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Τεχνολογίες Ανακύκλωσης: Έρευνα και Ανάπτυξη

Μηχανική Πρώτη ύλη Άλλη

Έργο Εφαρμογή PVC Έργο Τεχνολογία Έργο Τεχνολογία

Vinyloop® 
Καλώδια, απόβλητα 
χωρίς ίνες

Dow/BSL
Περιστροφικός κλίβανος με HCl 
και ανάκτηση ενέργειας

MVR Hamburg 
Αποτέφρωση με ανάκτηση 
HCl και ενέργειας

Texyloop® Επικαλυμμένα υφάσματα Stigsnaes Υδρόλυση + πυρόλυση

Light Concrete Αναμεμιγμένο PVC Redop Αποχλωρίωση 
ανάμικτων πλαστικών

CIFRA PVC φιλμ Tavaux Αεριοποίηση

Halosep® Επεξεργασία καυσαερίων

Sustec Schwarze 
Pumpe (SVZ)

Αεριοποίηση

Sumitomo Metal Αεριοποίηση
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 δεδομένα παραγωγής
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Σταθεροποιητές μολύβδου Σταθεροποιητές οργανικού ασβεστίου Σταθεροποιητές κασσίτερου Υγροί σταθεροποιητές (Ba/Zn ή CaZn)
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VINYL 2010 – ΒΑΣΙΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ

2001 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10

Σταδιακή κατάργηση της δισφαινόλης 

A σε όλες τις εταιρίες μέλη της ECVM 

Έλεγχος συμμόρφωσης στα 

χρονοδιαγράμματα VCM και S-PVC

Έλεγχος συμμόρφωσης ως προς 

E-PVC χρονοδιάγραμμα

Δημοσίευση Polymers BREF και  PVC 

Eco-profile

Δημοσίευση των Περιβαλλοντικών 

Θέσεων (EPD) για S-PVC και E-PVC 

ECVM χρονοδιαγράμματα 

επεκτάθηκαν και στην EU-27

Δημοσίευση των επικαιροποιημένων 

PVC Eco-profiles και EPDs

Έλεγχος συμμόρφωσης VCM/S-PVC και 

E-PVC χρονοδιαγράμματα

Reach εγγραφή των EDC και VCM. 

Ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών 

διαγραμμάτων για τις βασικές 

διαδικασίες μετατροπής

Παραγωγή ρητίνης PVC 

Σταδιακή κατάργηση του καδμίου ως 

σταθεροποιητή στην EU-15

Επίτευξη του στόχου μείωση κατά 

15% των σταθεροποιητών μολύβδου 

πριν την προγραμματισμένη 

ημερομηνία

Ερευνητικό πρόγραμμα βιοελέγχου 

που ξεκίνησε από ECPI

Δημοσίευση της μελέτης 

επικινδυνότητας των σταθεροποιητών 

μολύβδου

Ολοκλήρωση της μελέτης 

επικινδυνότητας των DINP, DIDP 

και DBP

Σταδιακή εξάλειψη των σταθεροποιητών καδμίου 

στην EU-25 

Επέκταση της σταδιακής εξάλειψης των 

σταθεροποιητών μολύβδου μέχρι το 2015 στην EU-25

Δημοσίευση στην EU της μελέτης 

επικινδυνότητας των DINP, DIDP και DBP στο επίσημο 

περιοδικό της EU

Ολοκλήρωση της μελέτης επικινδυνότητας των 

DEHP και BBP

Σταδιακή εξάλειψη των 

σταθεροποιητών καδμίου στην EU-27

Σταδιακή εξάλειψη των 

σταθεροποιητών μολύβδου μέχρι το 

2015 επεκτάθηκε στην EU-27

Έναρξη ερευνητικού προγράμματος 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης 

από ECPI

Ο στόχος μείωσης κατά 50% της 

χρήσης των σταθεροποιητών 

μολύβδου επετεύχθει στην EU-15 

δύο χρόνια νωρίτερα από την 

προγραμματισμένη ημερομηνία

Δημοσίευση της EU μελέτης 

επικινδυνότητας των DEHP και BBP στο 

επίσημο περιοδικό της EU 

Επετεύχθει 50% μείωση της χρήσης 

των σταθεροποιητών μολύβδου 

στην EU-27

Εγγραφή REACH του DIDP

Αντικατάσταση των σταθεροποιητών 

μολύβδου κατά 75,9% ξεπερνώντας 

το στόχο του 2010 κατά 25.9%(Στόχος 

της φάσης ολοκλήρωσης μέχρι το 

2015)

REACH εγγραφή των DINP και DPHP

Πρόσθετα

Συνεργασία με DG TAIEX και EMCEF 

για το 1ο HSE (Health, Safety and 

Environment) συνέδριο (Πολωνία)

1η ενεργή συμμετοχή στην Πράσινη 

Εβδομάδα της EU  

Έναρξη συμμετοχής στα Ευρωπαικά 

και Διεθνή συνέδρια και γεγονότα 

(όπως ERSCP, ISWA, SETAC,  ASIA-

Pacific Stewartship Conference, κλπ.) 

για την ανταλλαγή απόψεων και 

καλύτερων πρακτικών

Έναρξη συνεργασίας με Friends of 

Europe

HSE διάσκεψη διεύρυνσης (Ουγγαρία) 

και σεμινάρια διεύρυνσης στην 

Τσεχία, Πολωνία και Σλοβακία

Εγγραφή Vinyl 2010 ως εταίρου 

με UN  CSD (Επιτροπή Βιώσιμης 

Ανάπτυξης)

Uitbreidingsconferentie in Litouwen

Presentatie tijdens de 2de UNECE RIM 

(Regional Implementation Meeting) 

over Duurzame Ontwikkeling 

Διάσκεψη διεύρυνσης στην Λετονία 

Παρουσίαση στο 2ο UNECE RIM 

(Regional Implementation Meeting) 

σχετικά με την βιώσιμη ανάπτυξη 

Διεθνές Vinyl Συμβούλιο και HSE 

σεμινάριο στη Ρωσία

1η ενεργή συμμετοχή στην ετήσια 

UN CSD Partnerships Fair στην NY

1η συνάντηση δικτύωσης 

συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο

1ος Vinyl 2010 διαγωνισμός βιώσιμης 

ανάπτυξης (2007-2008)

