέχρι τη λήξη της εξαίρεσης, 
θα πρέπει να εστιάσετε την προσοχή 
σας στην εξάντληση του υπάρχοντος και 
προπαραγγελθέντος αποθέματός σας και 
στην εξεύρεση και τον εφοδιασμό σας με 
κατάλληλα εναλλακτικά προϊόντα. 

• Εάν σας περισσέψει απόθεμα μετά τη λήξη 
της εξαίρεσης, θα πρέπει να το απορρίψετε 
σωστά. Εάν ο υφιστάμενος πάροχος 
υπηρεσιών σας δεν μπορεί να αποδεχτεί τα 
αντικείμενα, μπορείτε να αναζητήσετε έναν 
φορέα ανακύκλωσης στο businessrecycling.
com.au  

• Ο εφοδιασμός πελατών εκτός ΝΝΟ μετά τη 
λήξη της εξαίρεσης δεν αποτελεί αδίκημα 
στη ΝΝΟ, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε 
ότι παρόμοιες απαγορεύσεις ενδέχεται να 
ισχύουν και σε άλλες δικαιοδοσίες. 

Για κατασκευαστές
• Μπορείτε να συνεχίσετε να προμηθεύετε 

χάρτινα πιάτα και μπολ με πλαστική επένδυση 
σε πελάτες στη ΝΝΟ έως τις 31 Οκτωβρίου 
2024, αλλά θα πρέπει να αναμένετε ότι η 
ζήτηση για αυτά τα προϊόντα στη ΝΝΟ είναι 
πιθανό να μειωθεί πριν από τότε, καθώς οι 
επιχειρήσεις θα προσπαθούν να εξαντλήσουν 
τα αποθέματά τους πριν λήξει η εξαίρεση.

https://www.epa.nsw.gov.au/licensing-and-regulation/public-registers/current-plastics-exemptions
https://businessrecycling.com.au/
https://businessrecycling.com.au/
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• Η ζήτηση για κατάλληλα εναλλακτικά 
προϊόντα χωρίς πλαστικό είναι πιθανό να 
αυξηθεί.

• Θα είναι αδίκημα για εσάς να προμηθεύετε 
χάρτινα πιάτα και μπολ με πλαστική επένδυση 
προς ή εντός της ΝΝΟ από την 1η Νοεμβρίου 
2024. Αυτό περιλαμβάνει τον εφοδιασμό τόσο 
των επιχειρήσεων όσο και των καταναλωτών.

• Εάν σας περισσέψει απόθεμα μετά τη λήξη 
της εξαίρεσης, θα πρέπει να το απορρίψετε 
σωστά. Εάν ο υφιστάμενος πάροχος 
υπηρεσιών σας δεν μπορεί να αποδεχτεί τα 
αντικείμενα, μπορείτε να αναζητήσετε έναν 
φορέα ανακύκλωσης στο businessrecycling.
com.au

• Ο εφοδιασμός πελατών εκτός ΝΝΟ μετά τη 
λήξη της εξαίρεσης δεν αποτελεί αδίκημα, 
αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι παρόμοιες 
απαγορεύσεις ενδέχεται να ισχύουν και σε 
άλλες δικαιοδοσίες.

Για τα μέλη της κοινότητας
• Οι επιχειρήσεις μπορούν να σας 

προμηθεύουν χάρτινα πιάτα και μπολ με 
πλαστική επένδυση έως τις 31 Οκτωβρίου 
2024

• Από την 1η Νοεμβρίου 2024, οι επιχειρήσεις 
δεν θα μπορούν πλέον να σας πωλούν ή να 
σας προμηθεύουν χάρτινα πιάτα και μπολ με 
πλαστική επένδυση στο λιανικό εμπόριο ή σε 
άλλους χώρους (για παράδειγμα σε χώρους 
εστίασης ή σε οργανωμένες εκδηλώσεις).

• Εάν σας έχουν απομείνει χάρτινα πιάτα και 
μπολ μετά τη λήξη της εξαίρεσης, μπορείτε 
να συνεχίσετε να τα χρησιμοποιείτε στο 
σπίτι ή σε ιδιωτικές συγκεντρώσεις, αλλά δεν 
μπορείτε να τα προμηθεύσετε σε άλλα άτομα 
ως μέρος μιας επιχειρηματικής ή κοινοτικής 
δραστηριότητας.

