
Προτεινόμενες τροποποιήσεις κανονισμών για
Προϊόντα Μίας Χρήσης και άλλα Πλαστικά Προϊόντα 2023

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Επισκόπηση
 

Στις 4 Νοεμβρίου 2022, η Αναπληρώτρια Πρωθυπουργός της Νότιας Αυστραλίας, 
η Αξιότιμη Susan Close MP, ανακοίνωσε τα επόμενα σταδιακά βήματα για την 
σταδιακή κατάργηση πρόσθετων προϊόντων μίας χρήσης και άλλων πλαστικών 
προϊόντων τα επόμενα 3 χρόνια.

Από 1 Σεπτεμβρίου 2023, θα απαγορευτεί η πώληση, η προμήθεια ή η διανομή 
τεσσάρων  πλαστικών προϊόντων στην Νότια Αυστραλία που περιλαμβάνουν:

• Προστατευτικά πλαστικά για κουτιά πίτσας

• Μπατονέτες με πλαστικό στέλεχος 

• Πλαστικά μπολ μίας χρήσης χωρίς καπάκια για τρόφιμα και ροφήματα

• Πλαστικά πιάτα μίας χρήσης για φαγητό.

Για την συμπερίληψη πρόσθετων πλαστικών προϊόντων στον Νόμο περί 
Προϊόντων Μίας Χρήσης και Άλλων Πλαστικών Προϊόντων (Αποφυγή Απορριμμάτων) 
2020, θα πρέπει να γίνουν αλλαγές στους κανονισμούς στο πλαίσιο της 
παραγράφου 6(1)(h) του Νόμου.

Η Κυβέρνηση της Νότιας Αυστραλίας ζητά τα σχόλια του κλάδου, των 
επιχειρήσεων και της ευρύτερης κοινότητας για το προσχέδιο ‘Τροποποιήσεων 
Κανονισμών  για Προϊόντα Μίας Χρήσης και Άλλα Πλαστικά Προϊόντα (Αποφυγή 
Απορριμμάτων) (Απαγορευμένα Πλαστικά Προϊόντα) 2023’  συμπεριλαμβανομένων 
των προτεινόμενων εξαιρέσεων.

Στις επόμενες σελίδες παρέχεται μια περίληψη των προτεινόμενων κανονισμών 
και των παραγόντων που συνέβαλαν στην ανάπτυξη των ορισμών και των 
εξαιρέσεων. 

https://www.replacethewaste.sa.gov.au/images-sup/resource-downloads/resource-downloads-2023/GISA_SUPP4 2022 paper_final_web_single pages.pdf?downloadable=1


Προτεινόμενες τροποποιήσεις κανονισμών για Πλαστικά Προϊόντα Μίας Χρήσης 2023 | Επεξηγηματικές Σημειώσεις | Σελίδα 2 

1. Προστατευτικά πλαστικά 
για κουτιά πίτσας
Η Νότια Αυστραλία είναι η πρώτη διοικητική 
περιφέρεια στην Αυστραλία που απαγόρευσε 
τα προστατευτικά πλαστικά στα κουτιά πίτσας. 

Τα προστατευτικά πλαστικά στα κουτιά πίτσας 
είναι δύσκολο να συλλεχθούν για ανακύκλωση 
σε εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών και μπορεί, 
επίσης, να γίνουν πηγή μόλυνσης σε κατηγορίες 
ανακύκλωσης βιολογικών προϊόντων εάν αυτά 
τα αντικείμενα πεταχτούν (είτε εκούσια είτε 
ακούσια) σε κάδο πράσινων βιολογικών ειδών 
μαζί με το κουτί της πίτσας και/ή τα αποφάγια 
της πίτσας. Χάρτινα κουτιά πίτσας είναι 
αποδεκτά σε κάδους βιολογικών προϊόντων που 
συλλέγονται από το πεζοδρόμιο σε όλους τους 
μητροπολιτικούς και πολλούς περιφερειακούς 
δήμους στην Νότια Αυστραλία. Μια κύρια 
πρόθεση του κανονισμού είναι η υποστήριξη 
αυξημένης ανάκτησης βιολογικών προϊόντων 
μέσω οικιακών και εμπορικών κάδων πράσινων 
βιολογικών προϊόντων με την ταυτόχρονη 
μείωση της μόλυνσης από πλαστικά.

Ο προτεινόμενος ορισμός καταστεί σαφές ότι 
οι κανονισμοί δεν αποσκοπούν να καλύψουν 
ένα αντικείμενο που μπορεί να μοιάζει με ένα 
τυπικό προστατευτικό κουτιού πίτσας (για 
παράδειγμα, ένα πλαστικό τραπέζι παιχνιδιού) 
που δεν τοποθετείται σε κουτί πίτσας.