2ος Vinyl 2010 διαγωνισμός βιώσιμης 

ανάπτυξης (2008-2009)

Έναρξη του Vinylgame (βράβευση 

με το Ιταλικό βραβείο ‘Premio Aretê 

2008’ για την υπεύθυνη επικοινωνία)

Συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων

Κάνοντας τη ζωή ευκολότερη

Δημοσίευση της 1ης Αναφοράς 

Προόδου τον Απρίλιο

Σύσταση του νομικού προσώπου της 

Vinyl 2010

1η συνάντηση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης

Ενδιάμεση αναθεώρηση των στόχων Δημοσίευση της αναθεωρημένης 

εθελοντικής δέσμευσης

Δημιουργία του Vinyl Foundation Η εθελοντική δέσμευση αναπτύχθηκε 

στην EU-27, καλύπτοντας όλες τις 

εταιρίες που εκπροσωπούνται από 

ECVM, ECPI, ESPA και EuPC

Διαχείριση

Απόφαση προκειμένου να 

προχωρήσει το νέο πρόγραμμα 

Εθελοντικής βιωσιμότητας και 

συνεργασίας με tNS για την ανάπτυξη 

βασικών αρχών και σημαντικών 

στοιχείων
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Τεχνικές μελέτες και μελέτες 

σκοπιμότητας

EuPR μελέτη σχετικά με τη μηχανική 

ανακύκλωση του PVC 

Έναρξη του σχεδίου ACRR

UK μελέτη ανάμικτων αποβλήτων 

PVC

Επίτευξη ανακύκλωσης του 25% των 

μετά την κατανάλωση PVC σωλήνων, 

παραθύρων και αδιάβροχων 

μεμβρανών

Σύσταση της Recovinyl

Έναρξη του σχεδίου APPRICOD 

Δημοσίευση της μελέτης 

περιβαλλοντικής αποδοτικότητας 

των επιλογών αποκατάστασης από 

PE Europe

UK πρόγραμμα ανακύκλωση 

ανάμικτου PVC 

LCA μελέτη αναθεώρησης του PVC 

και των ανταγωνιστικών υλικών από 

PE Europe

Επίτευξη ανακύκλωσης του 50% PVC 

των μετά την κατανάλωση σωλήνων 

και παραθύρων 

Μελέτη για την ανακύκλωση των 

αποβλήτων PVC στην Ευρώπη από 

AJI-Europe

Μελέτη στην επαναχρησιμοποίηση 

και εξαγωγή αποβλήτων PVC στη 

Γερμανία από Consultic

Αναθεώρηση του μοντέλου EuPC 

στα συλέξιμα μετά την κατανάλωση 

απόβλητα PVC στην Ευρώπη

EuPC μελέτη των αποβλήτων μετά 

την κατανάλωση στην Ουγγαρία και 

την Πολωνία

Δημοσίευση του οδηγού “Προς 

τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων 

πλαστικού C&D στην Ευρώπη” 

(APPRICOD σχέδιο)

EuPC μελέτη αποβλήτων μετά την 

κατανάλωση στη Σλοβακία

Η ανακύκλωση των αποβλήτων 

μετά την κατανάλωση έφτασε τους 

194,950 τόνους

Οργάνωση της WRIC - the Waste 

Recovery Industry Chain

Έναρξη των σχεδίων SDS-R 

(Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας για 

Recyclates) 

Evaluatiestudie over restcadmium 

door VITO.

Διαχείριση Αποβλήτων  - Συλλογή και ανακύκλωση  - Μελέτες και άλλα σχέδια

260,842 τόνοι των ανακυκλωμένων 

αποβλήτων PVC μετά την 

κατανάλωση, ξεπερνώντας τον στόχο 

που τέθηκε*- 

(* η ανακύκλωση 200,000 τόνων
αποβλήτων PVC μετά την κατανάλωση 
με προσθήκη in addition to 1999 post-
consumer
recycling volumes and to any recycling
of post-consumer waste as required
by the implementation after 1999 of the EU 
Directives on packaging waste,
end-of-life vehicles and waste electronic
and electrical equipment – equal to
240,000 tonnes)
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“ Είναι πολύ σημαντικό για μια εθελοντική δέσμευση 
να είναι αξιόπιστη και ο μόνος τρόπος για να γίνει 
αυτό είναι να συμπεριλάβει μετρήσιμους στόχους και 
προθεσμίες. Η εθελοντική προσέγγιση της Vinyl 2010 
έχει αποδείξει ότι μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη 
σημαντικών στόχων πολύ ταχύτερα από ότι μέσω 
της παραδοσιακής νομοθεσίας”.

Jean Pierre De Grève

Γενικός Διευθυντής Vinyl 2010

Μακράς διαρκείας και χαμηλής συντήρησης



 

Το 2010 ήταν μια ξεχωριστή χρονιά για τη Vinyl 
2010, όχι μόνο για τη πρόοδο που σημειώθηκε 
κατά τη διάρκεια του έτους, αλλά και για την 
τελική επίτευξη των στόχων του 10ετούς σχεδίου.

Η ανακύκλωση απορριμμάτων PVC μετά τη 
χρήση, έφτασε τους 260 842 τόνους το 2010 – 
αύξηση 220 000 τόνων σε σχέση με τις ποσότητες 
του 1999 – υπερβαίνοντας το 10-ετές στόχο των 
200 000 τόνων και αυτό παρά τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίσαμε σε χρόνια κρίσης. 

Όλες οι εταιρείες-μέλη του ECVM, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
λειτουργούν στα νέα Κράτη Μέλη της ΕΕ, 
υπόκειντο σε τελική επαλήθευση των Χαρτών 
Παραγωγής του ECVM, επιτυγχάνοντάς το 94% 
της συνολικής και μερικής συμμόρφωσης με 
τους Χάρτες της Βιομηχανίας για τη παραγωγή 
VCM/S-PVC και E-PVC στην ΕΕ-27.

