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Φύλλο δεδομένων

Σεπτέμβριος 2022

Ποιος επιτρέπεται να 
προμηθεύει πλαστικά 
καλαμάκια μίας χρήσης 
στην ΝΝΟ: Ιδρύματα 
υγειονομικής περίθαλψης
Το έγγραφο αυτό παρέχει οδηγίες για ιδρύματα 
υγειονομικής περίθαλψης 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, συμβουλίων, 
καφετεριών, σχολείων και νοσοκομείων.

Στα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης 
συμπεριλαμβάνονται ιατρικά και οδοντιατρικά 
ιδρύματα, ιδρύματα περίθαλψης, μέσα μεταφοράς 
ασθενών, και μέρη όπου παρέχεται κατ' οίκον φροντίδα 
ή επείγουσα ιατρική βοήθεια.

• Μπορείτε να παρέχετε πλαστικό καλαμάκι μίας 
χρήσης σε κάποιον για λόγους υγείας, ιατρικούς 
ή οδοντιατρικούς 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)

 - μέρη όπου παρέχεται κατ' οίκον φροντίδα

 - μέρη όπου παρέχεται επείγουσα ιατρική φροντίδα 
(για παράδειγμα, η σκηνή ενός ατυχήματος όπου 
παρέχεται φροντίδα από βοηθητικό ιατρικό 
προσωπικό).

• Μπορείτε να προμηθεύσετε περισσότερα από ένα 
πλαστικά καλαμάκια μίας χρήσης σε αυτό το άτομο. 

• Δεν επιτρέπεται να χρεώνετε το καλαμάκι.

• 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;

Ίδρυμα υγείας (ιατρικό, οδοντιατρικό, 
μεταφορά ασθενών, εγκαταστάσεις 
όπου παρέχεται κατ' οίκον φροντίδα, 
εγκαταστάσεις όπου παρέχεται 
επείγουσα ιατρική, υγειονομική 
ή οδοντιατρική φροντίδα)

Ένα άτομο που χρειάζεται 
καλαμάκι για υγειονομικούς, 
ιατρικούς ή οδοντιατρικούς 
σκοπούς 

✗ Όχι Μπορείτε 
να παρέχετε 
ελεύθερα το 
καλαμάκι

✗ Όχι ✓ Ναι Τα καλαμάκια θα πρέπει να είναι 
εύκολα προσβάσιμα για άτομα 
που τα χρειάζονται, καθώς και για 
το προσωπικό, ώστε να μπορεί 
να τα παρέχει στα άτομα που τα 
χρειάζονται.

Πέρα από αυτό, δεν συνιστάται τα 
καλαμάκια να βρίσκονται σε κοινή 
θέα ώστε ακόμη και κάποιος που 
δεν χρειάζεται ένα καλαμάκι να 
έχει ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό.