2. Μπατονέτες με Πλαστικό 
Στέλεχος
Μπατονέτες με πλαστικό στέλεχος πετιούνται 
συχνά στην τουαλέτα και, λόγω του βάρους και 
του μικρού μεγέθους τους, μπορεί να περάσουν 
μέσα από τα συστήματα φιλτραρίσματος στο 
θαλάσσιο  περιβάλλον. Ο οργανισμός WWF-
Australia τα βάζει στην λίστα των κορυφαίων 
10 χειρότερων πλαστικών μίας χρήσης στην 
Αυστραλία.

Αυτά τα αντικείμενα επρόκειτο ή πρόκειται 
να απαγορευτούν στις περισσότερες περιοχές 
στην Αυστραλία (εκτός της Τασμανίας και 
της Βόρειας Επικράτειας) και έχουν, επίσης, 
απαγορευτεί στην Νέα Ζηλανδία.

Η Νότια Αυστραλία πρόκειται να καταργήσει 
την πώληση των μπατονετών με πλαστικό 
στέλεχος στο ευρύ κοινό. Έχουν συνταχθεί 
εξαιρέσεις που επιτρέπουν την συνεχιζόμενη 
πώληση, προμήθεια ή διανομή μπατονετών 
με πλαστικό στέλεχος για ιατρικούς, 
επιστημονικούς, ιατροδικαστικούς σκοπούς 
και για την επιβολή του νόμου, που 
συμπεριλαμβάνουν την παροχή μπατονετών 
με πλαστικό στέλεχος σε κουτιά πρώτων 
βοηθειών και ιατρικών εξετάσεων.  

Αυτοί οι προτεινόμενοι κανονισμοί 
αντικατοπτρίζουν ισχύουσες εξαιρέσεις στις 
άλλες διοικητικές περιφέρειες της Αυστραλίας 
και στην Νέα Ζηλανδία. 

Μετά από ανασκόπηση όλων των τρέχοντων 
κανονισμών, προτείνεται να χρησιμοποιήσει 
η Νότια Αυστραλία έναν παρόμοιο ορισμό 
με τους Κανονισμούς Ελαχιστοποίησης 
Απορριμμάτων (Πλαστικών και Σχετικών 
Προϊόντων) 2022 της Νέας Ζηλανδίας, ο 
οποίος συμπεριλαμβάνει την πιθανότητα οι 
μπατονέτες να περιέχουν είτε βαμβάκι είτε 
συνθετικές ίνες.

Ζητάμε τα σχόλιά σας
Υπάρχουν τυχόν θέματα ή πιθανές 
ακούσιες συνέπειες σχετικά μ’ αυτόν 
τον κανονισμό;

Ζητάμε τα σχόλιά σας
Είναι αυτοί οι κανονισμοί κατάλληλοι 
για να εμποδίσουν τις μπατονέτες με 
πλαστικά στελέχη να καταλήξουν στα 
θαλάσσια περιβάλλοντα της Νότιας 
Αυστραλίας;

Υπάρχουν τυχόν θέματα ή πιθανές 
ακούσιες συνέπειες σχετικά μ’ αυτόν 
τον κανονισμό;

https://www.wwf.org.au/news/blogs/10-worst-single-use-plastics-and-eco-friendly-alternatives#gs.oavg85
https://www.wwf.org.au/news/blogs/10-worst-single-use-plastics-and-eco-friendly-alternatives#gs.oavg85
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3. Πλαστικά πιάτα και μπολ μίας χρήσης
Η πρόθεση είναι ότι η απαγόρευση σχετίζεται μόνο με πλαστικά μπολ μίας χρήσης σχεδιασμένα 
χωρίς καπάκι και πλαστικά πιάτα μίας χρήσης που είναι σχεδιασμένα και χρησιμοποιούνται για την 
κατανάλωση φαγητού. 

Πλαστικά μπολ σχεδιασμένα με καπάκια, πλαστικά κύπελα με καπάκια και πλαστικά δοχεία τροφίμων 
θα συμπεριληφθούν στα προϊόντα που θα απαγορευθούν τον Σεπτέμβριο 2024 και θα υπόκεινται σε 
περαιτέρω διαβούλευση το 2023 πριν την σύνταξη αυτών των κανονισμών. Επομένως, τα τρέχοντα 
σχέδια κανονισμών καθιστούν σαφές ότι απαγορεύονται μόνο τα πλαστικά μπολ που είναι σχεδιασμένα 
και προορίζονται για την κατανάλωση φαγητού και είναι σχεδιασμένα να μην έχουν καπάκι.

