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Νότια Αυστραλία 

Τροποποιήσεις Κανονισμών για Πλαστικά Προϊόντα 
Μίας Χρήσης και Άλλα Πλαστικά Προϊόντα (Αποφυγή 
Απορριμμάτων) (Απαγορευμένα Πλαστικά Προϊόντα) 
2023 
στο πλαίσιο του Νόμου περί Πλαστικών Προϊόντων Μίας Χρήσης και Άλλων Πλαστικών 
Προϊόντων (Αποφυγή Απορριμμάτων) 2020 
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Μέρος 1 — Εισαγωγή 
1 — Σύντομος τίτλος 

Αυτοί οι κανονισμοί μπορούν να αναφέρονται ως Τροποποιήσεις Κανονισμών 
Προϊόντων Μίας Χρήσης και Άλλων Πλαστικών Προϊόντων (Αποφυγή Απορριμμάτων) 
(Απαγορευμένα Πλαστικά Προϊόντα) 2023. 

2 — Έναρξη 
Αυτοί οι κανονισμοί τίθενται σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2023. 
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Μέρος 2 — Τροποποίηση Κανονισμών για Προϊόντα Μίας 

Χρήσης και Άλλα Πλαστικά Προϊόντα (Αποφυγή 
Απορριμμάτων) 2021 

3 — Τροποποίηση κανονισμού 3 — Ερμηνεία 
(1) Κανονισμός 3 — μετά τον ορισμό της επιχείρησης φαρμακείου εισαγάγετε: 

Προστατευτικό πλαστικό κουτιού πίτσας σημαίνει μια συσκευή 
σχεδιασμένη ή προορισμένη να τοποθετείται εντός ενός κουτιού πίτσας για 
να εμποδίσει το καπάκι του κουτιού να αγγίξει την πίτσα που περιέχεται στο 
κουτί· 

Μπατονέτα με πλαστικό στέλεχος σημαίνει ένα προϊόν που έχει ένα 
στέλεχος που αποτελείται συνολικά ή εν μέρει από πλαστικό και έχει 
βαμβάκι, συνθετικές ίνες ή κάποια άλλη παρόμοια ουσία τυλιγμένη γύρω 
από 1 ή και τις δύο άκρες· 

(2) Κανονισμός 3 — μετά τον ορισμό για το προϊόν που σχετίζεται με φαγητό ή ρόφημα, 
εισαγάγετε: 

το πλαστικό μπολ μίας χρήσης δεν περιλαμβάνει — 

(α) ένα διευρυμένο πολυστυρένιο μπολ· ή 

(β) ένα πλαστικό μπολ μίας χρήσης σχεδιασμένο ή προορισμένο να έχει 
καπάκι προστασίας διαρροής, είτε ξεχωριστά είτε προσκολλημένο· ή 

(γ) ένα πλαστικό μπολ μίας χρήσης που είναι μέρος της συσκευασίας 
προϊόντος που σχετίζεται με φαγητό ή ρόφημα· ή  

(δ) πριν την 1η Νοεμβρίου 2024 — ένα χάρτινο ή χαρτονένιο μπολ με 
επένδυση ή επικάλυψη από πλαστικό· 

το πιάτο μίας χρήσης δεν περιλαμβάνει — 

(α) ένα διευρυμένο πολυστυρένιο πιάτο· ή 

(β) ένα πλαστικό πιάτο μίας χρήσης που είναι μέρος της συσκευασίας 
προϊόντος που σχετίζεται με φαγητό ή ρόφημα· ή 

(γ) πριν την 1η Νοεμβρίου 2024 — ένα χάρτινο ή χαρτονένιο πιάτο με 
επένδυση ή επικάλυψη από πλαστικό· 

4 — Εισαγωγή κανονισμού 3A 
Μετά τον κανονισμό 3 εισαγάγετε: 

3A — Ορισμός απαγορευμένου πλαστικού προϊόντος (παράγραφος 
6(1)(h) του Νόμου) — συμπεριλήψεις 

Στο πλαίσιο της παραγράφου 6(1)(h) του Νόμου, τα ακόλουθα 
πλαστικά προϊόντα ή πλαστικά προϊόντα μιας κατηγορίας, 
συμπεριλαμβάνονται εντός του πλαισίου του ορισμού του 
απαγορευμένου πλαστικού προϊόντος: 

(α) ένα προστατευτικό πλαστικό κουτιού πίτσας· 

(β) μια μπατονέτα με πλαστικό στέλεχος· 
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(γ) ένα πλαστικό μπολ μίας χρήσης· 

(δ) ένα πλαστικό πιάτο μίας χρήσης. 

