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Ποιος επιτρέπεται να 
προμηθεύει πλαστικά 
καλαμάκια μίας χρήσης 
στην ΝΝΟ: Προμηθευτές 
τροφίμων και ποτών, 
φιλανθρωπικά ιδρύματα, 
και γραφεία τοπικής 
αυτοδιοίκησης
Το έγγραφο αυτό παρέχει οδηγίες για προμηθευτές 
τροφίμων και ποτών, για φιλανθρωπικά ιδρύματα, 
και γραφεία τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με την 
Εξαίρεση πλαστικών καλαμακιών μίας χρήσης 2022 
(Plastic Single-Use Straw Exemption 2022) του 
Νόμου περί μείωσης πλαστικών και κυκλικής 
οικονομίας 2021 (Plastic Reduction and Circular 
Economy Act 2021 – PRCE Act). 
Μετά την 1 Νοεμβρίου 2022 θα αποτελεί γενικά αδίκημα 
η προμήθεια πλαστικών καλαμακιών μίας χρήσης στα 
πλαίσια επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ΝΝΟ. Αυτό 
περιλαμβάνει την προμήθεια πλαστικών καλαμακιών 
μίας χρήσης στα πλαίσια μιας δραστηριότητας για 
εμπορικούς, φιλανθρωπικούς, αθλητικούς, εκπαιδευτικούς 
ή κοινοτικούς σκοπούς, και αφορά μη κερδοσκοπικές 
επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και ατομικές επιχειρήσεις. 

Η Εξαίρεση πλαστικών καλαμακιών μίας χρήσης 2022 
επιτρέπει τη συνέχιση της προμήθειας πλαστικών 
καλαμακιών μίας χρήσης σε άτομα που χρειάζονται 
πλαστικά καλαμάκια μίας χρήσης εξαιτίας αναπηρίας 
ή άλλης ιατρικής ανάγκης, ή σε ένα άτομο ή οργανισμό 
που ενεργεί εκ μέρους τους. 

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

Ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις, αν είστε:

• άτομο ή οργανισμός που παρέχει τρόφιμα ή ποτά για 
εμπορικό σκοπό, ή για φιλανθρωπικούς, αθλητικούς, 
εκπαιδευτικούς ή κοινοτικούς σκοπούς (για παράδειγμα, 
εστιατόριο, καφετέρια (συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

που βρίσκονται σε τρένα), αυτοκινούμενες καντίνες, 
σχολικά κυλικεία, αθλητικά περίπτερα, «λουκάνικο σε 
ψωμί» (sausage sizzle) για έρανο)

• μη κερδοσκοπική επιχείρηση, συνεταιρισμός ή ατομική 
επιχείρηση που προμηθεύει τρόφιμα ή ποτά (για 
παράδειγμα, πάγκος σε αγορά)

• εγγεγραμμένο φιλανθρωπικό ίδρυμα, ή

• γραφείο τοπικής αυτοδιοίκησης προσβάσιμο στο κοινό 
(για παράδειγμα, δημαρχείο).

Απαιτήσεις:
• Μπορείτε να δώσετε ένα πλαστικό καλαμάκι μίας 

χρήσης αν ζητηθεί από ένα άτομο που χρειάζεται 
ένα καλαμάκι εξαιτίας αναπηρίας ή άλλης ιατρικής 
ανάγκης, ή από ένα άτομο ή οργανισμό που ενεργεί 
εκ μέρους του.

• Μπορείτε να δώσετε ένα πλαστικό καλαμάκι μίας 
χρήσης μόνο εφόσον σας ζητηθεί. Δεν μπορείτε να 
δώσετε ένα πλαστικό καλαμάκι μίας χρήσης αν δεν 
σας ζητηθεί.

• Δεν μπορείτε να έχετε σε δημόσια θέα πλαστικά 
καλαμάκια μίας χρήσης. Πρέπει να φυλάτε τα 
καλαμάκια εκτός κοινής θέας και σε μέρος που δεν 
είναι δημόσια προσβάσιμο, για παράδειγμα, πίσω από 
τον πάγκο.

• Μπορείτε να δώσετε περισσότερα από ένα πλαστικά 
καλαμάκια μίας χρήσης, αν σας ζητήσουν.

• Δεν επιτρέπεται να χρεώνετε το καλαμάκι.

• Δεν χρειάζεται να ζητήσετε από το άτομο 'απόδειξη' ότι 
χρειάζεται ένα πλαστικό καλαμάκι μίας χρήσης για τον 
εαυτό του ή για κάποιον άλλον, και η EPA συνιστά να 
μην ρωτάτε (για λόγους προσωπικού απορρήτου). Δεν 
θα βρείτε τον μπελά σας που δεν ρωτήσατε.

• Αν και δεν είναι υποχρεωτικό να προμηθεύετε πλαστικά 
καλαμάκια μίας χρήσης σύμφωνα με τον Νόμο PRCE ή 
την εξαίρεση, μπορεί να επιθυμείτε να το κάνετε, καθώς 
έτσι βοηθάτε ανθρώπους που τα χρειάζονται ώστε να 
συνεχίσουν να ζουν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια.
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Οδηγός γρήγορης αναφοράς
Σημείωση: Η λέξη ‘καλαμάκι’ αναφέρεται σε ένα πλαστικό καλαμάκι μίας χρήσης.

Σημείωση: Διαβάστε αυτόν τον πίνακα σε συνδυασμό με τις οδηγίες που παρατίθενται παραπάνω.

Τύπος προμηθευτή 
Σε ποιον μπορείτε να 
προμηθεύετε; 

Μπορείτε να 
χρεώνετε; 

Μπορείτε 
να δίνετε 
ελεύθερα 
καλαμάκια ή 
πρέπει να σας 
ζητήσουν; 

Χρειάζεται να 
ζητάτε 'απόδειξη';

Μπορείτε 
να δίνετε 
περισσότερα 
από ένα 
καλαμάκια;

Μπορείτε να έχετε τα 
καλαμάκια σε κοινή θέα;

Άτομο ή οργανισμός που παρέχει 
τρόφιμα ή ποτά για εμπορικούς, 
φιλανθρωπικούς, αθλητικούς, 
εκπαιδευτικούς ή κοινοτικούς σκοπούς

Μη κερδοσκοπική επιχείρηση, 
συνεταιρισμός ή ατομική επιχείρηση 
που προμηθεύει τρόφιμα ή ποτά

Εγγεγραμμένο φιλανθρωπικό ίδρυμα

Γραφείο τοπικής αυτοδιοίκησης 
προσβάσιμο στο κοινό (για παράδειγμα, 
δημαρχείο)

Ένα άτομο που χρειάζεται ένα 
πλαστικό καλαμάκι μίας χρήσης 
εξαιτίας αναπηρίας ή άλλης 
ιατρικής ανάγκης, ή ένα άτομο 
ή οργανισμός που ενεργεί εκ 
μέρους του 

✗ Όχι Μπορείτε να 
δίνετε καλαμάκι 
εφόσον σας 
ζητηθεί

Τα καλαμάκια 
δεν πρέπει να 
είναι ελεύθερα 
προσβάσιμα 
χωρίς τη 
βοήθεια του 
προμηθευτή

✗ Όχι ✓  Ναι, εφόσον 
ζητηθεί

✗ Όχι


