
Σημαντικές 
πληροφορίες

Νομοθεσία για τα πλαστικά μιας 
χρήσης - στάδιο 2

Οι κάτοικοι της Νότιας Αυστραλίας συνεχίζουν τη δέσμευσή τους να 
προστατεύσουν το περιβάλλον με το στάδιο 2 του Νόμου περί Μίας 

Χρήσης και Άλλων Πλαστικών Προϊόντων (Αποφυγή Απορριμμάτων) του 
2020 που θα τεθεί σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2022. Τώρα είναι η ώρα να 

προετοιμαστούμε, ώστε να εξασφαλίσουμε το καλύτερο περιβαλλοντικό 
αποτέλεσμα για την «καθαρή και πράσινη» πολιτεία μας.

Από την 1η Μαρτίου 2022, κύπελλα διογκωμένης πολυστερίνης, μπολ, 
πιάτα, δισκάκια με καπάκι (περιέκτες) και όλα τα οξοδιασπώμενα 
πλαστικά προϊόντα θα απαγορεύονται να πωλούνται, να προμηθεύονται 
και να διανέμονται. Απαγορεύεται επίσης η παραγωγή και η κατασκευή 
οξοδιασπώμενων προϊόντων στη Νότο Αυστραλία. Πολλά από 
τα απαγορευμένα αντικείμενα μπορούν να αντικατασταθούν με 
επαναχρησιμοποιήσιμα ή κομποστοποιήσιμα εναλλακτικά και όλοι 
ενθαρρύνονται να επιλέξουν επαναχρησιμοποιήσιμα, ανακυκλώσιμα και 
κομποστοποιήσιμα προϊόντα όπου υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές.

Προϊόντα διογκωμένης πολυστερίνης

Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις  για τα προϊόντα διογκωμένης 
πολυστερίνης. Μιλήστε στον 
προμηθευτή σας σχετικά με 
παραδείγματα εναλλακτικών 
προϊόντων που μπορεί 
να χρησιμοποιήσει η 
επιχείρησή σας που 
θα κάνουν τη διαφορά 
στο περιβάλλον μας, θα 
μειώσουν τα απορρίμματα 
και θα βοηθήσουν στην 
«αντικατάσταση των απορριμμάτων» στη Νότια Αυστραλία.

Τι σημαίνει αυτό για εσάς.

Οξοδιασπώμενα πλαστικά προϊόντα 

Τα οξοδιασπώμενα πλαστικά προϊόντα περιέχουν πρόσθετες ουσίες 
που επιτρέπουν στο πλαστικό να διασπαστεί σε μικροσκοπικά 
θραύσματα ή μικροπλαστικά, τα οποία δεν αποσυντίθενται πλήρως.



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ 
ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΤΑ 
(REPLACE THE WASTE)

replacethewaste.sa.gov.au

Τώρα είναι η ώρα να προετοιμαστείτε για την 1η Μαρτίου 2022, 
εξετάζοντας τυχόν προγραμματισμένες παραγγελίες διογκωμένης 

πολυστερίνης ή οξοδιασπώμενων πλαστικών ειδών.  
Το παλιό απόθεμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά την 1η 

Μαρτίου 2022 και ενδέχεται να επιβληθούν πρόστιμα από αυτήν την 
ημερομηνία. Μιλήστε τώρα στους προμηθευτές σας σχετικά με την 
παραγγελία εναλλακτικών προϊόντων και αρχίστε να εκπαιδεύετε το 

προσωπικό σας και να ενημερώνετε τους πελάτες σας.

Τι πρέπει να κάνετε.

Καλέστε μας στο +61 8 8204 2051

Στείλτε email στην Κυβέρνηση της Νότιας Αυστραλίας για συμβουλές 
για πλαστικά μιας χρήσης: sup@sa.gov.au 

Επισκεφτείτε το www.ReplaceTheWaste.sa.gov.au για προτεινόμενες 
εναλλακτικές λύσεις, λίστες προμηθευτών, υλικό υποστήριξης και 

περισσότερες πληροφορίες.

Υποστήριξη και συμβουλές. 

Θα αποτελεί παράβαση η πώληση, προμήθεια, 
διανομή, παραγωγή ή η κατασκευή 
οξοδιασπώμενων πλαστικών προϊόντων στη 
Νότια Αυστραλία από την 1η Μαρτίου 2022. 

Μιλήστε με τους προμηθευτές σας σχετικά 
με το εάν τα προϊόντα που διαθέτετε είναι 
κατασκευασμένα από ή αποτελούνται από 
οξοδιασπώμενο πλαστικό και παραγγείλετε 
εναλλακτικά προϊόντα τώρα, ώστε να είστε 
προετοιμασμένοι.

• Λεπτές σακούλες μαναβικής σούπερ μάρκετ
• Πλαστικές σακούλες για ψώνια
• Περιτυλίγματα περιοδικών
• Πλαστικές σακούλες στεγνοκαθαριστηρίου
• Προϊόντα κουζίνας

• Επενδύσεις κάδων
• Σακούλες σκουπιδιών
• Κορνέ ζαχαροπλαστικής

• Προϊόντα για κατοικίδια
• Σακούλες περιττωμάτων σκύλου
• Επένδυση για λεκάνη άμμου γάτας

• Συσκευασίες
• Χαρτί περιτυλίγματος με φυσαλίδες 

αέρα
• Κολλητική ταινία
• Φάκελοι με επένδυση

Αυτός ο τύπος πλαστικού χρησιμοποιείται συνήθως σε αντικείμενα όπως: 

Τυπωμένο σε 100% ανακυκλωμένο χαρτί, ανακυκλώστε το μετά τη χρήση.