Η βιομηχανία πλαστικοποιητών συνέχισε τη 
δέσμευσή της να στηρίξει την έρευνα και την 

ασφαλή και περιβαλλοντικά υπεύθυνη χρήση 
των πλαστικοποιητών. Η χρήση πλαστικοποιητών 
στην Ευρώπη ειδικότερα, έδειξε μια τακτική 
στροφή από Χαμηλού Μοριακού Βάρους στους 
μη κατηγοριοποιημένους Υψηλού Μοριακού 
Βάρους φθαλικούς εστέρες.

Η υποκατάσταση των σταθεροποιητών με 
βάση το μόλυβδο είναι μπροστά από το 
προγραμματισμένο, με συνολική μείωση περίπου 
στο 72% στην ΕΕ-27, υπερβαίνοντας κατά πολύ το 
10-ετές στόχο για 50% στην ΕΕ-15. 

Όσον αφορά το διάλογο με τους 
ενδιαφερόμενους, το 2010, εκτός από τις συνήθεις 
πρωτοβουλίες της, η Vinyl 2010 συμπεριέλαβε 
τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση “The Natural 
Step” στην ανάπτυξη μιας νέας πρωτοβουλίας 
για την αειφορία, συμπεριλαμβάνοντας τη 
συμμετοχή εξωτερικών φορέων σε μια διαδικασία 
διαβούλευσης, για να λάβει ανατροφοδότηση 
σχετικά με το σχέδιο της βιομηχανίας. Η TNS 
συνεργάζεται σήμερα με τη Vinyl 2010 για να 

Συνοπτική Περιγραφή
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ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΗΣ VINYL 2010 ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2010

Έκθεση Προόδου της Vinyl 2010

Η Vinyl 2010 είναι ο Οργανισμός ο οποίος έχει συσταθεί για την εφαρμογή της Εθελοντικής 

Δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας PVC. Αυτό είναι ένα 10ετές πλάνο για την πρόοδο 

της Βιομηχανίας του PVC προς την αειφορία, ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις από την παραγωγή του PVC, προωθώντας την υπεύθυνη χρήση των προσθέτων, 

υποστηρίζοντας προγράμματα συλλογής και ανακύκλωσης και ενθαρρύνοντας τον 

κοινωνικό διάλογο μεταξύ όλων των φορέων του κλάδου . Αρχικά υπογράφηκε το Μάρτιο 

του 2000 καλύπτοντας την ΕΕ-15, έκτοτε η Εθελοντική Δέσμευση έχει επεκταθεί, καθώς η 

ΕΕ έχει διευρυνθεί και καλύπτει πλέον και τις 27 χώρες.

Το 2010 πλησιάζει το τέλος του 10ετούς προγράμματος, και με βάση τα επιτεύγματα και 

τη συνειδητοποίηση της σημασίας της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής ευθύνης, 

το Συμβούλιο της Vinyl 2010, μαζί με τους τέσσερις συλλόγους που εκπροσωπούνται στη 

Vinyl 2010, αποφάσισαν να κινηθούν προς τα εμπρός με ένα νέο Εθελοντικό Πρόγραμμα το 

οποίο επί του παρόντος είναι υπό εξέλιξη.

Η έκθεση αυτή συνοψίζει τη πρόοδο και τα επιτεύγματα της Vinyl 2010 για το έτος 2010 

και εκθέτει τα τελικά αποτελέσματα της Εθελοντικής Δέσμευσης. Όλες οι πληροφορίες 

που παρέχονται ελέγχονται από ανεξάρτητη αρχή και πιστοποιούνται από εξωτερικά 

τρίτα μέρη. Ένα πλήρες γλωσσάριο συντομογραφιών εμφανίζεται στο τέλος της Έκθεσης 

Προόδου για βοήθεια προς τον αναγνώστη.



καθορίσει τις αρχές και τα βασικά στοιχεία ενός 
νέου 10-ετούς προγράμματος βιωσιμότητας για 
την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία PVC.
 
Παραγωγή ρητίνης.
Όπως απαιτείται από τον κανονισμό REACH , οι 
διαδικασίες καταχώρισης ολοκληρώθηκαν με 
επιτυχία το 2010, τόσο για το VCM όσο και για 
το EDC.  

Όλα τα μέλη του ECVM ελέγχθηκαν προκειμένου 
να επαληθευτεί η συμμόρφωση τους με τον 
Χάρτη Βιομηχανίας του ECVM.  Τα προκαταρκτικά 
αποτελέσματα δείχνουν ότι η συμμόρφωση 
επιτυγχάνεται σε ποσοστό 90% σε όλες τις 
εφαρμογές των προτύπων ελέγχου, 4% μερική 
συμμόρφωση και 3% μη συμμόρφωση; 3% 
του συνόλου των αιτήσεων των προτύπων 
δεν μπόρεσαν να επαληθευτούν. Μετά τα 
προκαταρκτικά αποτελέσματα, η Επιτροπή 
της Vinyl (Διοικητικό Συμβούλιο του ECVM) 
αποφάσισε να ελέγξει και πάλι όλα τα κριτήρια 
που συμμορφώνονται μερικός ή καθόλου, 
ούτως ώστε να συμπεριλάβει τα βελτιωμένα 
αποτελέσματα στην Έκθεση Προόδου του 2012. 
Ο έλεγχος αυτός θα συμπεριλαμβάνει επίσης 
τις μονάδες που δεν μπορούσαν να ελεγχθούν 
επειδή η παραγωγή ήταν πολύ χαμηλή κατά της 
περιόδου επαλήθευσης, λόγω της οικονομικής 
κρίσης. 

Πλαστικοποιητικές Ουσίες
Πάνω από 10 χρόνια δέσμευσης στο πλαίσιο 
της Vinyl 2010, η Ευρωπαϊκή βιομηχανία 
πλαστικοποιητών εκπροσωπούμενη από το ECPI 
έχει επενδύσει σταθερά σε υψηλής ποιότητας 
έρευνα, δοκιμές και εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων. 
Σύμφωνα με την αποστολή του, το ECPI έχει 
παράσχει πολύτιμη βοήθεια στις νομοθετικές 
και ρυθμιστικές αρχές, σε μη-κυβερνητικές 
οργανώσεις και σε ομάδες καταναλωτών.     