Συχνές ερωτήσεις
Γιατί έχουν εξαιρεθεί τα χάρτινα πιάτα 
και μπολ με πλαστική επένδυση;
Τα χάρτινα πιάτα και μπολ μίας χρήσης 

προστέθηκαν στον κατάλογο των πλαστικών 
αντικειμένων που θα απαγορευτούν τον 
Νοέμβριο του 2022, κατά τη διάρκεια της 
ψήφισης της νομοθεσίας Plastics Reduction 
and Circular Economy Act 2021 (Νόμος 
Μείωσης Πλαστικών και Κυκλικής Οικονομίας 
του 2021) πέρυσι, για να ευθυγραμμιστούν 
με τις απαγορεύσεις που εφαρμόζονται 
ή προτείνονται από άλλες πολιτείες και 
επικράτειες. Αρχικά συμπεριλήφθηκαν στο NSW 
Plastics Action Plan 2021 (Σχέδιο Δράσης για 
τα Πλαστικά ΝΝΟ 2021) για ανασκόπηση της 
σταδιακής κατάργησης το 2024.
Η EPA χορήγησε μια προσωρινή διετή εξαίρεση 
για την προμήθεια χάρτινων πιάτων και μπολ 
με πλαστική επένδυση μετά από σχόλια και 
παρατηρήσεις προμηθευτών και κατασκευαστών 
αυτών των προϊόντων, οι οποίοι μας είπαν 
ότι υπάρχει προς το παρόν έλλειψη ασφαλών 
εκτυπωμένων εναλλακτικών προϊόντων για 
τρόφιμα, καθώς και ελλείψεις μη εκτυπωμένων 
εναλλακτικών.
Η εξαίρεση θα δώσει χρόνο στους 
κατασκευαστές να αναβαθμίσουν τις αλυσίδες 
εφοδιασμού τους και να αναπτύξουν, να 
δοκιμάσουν και να βελτιώσουν εναλλακτικά 
προϊόντα. Θα δώσει επίσης χρόνο στις 
επιχειρήσεις να βρουν εναλλακτικά είδη ή 
να εφαρμόσουν διαφορετικά επιχειρηματικά 
μοντέλα πριν από τη σταδιακή κατάργηση 
των χάρτινων πιάτων και μπολ με πλαστική 
επένδυση.

Γιατί η EPA δεν χορηγεί εξαίρεση σε 
όλα τα πλαστικά πιάτα και μπολ μίας 
χρήσης;
Η κυβέρνηση της ΝΝΟ καταργεί σταδιακά 
τα προβληματικά πλαστικά και τα πλαστικά 
μίας χρήσης για να βοηθήσει στην προστασία 
του περιβάλλοντός μας και να βελτιώσει τις 
περιβαλλοντικές εκβάσεις για όλους.
Τα πλαστικά πιάτα και μπολ μίας χρήσης συχνά 
πετιούνται ανεύθυνα, μπορεί να είναι δύσκολο 
να ταξινομηθούν σε κέντρα ανακύκλωσης λόγω 
του σχήματός τους, και έχουν ήδη επαρκώς 
αναπτυχθεί εναλλακτικά προϊόντα για τους 
περισσότερους τύπους πλαστικών πιάτων και 

https://businessrecycling.com.au/
https://businessrecycling.com.au/
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μπολ μίας χρήσης που είναι κατάλληλα για τον 
σκοπό για τον οποίο προορίζονται. 

Τι σημαίνει «προμήθεια»; 
Ο ορισμός της «προμήθειας»  ενός είδους 
στον νόμο PRCE Act περιλαμβάνει:
• Πώληση, προμήθεια, επαναπρομήθεια ή 

διανομή του προϊόντος
• Παραλαβή ή κατοχή του προϊόντος με σκοπό 

την προμήθειά του σε κάποιον άλλο
• Προσφορά για προμήθεια του προϊόντος, για 

παράδειγμα μέσω διαφημίσεων, ιστότοπων ή 
φυλλαδίων

• Επίδειξη του προϊόντος με σκοπό την 
προμήθειά του

• Διάθεση του προϊόντος σε ένα άτομο
• Παροχή του προϊόντος σε ένα άτομο.
Παρέχετε ένα προϊόν είτε χρεώνοντας γι’ αυτό 
είτε όχι, ή το παρέχετε παρεμπιπτόντως ή ως 
μέρος της προμήθειας ενός άλλου είδους (για 
παράδειγμα ως μέρος ενός γεύματος).