Ένας αριθμός διοικητικών περιφερειών έχει ήδη απαγορεύσει πλαστικά πιάτα και πλαστικά μπολ 
χωρίς καπάκια, συμπεριλαμβανομένων της Δυτικής Αυστραλίας, του Κουίνσλαντ και της Νέας Νότιας 
Ουαλίας. Η απαγόρευση πλαστικών πιάτων (αλλά όχι πλαστικών μπολ) στην Βικτώρια θα αρχίσει την 
1η Φεβρουαρίου 2023. Σε πρόσφατη διαβούλευση, η Επικράτεια Αυστραλιανής Πρωτεύουσας πρότεινε 
να αρχίσει η απαγόρευση πλαστικών πιάτων και πλαστικών μπολ την 1η Ιουλίου 2023. 

3.1. Χάρτινα πιάτα και μπολ 
με πλαστική επένδυση
Χάρτινα πιάτα και μπολ με πλαστική επένδυση 
χρησιμοποιούνται συνήθως για γενέθλια 
και άλλες εορταστικές εκδηλώσεις. Αυτά τα 
είδη αναγνωρίζονται από τα φωτεινά μοτίβα, 
τις εποχιακές ευχές και τους χαρακτήρες 
κινουμένων σχεδίων που εκθέτουν.

Τυπωμένα χάρτινα πιάτα και μπολ απαιτούν 
μια λεπτή πλαστική επένδυση για να 
διασφαλίζεται ότι το προϊόν είναι ασφαλές για 
την κατανάλωση φαγητού (δηλαδή, για υπάρχει 
εμπόδιο μεταξύ του φαγητού και της μελάνης 
και της βαφής).

Χάρτινα πιάτα και μπολ με πλαστική επένδυση 
δεν μπορούν να ανακυκλωθούν στον κάδο με 
το κίτρινο καπάκι εκτός εάν δεν υπάρχουν 
υπολείμματα τροφής. Αυτά τα προϊόντα 
θεωρούνται ως πηγές μόλυνσης σε κάδους 
πράσινων οικολογικών προϊόντων καθώς η 
συμβατή πλαστική επένδυση δεν μπορεί να 
κομποστοποιηθεί.

Οι διοικητικές περιφέρειες της Αυστραλίας 
έχουν επιδιώξει να καταργήσουν σταδιακά 
αυτά τα προϊόντα με διαφορετικούς τρόπους.

Οι κανονισμοί της Νέας Νότιας Ουαλίας 
και της Βικτώριας περιλαμβάνουν χρονικά 
περιορισμένες εξαιρέσεις για χάρτινα πιάτα 
με πλαστική επένδυση έως τις 31 Οκτωβρίου 
2024. Η Επικράτεια Αυστραλιανής 
Πρωτεύουσας έχει υποδείξει ότι η 
προτεινόμενη απαγόρευση πλαστικών πιάτων 
και πλαστικών μπολ είναι πιθανόν 

να περιλάβει την ίδια χρονικά περιορισμένη  
εξαίρεση. Η χρονικά περιορισμένη εξαίρεση 
αναπτύχθηκε σε αναγνώριση ότι οι 
κατασκευαστές, οι έμποροι χοντρικών και 
λιανικών πωλήσεων είχαν προπαραγγείλει 
στοκ πριν η η απαγόρευση να τεθεί σε ισχύ 
και για την παροχή χρόνου για την εύρεση 
εναλλακτικών λύσεων.

Το Κουίνσλαντ και η Δυτική Αυστραλία 
δεν έχουν περιλάβει αυτή την χρονικά 
περιορισμένη εξαίρεση για πιάτα ή μπολ με 
πλαστική επένδυση, ωστόσο, το πρόσφατο 
καθοδηγητικό σημείωμα στην ιστοσελίδα 
της Κυβέρνησης του Κουίνσλαντ σχετικά με 
‘χάρτινα πιάτα και μπολ με επικάλυψη από 
πολυμερές’ υποδεικνύει ότι, μολονότι δεν 
υπάρχει ισχύουσα εξαίρεση, το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Επιστημών του Κουίνσλαντ 
δεν θα απαιτήσει συμμόρφωση για αυτά τα 
είδη επί του παρόντος.