Ως αποτέλεσμα της Αξιολόγησης Κινδύνων ΕΕ και 
του Κανονισμού REACH και χάρη στις συνεχείς 
προσπάθειες της βιομηχανίας πλαστικοποιητών, 
για τη προσαρμογή τόσο σε ρυθμιστική 
όσο και σε εμπορική ζήτηση, η χρήση των 
πλαστικοποιητών στην Ευρώπη έχει μεταβεί 
σταδιακά από Χαμηλού σε Υψηλού Μοριακού 
Βάρους φθαλικούς πλαστικοποιητές και – σε 
μικρότερο βαθμό – σε μερικούς μη-φθαλικούς 
πλαστικοποιητές. Οι ΥΜΒ φθαλικές ενώσεις (DINP, 
DIDP, DPHP) αντιπροσωπεύουν σήμερα πάνω 
από το 70% της αγοράς πλαστικοποιητών στην 
Ευρώπη.

Σταθεροποιητικές Ουσίες
Το 2010, τα μέλη του ESPA ανακοίνωσαν 
περεταίρω μείωση στη χρήση σταθεροποιητών 
με βάση το μόλυβδο στην ΕΕ-15, έχοντας μειώσει 
κατά 75,9% (-96,448 τόνοι) από το 2000, αρκετά 

πάνω από το στόχο του 50% που τέθηκε για το 
2010. Οι σταθεροποιητές με βάση το μόλυβδο 
έχουν υποκατασταθεί κυρίως με σταθεροποιητές 
με βάση το ασβέστιο, οι οποίοι έδειξαν σημαντική 
αύξηση (+60,171 τόνους) την ίδια περίοδο.  
Σύμφωνα με τους στόχους της Vinyl 2010, η 
σταδιακή κατάργηση των σταθεροποιητών 
καδμίου είχε ολοκληρωθεί στην ΕΕ-15 μέχρι το 
2001 και στην ΕΕ-27 μέχρι το τέλος του 2007.

Προγράμματα Διαχείρισης Απορριμμάτων
Η ανακύκλωση απορριμμάτων PVC μετά τη 
χρήση του έφτασε τους 260,842 τόνους το 2010 – 
αύξηση 220,000 τόνων σε σχέση με τις ποσότητες 
του 1999 – υπερβαίνοντας το 10-ετές στόχο των 
200,000 τόνων. Η Recovinyl συνέβαλε σημαντικά 
σε αυτή τη προσπάθεια. Πράγματι, παρά τις 
επιπτώσεις της παγκόσμιας κρίσης, το 2010, η 
Recovinyl πέτυχε και υπερέβη το στόχο της για 
ανακύκλωση 240,000 τόνων, με καταγεγραμμένη 
ανακυκλωμένη ποσότητα 254,814 τόνους 
απορριμμάτων PVC μετά τη χρήση του. 

Το 2010, η Vinyl 2010 παρείχε επίσης στήριξη 
σε προγράμματα τα οποία επικεντρώνονταν σε 
μια μόνο κατηγορία προϊόντων, των οποίων τη 
διαχείριση έχουν ειδικές εμπορικές ενώσεις : 

•  Η EPPA (Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαισίων 
Παραθύρων από PVC και Σχετικών 
Κατασκευαστικών Προϊόντων) υποστήριξε 
την αγορά και τις πρωτοβουλίες επικοινωνίας 
των τοπικών συστημάτων ανακύκλωσης 
σε Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, 
Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία και στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. 

Οι εταιρείες-μέλη της EPPA συνεχίζουν και κάποιες 
έχουν ήδη ολοκληρώσει, την υποκατάσταση 
των σταθεροποιητών με βάση το μόλυβδο, 
επιτυγχάνοντας το 2010 τη χρήση προϊόντων 
χωρίς μόλυβδο κατά 95%.

•  Όλα τα σχέδια ανακύκλωσης της TEPPFA (η 
Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαστικών Σωλήνων και 

Εξαρτημάτων) ενσωματώνονται στη Recovinyl. 
Το 2010, μια ειδική προσπάθεια τέθηκε για 
τη συλλογή δεδομένων για την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή DG Enterprise, προκειμένου 
να αποδειχθεί ότι, δεν μεταναστεύει το 
περιεχόμενο κάδμιο από σωλήνες που 
περιέχουν ανακυκλωμένα προϊόντα μη 
προερχόμενα από σωλήνες, σε υγρά λύματα ή 
στο έδαφος. 

•  Η ESWA (η Ευρωπαϊκή Ένωση 
Αδιαβροχοποίησης Μονής Επίστρωσης) 
ανακύκλωσε 1,586 τόνους μεμβρανών οροφής 
και αδιαβροχοποίησης μετά το τέλος του 
κύκλου ζωής τους, μέσω του εδραιωμένου 
προγράμματος Roofcollect® κατά το έτος 2010. 

•  Η EPFLOOR (Ευρωπαϊκή Ένωση 
Κατασκευαστών Δαπέδων από PVC) πέτυχε τη 
συλλογή 2,448 τόνων απορριμμάτων δαπέδου 
μετά τη χρήση τους το 2010 προς ανακύκλωση. 
Καλά εδραιωμένα προγράμματα ανακύκλωσης, 
λειτουργούν σε όλη την Ευρώπη.

 
•  Η EPCoat (κλαδική ομάδα της EuPC για 

υφάσματα με επίστρωση PVC) ανακύκλωσε 
3,243 τόνους υφασμάτων με επίστρωση PVC 

μετά τη χρήση τους, στο πλαίσιο λειτουργίας 
της Recovinyl και μέσω του προγράμματος 
συλλογής και ανακύκλωσης IVK το 2010. 

Τεχνολογίες Ανακύκλωσης και 
Δοκιμαστικές Μονάδες
Η μονάδα ανακύκλωσης Vinyloop® στη Ferrara 
παρουσίασε σημαντικές τεχνικές βελτιώσεις το 
2010. Η υψηλής ποιότητας R-PVC που παράγεται 
στη μονάδα Vinyloop® επιβεβαιώθηκε από τα 
τεχνικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν το 2010. Η 
διαδικασία Texyloop® βελτίωσε τα αποτελέσματά 
της στην ανακύκλωση μουσαμάδων και μπορεί 
πλέον να παράσχει λευκές ίνες. 