Εάν είμαι προμηθευτής, τι πρέπει να 
κάνω με το απόθεμα χάρτινων πιάτων 
και μπολ με πλαστική επένδυση που 
θα μου έχει απομείνει όταν λήξει η 
εξαίρεση;
Δεν μπορείτε να συνεχίσετε να προμηθεύετε 
χάρτινα πιάτα και μπολ με πλαστική επένδυση 
μετά τη λήξη της εξαίρεσης στις 31 Οκτωβρίου 
2024, ακόμη και αν τα προϊόντα αγοράστηκαν 
ενώ η εξαίρεση ήταν ακόμη σε ισχύ. Πρέπει 
να απορρίψετε καταλλήλως τυχόν χάρτινα 
πιάτα και μπολ με πλαστική επένδυση που σας 
έχουν απομείνει. Εάν ο υφιστάμενος πάροχος 
υπηρεσιών σας δεν μπορεί να αποδεχτεί 
τα αντικείμενα, μπορείτε να αναζητήσετε 
έναν φορέα ανακύκλωσης στη διεύθυνση 
businessrecycling.com.au.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με την προετοιμασία για την 
απαγόρευση των πλαστικών αντικειμένων μίας 
χρήσης εδώ. 

Εάν είμαι προμηθευτής, μπορώ να 
δωρίσω χάρτινα πιάτα και μπολ με 
πλαστική επένδυση που μου έχουν 
απομείνει σε φιλανθρωπικές ή 
κοινοτικές οργανώσεις όταν λήξει η 
εξαίρεση;
Όχι. Μόλις λήξει η εξαίρεση, δεν μπορείτε 
να δωρίσετε ή να χαρίσετε το απόθεμα που 
σας έχει απομείνει σε φιλανθρωπικούς, 
αθλητικούς, εκπαιδευτικούς, μη κερδοσκοπικούς 
ή κοινοτικούς οργανισμούς. Ούτε αυτοί οι 
οργανισμοί δεν θα επιτρέπεται να προμηθεύουν 
χάρτινα πιάτα και μπολ με πλαστική επένδυση 
στους πελάτες τους.
Η απόρριψη των υπαρχόντων αποθεμάτων σε 
φιλανθρωπικές οργανώσεις προσθέτει στο ήδη 
σημαντικό ζήτημα των ειδών που πετιούνται 
παράνομα, σε φθαρμένη και κακή κατάσταση 
και που κοστίζουν στις φιλανθρωπικές 
οργανώσεις εκατομμύρια δολάρια ετησίως 
για καθαρισμό και απόρριψη και επιβαρύνει 
το βασικό τους έργο. Η παράνομη απόρριψη 
σε φιλανθρωπικούς κάδους και καταστήματα 
μπορεί να επισύρει πρόστιμα.
Είναι σημαντικό να κάνετε ένα σχέδιο για να 
χρησιμοποιήσετε όλο σας το απόθεμα πολύ 
πριν από τη λήξη της εξαίρεσης. Μπορείτε να 
βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
την προετοιμασία για τις απαγορεύσεις των 
πλαστικών αντικειμένων μίας χρήσης εδώ.

Εάν είμαι ιδιοκτήτης σπιτιού, μπορεί 
να μου επιβληθούν κυρώσεις για τη 
χρήση αυτών των προϊόντων στο σπίτι 
μετά τη λήξη της εξαίρεσης;
Όχι. Εάν σας έχουν απομείνει χάρτινα πιάτα και 
μπολ με πλαστική επένδυση στο σπίτι, μπορείτε 
να συνεχίσετε να τα χρησιμοποιείτε μετά την 
1η Νοεμβρίου 2024, όπως για πάρτι, πικνίκ 
και άλλες ιδιωτικές γιορτές με τους φίλους και 
την οικογένειά σας, εφόσον δεν τα παρέχετε σε 
άλλα άτομα στο πλαίσιο μιας επιχειρηματικής 
δραστηριότητας.
Το αδίκημα της προμήθειας πλαστικών πιάτων 
και μπολ μίας χρήσης ισχύει μόνο κατά 

https://legislation.nsw.gov.au/view/html/inforce/current/act-2021-031#dict
https://businessrecycling.com.au/
https://dpe.mysocialpinpoint.com.au/plastics-ban-nsw/prepare-ban
https://dpe.mysocialpinpoint.com.au/plastics-ban-nsw/prepare-ban
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τη διάρκεια της άσκησης επιχειρηματικής 
δραστηριότητας. Σύμφωνα με τον νόμο PRCE 
Act, η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας 
περιλαμβάνει:
• άσκηση δραστηριότητας για εμπορικούς, 

φιλανθρωπικούς, αθλητικούς, εκπαιδευτικούς 
ή κοινοτικούς σκοπούς

• άσκηση μη κερδοσκοπικής επιχείρησης, 
συνεταιρισμού ή ατομικής επιχείρησης.