Συγκριτικά, η απαγόρευση της Δυτικής 
Αυστραλίας ισχύει για την πώληση, την 
προμήθεια ή την διανομή όλων των πλαστικών 
πιάτων και μπολ μίας χρήσης που είναι  
κατασκευασμένα από πλαστικό, είτε είναι 
πλήρως είτε εν μέρει κατασκευασμένα από 
πλαστικό.

https://www.replacethewaste.sa.gov.au/phased-out-2024
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Για την Νότια Αυστραλία, οι κύριοι παράγοντες 
στην απόφαση εάν πρέπει να συμπεριληφθεί 
μια πιθανή εξαίρεση για χάρτινα πιάτα και 
μπολ με πλαστική επένδυση σχετίζεται: 

• Με την υποστήριξη της εναρμόνισης 
όλων των διοικητικών περιφερειών και 
την διευκόλυνση των κανονισμών

• Με την παροχή πρόσθετου χρόνου 
ώστε ο κλάδος να εντοπίσει και να 
προμηθευτεί εναλλακτικά προϊόντα

• Με την δυσκολία της απόρριψης 
χρησιμοποιημένων σκευών τροφίμων με 
πλαστική επένδυση

• Με τον ρόλο τους στην ανάκτηση 
απορριμμάτων τροφίμων

• Με την συνοχή των μηνυμάτων για τον 
τρόπο απόρριψης άλλων σκευών τροφίμων 
μίας χρήσης (συγκεκριμένα των ήδη 
απαγορευμένων ή αυτών που πρόκειται να 
απαγορευτούν στο πλαίσιο του Νόμου). 

Επί το παρόντος, οι προτεινόμενοι κανονισμοί 
περιλαμβάνουν την χρονικά περιορισμένη 
εξαίρεση για πιάτα και μπολ με πλαστική 
επένδυση έως τις 31 Οκτωβρίου 2024 ως 
αντανάκλαση των εξαιρέσεων που ισχύουν 
στην Νέα Νότια Ουαλία, αυτών που θα τεθούν 
σε ισχύ σύντομα στην Βικτώρια, και αυτών που 
αναμένονται από την Επικράτεια Αυστραλιανής 
Πρωτεύουσας. Ενδέχεται να εξεταστούν 
εναλλακτικές προσεγγίσεις, ανάλογα με τα 
σχόλια κατόπιν διαβούλευσης. 

3.2. Πλαστικά μπολ που 
δεν χρησιμοποιούνται για 
κατανάλωση ανθρώπινης τροφής
Οι κανονισμοί της Νότιας Αυστραλίας 
συντάχθηκαν για την παροχή εξαίρεσης 
για πλαστικά μπολ μίας χρήσης που 
χρησιμοποιούνται για ιατρικούς, 
επιστημονικούς, ιατροδικαστικούς σκοπούς 
και για την επιβολή του νόμου, αλλά δεν 
περιλαμβάνουν εξαιρέσεις για μπολ που 
χρησιμοποιούνται για το σερβίρισμα φαγητού 
και ροφημάτων σε ανθρώπους.

Η προτεινόμενη εξαίρεση αναπτύχθηκε για να 
καλύψει περιπτώσεις όπως αποστειρωμένα 
μπολ μίας χρήσης που χρησιμοποιούνται 
σε χειρουργεία και μη αποστειρωμένα μπολ 
που χρησιμοποιούνται σε κτηνιατρεία και 
ενημερώνεται από ισχύουσες εξαιρέσεις στην 
Νέα Νότια Ουαλία κατόπιν διαβούλευσης για την 
νομοθεσία περί πλαστικών μίας χρήσης.

Ζητάμε τα σχόλιά σας
Πρέπει η Νότια Αυστραλία να εξετάσει 
το θέμα πιάτων και μπολ με πλαστική 
επένδυση:

• Με την παροχή χρονικά 
περιορισμένης εξαίρεσης για αυτά τα 
είδη;

• Με την απαγόρευση των πωλήσεων, 
προμηθειών ή διανομής όλων 
των πιάτων και μπολ μίας 
χρήσης που περιέχουν πλαστικό, 
συμπεριλαμβανομένων των πιάτων 
με πλαστική επένδυση;

• Με την ανάληψη εναλλακτικών 
μέτρων που  δεν περιγράφονται 
παραπάνω;

Υπάρχουν τυχόν θέματα ή πιθανές ακούσιες 
συνέπειες σχετικά με τον καθένα απ’ αυτούς 
τους κανονισμούς συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν πιθανών  επιπτώσεων σε άτομα που 
ζουν με αναπηρία;

Ζητάμε τα σχόλιά σας
Είναι κατάλληλες οι προτεινόμενες 
εξαιρέσεις και υπάρχουν τυχόν 
άλλοι κλάδοι που ενδέχεται να 
απαιτήσουν εξαίρεση για πλαστικά 
μπολ μίας χρήσης;

Υπάρχουν τυχόν θέματα ή πιθανές 
ακούσιες συνέπειες σχετικά με 
αυτόν τον κανονισμό;