Άλλα Προγράμματα 
ERPA-CIFRA – V roce 2010, το CIFRA ανακύκλωσε 
απορρίμματα προϊόντων PVC μετά τη χρήση τους 

“Μπορεί να καταφέρουμε, εάν 
συνεργαστούμε, να βελτιώσουμε την εικόνα 
αυτού του προϊόντος, το οποίο θα πρέπει 
να χρησιμοποιείτε πολύ περισσότερο από 
όσο χρησιμοποιείτε σήμερα. Το PVC είναι 
σημαντικό υλικό για μια αειφόρο οικονομία.”

Carlos Sánchez-Reyes de Palacio

Πρόεδρος του Ισπανικού Οργανισμού Καταναλωτών και Χρηστών (OCU)
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στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Vinyl 2010. 
Το ανακυκλωμένο αυτό υλικό χρησιμοποιήθηκε 
στη παραγωγή ανακυκλωμένων άκαμπτων 
μεμβρανών PVC για χρήση σε εξαιρετικά ελαφρές 
σπονδυλωτές δομές (GEOlight™) για τη φύλαξη 
των ομβρίων υδάτων.

REACH και Ανακύκλωση – Μετά τη 
παρουσίαση των δύο μελετών για το κάδμιο 
στα ανακυκλώσιμα υλικά του PVC οι οποίες 
διεξήχθησαν από τη VITO, εκ μέρους της 
Vinyl 2010 και από την RPA εκ μέρους της 
DG Enterprise, συζητήσεις άρχισαν με τη DG 

Enterprise και DG Environment οι οποίες 
αφορούν το όριο περιεκτικότητας καδμίου στα 
ανακυκλώσιμα υλικά. 

Πρόγραμμα ΔΔΑ-ΑΠ (Δελτία Δεδομένων 
Ασφαλείας για Ανακυκλώσιμα Προϊόντα) 

– Σε σχέση με την εφαρμογή του REACH, η EuPC 
συνεργάστηκε με την EuRP για τη ανάπτυξή 
των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας για τα 
ανακυκλώσιμα προϊόντα. Ένα Κατευθυντήριο 
Έγγραφο αναπτύχθηκε και δημοσιεύτηκε από την 
EuPR και η έκδοση 1.0 ξεκίνησε το Νοέμβριο του 
2010 στην ειδική ιστοσελίδα. Το Κατευθυντήριο 
Έγγραφο εξηγεί με ευθύ και απλό τρόπο, πώς να 
εγγραφείτε στο εργαλείο του ΔΔΑ-ΑΠ και πώς να 
δημιουργήσετε συγκεκριμένο ΔΔΑ.

Το Ίδρυμα Vinyl – Το Ίδρυμα Vinyl είναι ένα 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα 

διαχειριζόμενο ίδρυμα, το οποίο ιδρύθηκε 
στο τέλος του 2007 για να βελτιώσει την 
αποτελεσματικότητα της συγκέντρωσης 
χρηματικών εισφορών από την Ευρωπαϊκή 
βιομηχανία μετατροπέων, για την υποστήριξη 
του στόχου της Vinyl 2010 για την ανακύκλωση 

απορριμμάτων μετά τη χρήση.

Ο κατάλογος των μετατροπέων PVC που 
συνεισφέρουν στο Ίδρυμα Vinyl  και κατ’ 
επέκταση στα σχέδια ανακύκλωσης της Vinyl 
2010, είναι δημοσιευμένος στην ιστοσελίδα  
HYPERLINK "http://www.vinylfoundation.org" 
www.vinylfoundation.org η οποία ενημερώνεται 
τακτικά. 

Το 2010 το Ίδρυμα Vinyl κατάφερε να 
συγκεντρώσει 780,000 €.

“ Η Vinyl 2010 υπήρξε σημαντικό βήμα για την πρόοδο ολόκληρης 
της βιομηχανίας. Δεν ήταν εύκολο να τους συμπεριλάβουμε όλους, 
υπήρχαν πολλοί απρόθυμοι άνθρωποι που έλεγαν ότι θα ήταν μια 
αποτυχία, ότι η ανακύκλωση δεν θα δούλευε, τα πρόσθετα δεν θα 
αντικαθιστούνταν, αλλά εμείς τα καταφέραμε.”

Helmuth Leitner

Γενικός Διευθυντής ECVM

Δημιουργικότητα, πάθος και εμπειρία με το 

ανακυκλωμένο PVC



Ένα ασφαλές υλικό που παρέχει ευκολία και άνεση 

“ Οι άνθρωποι που συμμετέχουν μπορούν να 
κρίνουν από μόνοι τους, τι είναι εφικτό, τι είναι 
προσβάσιμο και τι όχι όταν θέτεις συγκεκριμένους 
στόχους. Δεν μπορούν όμως να το κάνουν στο 
κενό. Πρέπει να ελέγχονται από τον εαυτό τους και 
από άλλους ανθρώπους.”

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης της Vinyl 2010



Καθοδήγηση από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης
Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι το 
ανεξάρτητο σώμα το οποίο συστάθηκε 
για τον έλεγχο της προόδου του 
προγράμματος της Vinyl 2010. Αποτελείται 
από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, ομάδες καταναλωτών 
και της βιομηχανίας. Πρόεδρος είναι ο 
Καθηγητής Alfons Buekens του Ανοιχτού 
Πανεπιστημίου των Βρυξελών (VUB1).  

Οικονομικά Στοιχεία
Οι δαπάνες τις Vinyl 2010 για το έτος 
2010, συμπεριλαμβάνοντας της EuPC και 
τα μέλη της ανήλθαν στα 6,640,00 € 

Ανεξάρτητοι ελεγκτές
Η Vinyl 2010 είναι αφοσιωμένη στη 
διαφάνεια.
•  Οι οικονομικοί λογαριασμοί της Vinyl 

2010 ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν από 

την KPMG.
•  H KPMG έλεγξε επίσης τη δήλωση 

των ποσοτήτων των προϊόντων που 
ανακυκλώθηκαν.