Μπορούν τα προϊόντα αυτά να 
εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται 
για τέχνες και χειροτεχνίες σε σχολεία 
ή παιδικούς σταθμούς μετά τη λήξη της 
εξαίρεσης;
Όχι. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε να προμηθεύετε 
αυτά τα είδη μετά τις 31 Οκτωβρίου 2024, 
ακόμη και αν χρησιμοποιούνται μόνο για 
τέχνες και χειροτεχνίες. Αυτό συμβαίνει 
επειδή τα αντικείμενα απαγορεύονται 
με βάση τον λόγο για τον οποίο έχουν 
σχεδιαστεί και προορίζονται, και όχι την 
πραγματική τελική χρήση ή δραστηριότητα. 
Οι οργανισμοί που παρέχουν εκπαιδευτικές 
υπηρεσίες ή δραστηριότητες περιλαμβάνονται 
στις απαγορεύσεις, μαζί με όλες τις άλλες 
επιχειρήσεις.   
Είναι σημαντικό να κάνετε ένα σχέδιο για να 
χρησιμοποιήσετε όλο σας το απόθεμα πολύ 
πριν από τη λήξη της εξαίρεσης. Μπορείτε να 
βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
την προετοιμασία για τις απαγορεύσεις των 
πλαστικών αντικειμένων μίας χρήσης εδώ.

Εάν είμαι φιλανθρωπικός ή άλλος μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός, μπορεί να 
μου επιβληθούν κυρώσεις για τη χρήση 
αυτών των προϊόντων μετά τη λήξη της 
εξαίρεσης;
Ναι. Εάν έχετε χάρτινα πιάτα και μπολ με 
πλαστική επένδυση που έχετε ήδη αγοράσει, 
δεν μπορείτε να συνεχίσετε να τα προμηθεύετε 
μετά τις 31 Οκτωβρίου 2024 στους πελάτες 
σας ή σε άλλα μέλη της κοινότητας. Οι 
οργανισμοί που παρέχουν φιλανθρωπικές, 
αθλητικές, εκπαιδευτικές ή κοινοτικές 
υπηρεσίες ή δραστηριότητες περιλαμβάνονται 
στις απαγορεύσεις, μαζί με όλες τις άλλες 
επιχειρήσεις.
Είναι σημαντικό να κάνετε ένα σχέδιο για να 
χρησιμοποιήσετε όλο σας το απόθεμα πολύ 
πριν από τη λήξη της εξαίρεσης. Μπορείτε να 
βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
την προετοιμασία για τις απαγορεύσεις των 
πλαστικών αντικειμένων μίας χρήσης εδώ. 

Ποιες εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν 
για τα χάρτινα πιάτα και μπολ με 
πλαστική επένδυση;
Κατά τη διάρκεια διαβουλεύσεων σχετικά 
με αυτήν την εξαίρεση, οι κατασκευαστές 
ενημέρωσαν ότι αναπτύσσουν πολύχρωμα 
χάρτινα πιάτα και μπολ χωρίς επένδυση που 
κατασκευάζονται με μελάνια ασφαλή για τα 
τρόφιμα. Τα εναλλακτικά αυτά είδη θα πρέπει να 
είναι διαθέσιμα πριν από τη λήξη της εξαίρεσης 
στις 31 Οκτωβρίου 2024. Υπάρχουν επίσης 
πολλά μη τυπωμένα εναλλακτικά προϊόντα που 
είναι ήδη διαθέσιμα, συμπεριλαμβανομένων 
πιάτων και μπολ από φύλλα φοίνικα, ξύλο, 
ζαχαροκάλαμο, πίτουρο σιταριού και 
απλό χαρτί χωρίς επένδυση, καθώς και 
επαναχρησιμοποιήσιμα πλαστικά μπολ και πιάτα.
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