5 — Εισαγωγή κανονισμού 8 
Μετά τον κανονισμό 7 εισαγάγετε: 

8 — Εξαιρέσεις για μπατονέτες με πλαστικό στέλεχος και πλαστικά 
μπολ μίας χρήσης 

(1) Στο πλαίσιο της παραγράφου 16(1) του Νόμου, ένα άτομο 
εξαιρείται από την παράγραφο 7(1) του Νόμου σχετικά με τις 
μπατονέτες με πλαστικό στέλεχος ή τα πλαστικά μπολ μίας χρήσης 
εάν το άτομο πουλάει, προμηθεύει ή διανέμει τις μπατονέτες με 
πλαστικό στέλεχος ή τα πλαστικά μπολ μίας χρήσης (όπως 
απαιτούν οι περιστάσεις) και το άτομο είναι ικανοποιημένο για 
εύλογους λόγους — 

(α) ότι ή πώληση, η προμήθεια ή η διανομή των μπατονετών με 
πλαστικό στέλεχος ή των πλαστικών μπολ μίας χρήσης δεν 
γίνεται σε μέλος του κοινού· και 

 

(β) ότι η πώληση, προμήθεια ή διανομή γίνεται προς ένα άτομο 
που χρησιμοποιεί τις μπατονέτες με πλαστικό στέλεχος ή τα 
πλαστικά μπολ μίας χρήσης (όπως απαιτούν οι περιστάσεις) 
για ιατρικούς, επιστημονικούς, ιατροδικαστικούς σκοπούς ή 
επιβολής του νόμου ή για να καταστήσουν δυνατή την 
πώληση, την προμήθεια ή την διανομή σε άτομο που 
χρησιμοποιεί τις μπατονέτες με πλαστικό στέλεχος ή τα 
πλαστικά μπολ μίας χρήσης για ιατρικούς, επιστημονικούς 
ιατροδικαστικούς σκοπούς ή για την επιβολή του νόμου. 

(2) Στο πλαίσιο της παραγράφου 16(1) του Νόμου, ένα άτομο 
εξαιρείται από την παράγραφο 7(1) του Νόμου σχετικά με τις 
μπατονέτες με πλαστικό στέλεχος ή τα πλαστικά μπολ μίας χρήσης 
εάν το άτομο πουλάει, προμηθεύει ή διανέμει τις μπατονέτες με 
πλαστικό στέλεχος ή τα πλαστικά μπολ μίας χρήσης (όπως 
απαιτούν οι περιστάσεις) ως μέρος κουτιού πρώτων βοηθειών ή 
κουτιού που χρησιμοποιείται για ιατρικούς, επιστημονικούς, 
ιατροδικαστικούς σκοπούς ή για την επιβολή του νόμου. 

(3) Για τους σκοπούς αυτού του κανονισμού — 

(α) ο ιατρικός σκοπός περιλαμβάνει- 

(i) ένα σκοπό που σχετίζεται με την κλινική 
φροντίδα, την διαχείριση ή την θεραπεία ασθενών 
σε ιατρική ή οδοντιατρική εγκατάσταση ή 
ενοίκων σε ίδρυμα φροντίδας· και 

(ii) έναν σκοπό που σχετίζεται με την κτηνιατρική ή 
την θεραπεία, 
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αλλά — 

(iii) στην περίπτωση των μπατονετών με πλαστικό 
στέλεχος – δεν περιλαμβάνει αισθητικό σκοπό· 
και 

(iv) στην περίπτωση των πλαστικών μπολ μίας 
χρήσης – δεν περιλαμβάνει μπολ που 
χρησιμοποιούνται για το σερβίρισμα φαγητού ή 
ροφημάτων σ’ ανθρώπους· και 

(β) ιατρικές εξετάσεις περιλαμβάνουν εξετάσεις που 
σχετίζονται με την κτηνιατρική ή την θεραπεία.

 

Εκδοτικό σημείωμα — 

Όπως απαιτείται από την παράγραφο 10AA(2) του Νόμου περί Νομοθετικών Πράξεων 
1978, ο Υπουργός έχει πιστοποιήσει ότι, κατά την γνώμη του Υπουργού, είναι 
απαραίτητο ή κατάλληλο να τεθούν αυτοί η κανονισμοί σε ισχύ όπως ορίζεται σ’ 
αυτούς τους κανονισμούς. 

Συντάχθηκε από τον Κυβερνήτη 
Με τις συμβουλές και συναίνεση του Εκτελεστικού 
Συμβουλίου στις 

Αρ του 2022 

http://www.legislation.sa.gov.au/index.aspx?action=legref&type=act&legtitle=Legislative%20Instruments%20Act%201978
http://www.legislation.sa.gov.au/index.aspx?action=legref&type=act&legtitle=Legislative%20Instruments%20Act%201978
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