•  Το περιεχόμενο της Έκθεσης 
Προόδου ελέγχθηκε από την SGS και 
επαληθεύτηκε ότι παρέχει μια αληθή και 
ειλικρινή εικόνα της απόδοσης και των 
επιτευγμάτων της Vinyl 2010. 

Ενθάρρυνση του Διαλόγου με τα 
Ενδιαφερόμενα Μέρη
Η Vinyl 2010 έχει δεσμευτεί στην 
επικοινωνία, το διάλογο και την μόρφωση, 
συμμετέχοντας σε συνέδρια και σεμινάρια 
σχετικά με τη βιωσιμότητα. Τον Απρίλιο 
του 2010, η Vinyl 2010 ενίσχυσε το 
διάλογό της με τις νεότερες γενιές 
δημιουργώντας μια ειδική δικτυακή 
πύλη, την “Πλατφόρμα Αειφόρου Σκέψης” 
μια πραγματική κοινότητα απευθείας 
σύνδεσης για την αειφόρο ανάπτυξη.

Οι online επικοινωνίες της Vinyl 

2010 αυξήθηκαν το 2010. Ένα 
κινηματογραφημένο βίντεο κυκλοφόρησε 
για πρώτη φορά, το οποίο παρουσίαζε 
τα στοιχεία και τα επιτεύγματα της 
Έκθεσης Προόδου. Το Vinylgame 
αναβαθμίστηκε με ένα ολόκληρο 
σύστημα βαθμολόγησης και στις πέντε 
γλώσσες, που ταξινομεί τους καλύτερους 
βιώσιμους παίκτες. 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ 2000-2010

• Ανακύκλωση υλικών μετά τη χρήση τους έφτασε τους 260,842 τόνους (2010)

•  Εξωτερική επιβεβαίωση των Χαρτών Παραγωγής του ECVM για το S-PVC και το E-PVC 
στην ΕΕ-27 (2010)

•  Μείωση της χρήσης σταθεροποιητών με βάση το μόλυβδο κατά 50%, επιτεύχθηκε 
δυο χρόνια νωρίτερα από το προγραμματισμένο (2008)

•  Σταδιακή κατάργηση της χρήσης σταθεροποιητών μολύβδου έως το 2015, 
επεκτάθηκε για την ΕΕ-25(2006) και την ΕΕ-27(2007)

•  Δημοσίευση των Περιβαλλοντικών Δηλώσεων (ΔΠΔ) για το S-PVC και το E-PVC (2007)

•  Σταδιακή κατάργηση της χρήσης σταθεροποιητών καδμίου ολοκληρώθηκε στην 
ΕΕ-15(2001), την ΕΕ-25(2006) και την ΕΕ-27(2007)

•  Οι αξιολογήσεις κινδύνου για φθαλικές ενώσεις ολοκληρώθηκαν (2005-2006) και 
δημοσιεύτηκαν (2006-2008)

•  Η αξιολόγηση κινδύνου για σταθεροποιητές με βάση το μόλυβδο δημοσιεύτηκε 
(2005)

•  Εγγραφή της Vinyl 2010 ως εταιρική σχέση με τη Γραμματεία Επιτροπής των 
Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (2004)

•  Σταδιακή κατάργηση του Bisphenol A από τη παραγωγή ρητίνης PVC σε όλες τις 
εταιρείες-μέλη του ECVM (2001)
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Σκληρό, Ανθεκτικό και Ομαλό

“ Η εμπειρία της Vinyl 2010 δείχνει ότι η 
αειφορία δεν είναι απλά μια μοντέρνα 
λέξη, αλλά εκπροσωπεί επίσης 
συγκεκριμένα θέματα, πραγματικές 
προκλήσεις, τη μάθηση μέσω της 
πράξης.”

Josef Ertl

πρώην Πρόεδρος της Vinyl 2010



των προϊόντων και των παραγωγικών 
διαδικασιών τους, η επένδυση στη 
τεχνολογία, η ελαχιστοποίηση εκπομπών και 
απορριμμάτων και η ενίσχυση συλλογής και 
ανακύκλωσης.

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η βιομηχανία PVC 
εκπροσωπείται από τέσσερις συνδέσμους:  
•  ECVM (το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Παραγωγών Βινυλίου), που εκπροσωπεί τις 
13 Ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής ρητίνης 
PVC, οι οποίες αντιστοιχούν σχεδόν στο 
100% της τρέχουσας συνολικής παραγωγής 
ρητίνης PVC των 27 χωρών της ΕΕ. Οι 
επιχειρήσεις αυτές λειτουργούν περίπου σε 
60 διαφορετικές μονάδες, διεσπαρμένες σε 
35 περιοχές και προσφέρουν εργασία σε 
περίπου 10.000 ανθρώπους.

•  ESPA (η Ένωση Ευρωπαίων Παραγωγών 
Σταθεροποιητών), που εκπροσωπεί 11 
εταιρείες οι οποίες παράγουν άνω του 98% 
των σταθεροποιητών που πωλούνται στην 
Ευρώπη. Οι εταιρείες αυτές απασχολούν 
περίπου 5.000 ανθρώπους.

•  ECPI (το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Πλαστικοποιητικών Ουσιών και Ενδιάμεσων 
Προϊόντων), που εκπροσωπεί τους 7 
μεγαλύτερους Ευρωπαίους παραγωγούς 
πλαστικοποιητικών ουσιών και ενδιάμεσων 
προϊόντων που προσφέρουν εργασία σε 
περίπου 1.200 ανθρώπους στη παραγωγή 

πλαστικοποιητών. 
•  EuPC (η Ένωση Ευρωπαίων Μετατροπέων 
Πλαστικών Υλών), εκπροσωπεί περίπου 
50.000 εταιρείες στην Ευρώπη, που 
παράγουν πάνω από 45 εκατομμύρια 
τόνους πλαστικών προϊόντων διαφόρων 
ειδών κάθε χρόνο. Η EuPC υπολογίζει 
ότι περίπου 21.000 από τις επιχειρήσεις 
αυτές (πολλές από τις οποίες είναι μικρού 
και μεσαίου μεγέθους), που προσφέρουν 
εργασία σε πάνω από μισό εκατομμύριο 
ανθρώπων, δραστηριοποιούνται στη 
μετατροπή του PVC σε τελικά προϊόντα 
οικιακής και βιομηχανικής χρήσης.

