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Φύλλο δεδομένων

Σεπτέμβριος 2022

Ποιος επιτρέπεται 
να προμηθεύει 
πλαστικά καλαμάκια 
μίας χρήσης στην 
ΝΝΟ: Κατασκευαστές, 
παραγωγοί και έμποροι 
χονδρικής
Το έγγραφο αυτό παρέχει οδηγίες για κατασκευαστές, 
παραγωγούς και εμπόρους χονδρικής 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. 

Αν είστε κατασκευαστής, παραγωγός ή έμπορος 
χονδρικής πλαστικών καλαμακιών μίας χρήσης, 
μπορείτε να τα προμηθεύετε, εφόσον έχετε φροντίσει 
δεόντως ώστε η προμήθεια των πλαστικών καλαμακιών 
μίας χρήσης να είναι προς:

• ένα άτομο ή έναν οργανισμό που επιτρέπεται να 
προμηθεύει πλαστικά καλαμάκια μίας χρήσης:

 - 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)

 - ιατρικό ίδρυμα (για παράδειγμα, νοσοκομείο, 
ιδιωτικό ιατρείο)

 - οδοντιατρική κλινική

 - ίδρυμα φροντίδας (για παράδειγμα, γηροκομείο 
κέντρα φροντίδας παιδιών)

 - μέσο μεταφοράς ασθενών (για παράδειγμα, 
ένα ασθενοφόρο)

 - μέρος όπου παρέχεται κατ' οίκον φροντίδα

 - φαρμακείο

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

 - εγγεγραμμένο φιλανθρωπικό ίδρυμα 
(μπορείτε να ψάξετε στη βάση δεδομένων της 
Αυστραλιανής Επιτροπής Φιλανθρωπικών και 
Μη Κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων για να δείτε αν το 
φιλανθρωπικό ίδρυμα είναι εγγεγραμμένο)

 - έναν online προμηθευτή πλαστικών καλαμακιών 
μίας χρήσης

 - έναν έμπορο χονδρικής πλαστικών καλαμακιών 
μίας χρήσης.

• ένα άτομο που χρειάζεται πλαστικά καλαμάκια 
μίας χρήσης εξαιτίας αναπηρίας ή άλλης ιατρικής 
ανάγκης, ή ένα άτομο ή οργανισμό που ενεργεί εκ 
μέρους του. (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.)

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.

https://www.epa.nsw.gov.au/licensing-and-regulation/legislation-and-compliance/acts-administered-by-the-epa/act-summaries#plasticreduction
https://www.epa.nsw.gov.au/licensing-and-regulation/legislation-and-compliance/acts-administered-by-the-epa/act-summaries#plasticreduction
https://www.epa.nsw.gov.au/licensing-and-regulation/legislation-and-compliance/acts-administered-by-the-epa/act-summaries#plasticreduction
https://www.epa.nsw.gov.au/licensing-and-regulation/legislation-and-compliance/acts-administered-by-the-epa/act-summaries#plasticreduction
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Δέουσα φροντίδα
Φροντίστε δεόντως ώστε να είστε σίγουροι ότι η 
προμήθεια πλαστικών καλαμακιών μίας χρήσης είναι 
προς έναν οργανισμό ή άτομο που:

• επιτρέπεται να παρέχει πλαστικά καλαμάκια 
μίας χρήσης όπως ορίζεται στην εξαίρεση (και 
αναφέρεται παραπάνω), ή

• τα χρειάζεται, εξαιτίας αναπηρίας ή άλλης ιατρικής 
ανάγκης (είτε δικής του είτε κάποιου εκ μέρους του 
οποίου ενεργεί).

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει διεξαγωγή τακτικών 
ελέγχων ή θέσπιση μηχανισμών, όπως απαίτηση 
δήλωσης ή επιβεβαίωσης μέσω e-mail πριν την αγορά.

Σκεφτείτε αν απαιτούνται περαιτέρω ερωτήσεις ή 
μέτρα ανάλογα με τις περιστάσεις. Για παράδειγμα:

• Ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει 
τα απαιτούμενα μέτρα είναι η ποσότητα των 
καλαμακιών που ζητείται: είναι πιθανό να χρειαστούν 
περισσότερες ερωτήσεις όταν ένας οργανισμός δίνει 
μια μεγάλη παραγγελία για καλαμάκια, σε σύγκριση 
με όταν ένα άτομο παραγγέλνει λίγα καλαμάκια. 
Μια περαιτέρω έρευνα που θα μπορούσατε να 
κάνετε όταν λαμβάνετε μια μεγάλη παραγγελία 
για καλαμάκια είναι να ελέγξετε τον ιστότοπο του 
οργανισμού για να επιβεβαιώσετε την ταυτότητα 
και τον σκοπό του οργανισμού.
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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;

Κατασκευαστής, παραγωγός 
και έμπορος χονδρικής

Επιχείρηση ή οργανισμός που 
επιτρέπεται να προμηθεύει 
πλαστικά καλαμάκια μίας 
χρήσης (δηλαδή τα άτομα ή οι 
οργανισμοί που αναφέρονται 
στη σελίδα 1 αυτού του 
εγγράφου)

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

✓ Ναι Μπορείτε 
να παρέχετε 
ελεύθερα το 
καλαμάκι

✓  Ναι – πρέπει να φροντίσετε 
δεόντως ώστε να είστε 
βέβαιοι ότι η προμήθεια 
είναι προς μια επιχείρηση ή 
οργανισμό που επιτρέπεται 
να προμηθεύει καλαμάκια, 
ή προς ένα άτομο που 
χρειάζεται καλαμάκια 
(ή προς κάποιον που ενεργεί 
εκ μέρους του) 

✓ Ναι Δεν συνιστάται, αλλά τα 
καλαμάκια θα πρέπει να είναι 
εύκολα προσβάσιμα για όσους 
επιτρέπεται να αγοράζουν 
καλαμάκια


