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Φύλλο δεδομένων

Σεπτέμβριος 2022

Καθοδήγηση για 
άτομα που χρειάζονται 
πλαστικά καλαμάκια 
μίας χρήσης στην ΝΝΟ, 
και όσους ενεργούν εκ 
μέρους αυτών
Από 1 Νοεμβρίου 2022, η προμήθεια πλαστικών 
καλαμακιών μίας χρήσης θα απαγορευτεί στην ΝΝΟ. 

Αν είστε κάποιος που χρειάζεται πλαστικά καλαμάκια 
μίας χρήσης εξαιτίας αναπηρίας ή άλλης ιατρικής 
ανάγκης, ή ένα άτομο/οργανισμός που ενεργεί εκ 
μέρους κάποιου που τα χρειάζεται, μπορείτε να 
συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση σε πλαστικά καλαμάκια 
μίας χρήσης όπου αυτά διατίθενται.

Οποιοδήποτε άτομο ή οργανισμός μπορεί να ενεργεί 
εκ μέρους κάποιου που χρειάζεται πλαστικά καλαμάκια 
μίας χρήσης, συμπεριλαμβανομένων φροντιστών, 
μελών της οικογένειας, φίλων, δασκάλων, ιδρυμάτων 
φροντίδας ηλικιωμένων, συμβουλίων, καφέ, σχολείων 
και νοσοκομείων.

Δεν μπορεί να σας επιβληθεί πρόστιμο για την 
αγορά, ζήτηση ή χρήση καλαμακιών μίας χρήσης αν 
τα ζητάτε για τις προσωπικές σας ιατρικές ανάγκες 
ή για τις ιατρικές ανάγκες κάποιου εκ μέρους του 
οποίου ενεργείτε. Η απαγόρευση ισχύει μόνο όπου 
η προμήθεια πλαστικών καλαμακιών μίας χρήσης 
γίνεται στα πλαίσια επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Αν είστε προμηθευτής πλαστικών καλαμακιών μίας 
χρήσης, μπορείτε να συνεχίσετε να προμηθεύετε 
πλαστικά καλαμάκια μίας χρήσης σε ορισμένες 
περιστάσεις. Ανατρέξτε στην καθοδήγησή μας σχετικά 
με το ποιος μπορεί να προμηθεύει πλαστικά καλαμάκια 
μίας χρήσης στη ΝΝΟ. 

Οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν για εσάς αν 
χρειάζεστε πλαστικά καλαμάκια μίας χρήσης εξαιτίας 
αναπηρίας ή άλλης ιατρικής ανάγκης, ή αν ενεργείτε εκ 
μέρους κάποιου που τα χρειάζεται.

Μέρη όπου μπορείτε 
να ζητήσετε καλαμάκι 
(χώροι φιλοξενίας, 
αγορές κ.λπ.)

• Μπορείτε να ζητήσετε πλαστικά καλαμάκια μίας 
χρήσης στα παρακάτω μέρη, από:

 - άτομα ή οργανισμούς που παρέχουν τρόφιμα ή 
ποτά για εμπορικό σκοπό, ή για φιλανθρωπικούς, 
αθλητικούς, εκπαιδευτικούς ή κοινοτικούς 
σκοπούς (για παράδειγμα, εστιατόρια, καφετέριες 
(συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται 
σε τρένα), αυτοκινούμενες καντίνες, σχολικά 
κυλικεία, αθλητικά περίπτερα, «λουκάνικα σε 
ψωμί» (sausage sizzles) για έρανο)

 - γραφεία τοπικής αυτοδιοίκησης προσβάσιμα στο 
κοινό (για παράδειγμα, δημαρχείο)

 - φιλανθρωπικά ιδρύματα.

• Δεν επιτρέπεται να χρεωθείτε για το καλαμάκι στα 
παραπάνω μέρη.

• Δεν χρειάζεται να ‘αποδείξετε’ ότι εσείς (ή το άτομο 
για το οποίο ζητάτε το καλαμάκι) χρειάζεται το 
καλαμάκι και οι προμηθευτές δεν πρέπει να ζητάνε 
‘απόδειξη’ γι' αυτό.

• Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερα από ένα 
πλαστικά καλαμάκια μίας χρήσης αν τα χρειάζεστε.

• Κάποιος που ενεργεί εκ μέρους σας μπορεί να 
ζητήσει ένα καλαμάκι για εσάς.

Χώροι φιλοξενίας, όπως εστιατόρια και καφέ, ενδέχεται 
να διαθέτουν πλαστικά καλαμάκια μίας χρήσης, 
ωστόσο δεν είναι υποχρεωτικό. Μπορεί να θέλετε να 
έχετε μαζί σας πλαστικά καλαμάκια μίας χρήσης όταν 
επισκέπτεστε τέτοια μέρη.
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Μέρη όπου μπορούν να 
σας δώσουν καλαμάκι 
(ιδρύματα υγείας)

• Μπορούν να σας δώσουν, ή μπορείτε να ζητήσετε 
πλαστικό καλαμάκι μίας χρήσης στα παρακάτω μέρη:

 - ιατρικά ιδρύματα (για παράδειγμα, νοσοκομεία, 
ιδιωτικά ιατρεία) 

 - οδοντιατρικές κλινικές 

 - ιδρύματα φροντίδας (για παράδειγμα, γηροκομεία, 
κέντρα φροντίδας παιδιών) 

 - μέσα μεταφοράς ασθενών (για παράδειγμα, 
ασθενοφόρα) 

 - χώρους όπου παρέχεται κατ' οίκον φροντίδα. 

• Οι προμηθευτές δεν μπορούν να σας χρεώσουν για 
το καλαμάκι.

• Κάποιος που ενεργεί εκ μέρους σας μπορεί να 
ζητήσει ένα καλαμάκι για εσάς.

Μέρη όπου μπορείτε να 
αγοράσετε καλαμάκια

• Μπορείτε να συνεχίσετε να αγοράζετε πλαστικά 
καλαμάκια μίας χρήσης (όπου υπάρχει απόθεμα) 
από:

 - online προμηθευτές (για παράδειγμα, 
online αγορές)

 - φαρμακεία

 - κατασκευαστές, παραγωγούς και 
εμπόρους χονδρικής

• Κάποιος που ενεργεί εκ μέρους σας μπορεί να 
αγοράσει καλαμάκια για εσάς.

• Όταν αγοράζετε πλαστικά καλαμάκια μίας χρήσης 
από κατασκευαστές, παραγωγούς, εμπόρους 
χονδρικής ή online προμηθευτές, μπορεί να σας 
ζητηθεί να επιβεβαιώσετε γιατί χρειάζεστε τα 
καλαμάκια (για παράδειγμα, για μια αναπηρία 
ή ιατρική ανάγκη). 

• Όταν αγοράζετε πλαστικά καλαμάκια μίας χρήσης 
από φαρμακεία, δεν χρειάζεται να ‘αποδείξετε’ ότι 
εσείς ή το άτομο για το οποίο ζητάτε το καλαμάκι 
χρειάζεται το καλαμάκι και οι φαρμακοποιοί δεν 
πρέπει να ζητάνε ‘απόδειξη’ γι' αυτό.
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