Το 2010, ο τομέας του PVC παρουσίασε 
σημάδια ανάκαμψης στον όγκο ζήτησης 
μετά τη πτώση που προκλήθηκε από τη 
παγκόσμια κρίση το 2009, και η κατανάλωση 
ρητίνης PVC στην Ευρώπη ήταν περίπου 5,4 
εκατομμύρια τόνοι, με τις καλύτερες επιδόσεις 
στην Ανατολική Ευρώπη. 

Φτιαγμένο από αλάτι (57%) και πετρέλαιο 
(43%), το PVC είναι ένα βιώσιμο υλικό, 
λιγότερο εξαρτημένο από το πετρέλαιο, από 
οποιοδήποτε άλλο θερμοπλαστικό.  

Πολλές από τις εφαρμογές του PVC 
εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, διάρκειας 
από 30 έως 100 χρόνια για καλώδια, 
σωλήνες και προφίλ παραθύρων. Αυτό 
σημαίνει ότι, σε συνδυασμό με την άριστη 
αποδοτικότητα των πόρων, το PVC έχει 
το πλεονέκτημα να παραμένει σε χρήση 
για μεγάλο διάστημα πριν περάσει στην 
αλυσίδα των απορριμμάτων. Τα προϊόντα 
από PVC απαιτούν ελάχιστη συντήρηση 
και ως εκ τούτου ελάχιστη πρόσθετη 
κατανάλωση ενέργειας, πρώτων υλών και 
χημικών, απαραίτητα για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας των εφαρμογών τους.
 
Το PVC είναι ανακυκλώσιμο και 
ανακυκλωμένο. Πρόσφατες μελέτες 
οικολογικής αποδοτικότητας και LCA  στις 
βασικές εφαρμογές του PVC έδειξαν ότι, 
σε σχέση με την ενέργεια που απαιτείται 
και το ΔΘΠ (Δυναμικό Θέρμανσης του 
Πλανήτη), η απόδοση του PVC συγκρίνεται 
με αυτή εναλλακτικών προϊόντων και σε 
πολλές περιπτώσεις οι εφαρμογές του PVC 
παρουσιάζουν πλεονέκτημα τόσο από την 
άποψη της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας 
όσο και από πλευράς χαμηλών εκπομπών 
CO

2
.

Ένα μοναδικό πλεονέκτημα του PVC, σε 
σύγκριση με άλλα υλικά, είναι η δυνατότητα 
αλλαγής των σκευασμάτων, διατηρώντας την 
ίδια τεχνική απόδοση και βελτιώνοντας την 
ασφάλεια και τη βιωσιμότητα του τελικού 
προϊόντος.

Η Ευρωπαϊκή βιομηχανία PVC είναι 
ισχυρά αφοσιωμένη στην αειφορία. Στις 
πρωτοβουλίες της Vinyl 2010, εντάσσεται 
η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση 

Η Ευρωπαϊκή 
Βιομηχανία PVC
To Πολυβινυλοχλωρίδιο ή «PVC», είναι ένα από τα ευρέως χρησιμοποιούμενα πολυμερή 
στον κόσμο. Λόγω της ευπροσάρμοστης φύσης του, το PVC χρησιμοποιείται εκτενώς σε 
πολλές βιομηχανίες και αποδίδει πολλά δημοφιλή και χρήσιμα προϊόντα στον τομέα των 
κατασκευών, του αυτοκινήτου, σε ηλεκτρικά και καλώδια πληροφορικής, έξυπνες και 
πιστωτικές κάρτες, στη συσκευασία, τη μόδα και το σχέδιο, ιατρικά μηχανήματα και μια 
ευρεία ποικιλία άλλων τομέων.

PVC sales in Western Europe and the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia in 2010

9% Rigid Films

2% Rigid Plates

23% Pipes & Fitting

28% Profiles

7% Misc. Rigid & Bottles

6% Flex Film & Sheet

2% Others Paste

3% Coated Fabrics

6% Flooring
7% Cables

2% Flex Tubes & Profiles

5% Others Non Paste

Μια νέα βιομηχανία ανακύκλωσης

“Μια μονάδα ανακύκλωσης απορριμμάτων μεικτού 

σκληρού PVC έχει κατά μέσο όρο 350 τόνους/

άτομο το χρόνο (π.χ. 20 υπαλλήλους πλήρους 

απασχόλησης για μια μονάδα ανακύκλωσης με 

ετήσια παραγωγική ικανότητα 7.000 τόνους/χρόνο) 

ενώ ένας εξειδικευμένος ανακυκλωτής σωλήνων 

απασχολεί 7 άτομα για διακίνηση 4.100 τόνων ( ή 

585 τόνους/άτομο το χρόνο).” Μελέτη VITO 2009
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Η Vinyl 2010 και η 
Εθελοντική Δέσμευσή της
Η Vinyl 2010 είναι το νομικό πρόσωπο που συστάθηκε για να παράσχει την οργανωτική 

και οικονομική υποδομή για την εφαρμογή της Εθελοντικής Δέσμευσης της Ευρωπαϊκής 

βιομηχανίας PVC. Είναι ένα 10-ετές σχέδιο για την πρόοδο της βιομηχανίας του PVC προς 

την αειφορία, την ελαχιστοποίηση  των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη παραγωγή 

του PVC, τη προώθηση της υπεύθυνης χρήσης των προσθέτων, την υποστήριξη 

προγραμμάτων συλλογής και ανακύκλωσης και την ενθάρρυνση του κοινωνικού 

διαλόγου μεταξύ όλων των φορέων του κλάδου.

Η Εθελοντική Δέσμευση συστάθηκε 
από τους τέσσερις συνδέσμους που 
εκπροσωπούν το σύνολο του δικτύου 
αξιών PVC στην Ευρώπη και αρχικά 
υπογράφηκε το Μάρτιο του 2000, 
καλύπτοντας την ΕΕ-15. Όπως είχε 
προγραμματιστεί από την αρχή, η 
Εθελοντική Δέσμευση επανεξετάστηκε 
και αναθεωρήθηκε προκειμένου να 
συμπεριλάβει την πρακτική εμπειρία, τη 
τεχνική πρόοδο και τη διεύρυνση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.    

Η Vinyl 2010 με μια ανεξάρτητη Επιτροπή 
Παρακολούθησης, εμπλέκει άμεσα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και τους φορείς 
χάραξης πολιτικής, για την εφαρμογή της 
Εθελοντικής Δέσμευσης. Επιπλέον, μια 
ανεξαρτήτως ελέγχου Έκθεση Προόδου 
δημοσιεύεται κάθε χρόνο εξετάζοντας 
την πρόοδο που έγινε προς τους στόχους 
που καθορίζονται στην Εθελοντική 
Δέσμευση.  

Από τον Οκτώβριο του 2004, η Vinyl 
2010 είναι μια επίσημη συνεργασία με 
την Γραμματεία της Επιτροπής του ΟΗΕ 
για την αειφόρο ανάπτυξη.

“ Η Vinyl 2010 είναι μοναδική υπό 
την έννοια ότι απευθύνεται πρώτα 
στο σύνολο του κύκλου ζωής ενός 
προϊόντος και επίσης επειδή είναι μια 
δέσμευση για διαφάνεια.”

Brigitte Dero

ESPA Γενική Γραμματέας και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Vinyl 2010

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ VINYL 2010 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

κ. David Clark
EuPC (κλάδος εύκαμπτου PVC)

κ. Alexandre Dangis
EuPC

κ. Jean-Pierre De Grève
Γενικός Διευθυντής (ECVM 2010)

Δρ. Brigitte Dero
ESPA

κ. Joachim Eckstein
Αντιπρόεδρος (EuPC)

Δρ. Josef Ertl
ECVM 2010

κ. Andreas Hartleif
EuPC (κλάδος σκληρού PVC)

Δρ. Arno Knebelkamp
ECVM 2010

κ. Michael Kundel
EuPC (κλάδος εύκαμπτου PVC)

κ. Ashley Reed
Πρόεδρος (ECVM 2010)*

Δρ. Michael Rosenthal
Ταμίας ESPA

κ. Hans Telgen
EuPC (κλάδος σκληρού PVC)***

κ. Henk ten Hove
EuPC (κλάδος σκληρού PVC)****

κ. Pierre Tucoulat
Πρόεδρος του ECVM 2010**

* μέχρι τον Οκτώβριο 2010
** από τον Οκτώβριο 2010
*** από τον Απρίλιο 2010
**** μέχρι το Μάρτιο 2010



Προσεγγίζοντας την ολοκλήρωση του 
10-ετούς προγράμματος και με βάση τα 
επιτεύγματα και τη συνειδητοποίηση της 
σημασίας της βιώσιμης ανάπτυξης και 
της κοινωνικής ευθύνης, το Συμβούλιο 
της Vinyl 2010 μαζί με τους τέσσερις 
συνδέσμους που εκπροσωπούνται στη 
Vinyl 2010, αποφάσισαν το 2010 να 
προχωρήσουν σε ένα νέο Εθελοντικό 
Πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται υπό 
εξέλιξη. 

Κατά τη διάρκεια του 2010, η Vinyl 2010 
συνεργάζεται με την παγκοσμίου φήμης 
Μη Κυβερνητική Οργάνωση για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη, “The Natural Step” 
( HYPERLINK "http://www.naturalstep.
org" www.naturalstep.org), προκειμένου 
να αναπτύξει τις αρχές και τα βασικά 
στοιχεία για μια νέα προοδευτική 
πρωτοβουλία για τη Βιομηχανία PVC 
στην Ευρώπη.

Η νέα πρωτοβουλία θα βασιστεί στις ακόλουθες βασικές αρχές:

•  Εθελοντική δράση

•  Μετρήσιμοι στόχοι και προθεσμίες

•  Συνεχής βελτίωση – αποδοχή ότι ο δρόμος προς την αειφορία, απαιτεί συνεχή 
αξιολόγηση και μάθηση στη πορεία

•  Συνεργασία – τρόποι συνεργασίας στους κόλπους της βιομηχανίας για την εξεύρεση 
λύσεων που κανένας μεμονωμένος παράγοντας δεν μπορεί να εφαρμόσει, καθώς και 
το άνοιγμα προς μια ευρύτερη ομάδα ενδιαφερομένων

•  Διαφάνεια – άνοιγμα, κατατομή και αναγνώριση του χάσματος μεταξύ του που 
βρισκόμαστε σήμερα και του πού στοχεύουμε να φτάσουμε

•  Επιστημονική αυστηρότητα και έρευνα – επιβεβαίωση ότι οι τεχνολογίες, οι 
διαδικασίες και τα υλικά αξιολογούνται σύμφωνα με τις ισχυρές, αξιόπιστες και 
επιστημονικά αειφόρες αρχές

•  Διάλογος – δημιουργία περισσότερης συζήτησης/αλληλεπίδραση με εξωτερικές 
επαφές και με εκείνους που έχουν να πουν κάτι για το PVC, και άνοιγμα για ακρόαση 
και μάθηση από τρίτους με θετικό και δεκτικό τρόπο

•  Ευθύνη – κανένας άλλος δεν πρόκειται να διασφαλίσει μια θέση για το PVC στο 
αειφόρο μέλλον εκτός από την ίδια τη βιομηχανία

•  Αναζητώντας την ευημερία των επιχειρήσεων – χρειαζόμαστε οι επιχειρήσεις 
που εμπλέκονται στη παραγωγή και την πώληση του PVC να είναι επιτυχημένες – 
αυτό σημαίνει ότι γίνεται αποδεκτή στροφή προς την επένδυση και παραμένουμε 
ανταγωνιστικοί την ίδια στιγμή που επιδιώκουμε τη διαδρομή για την αειφόρο 
ανάπτυξη

•  Προτεραιότητα στην αειφορία της καινοτομίας – η έρευνα, ο σχεδιασμός και η 
καινοτομία θα πρέπει να έχουν ως μοναδικό στόχο τη βελτίωση των δυνατοτήτων 
βιωσιμότητας του PVC συμπεριλαμβάνοντας την ανταγωνιστικότητα της αγοράς του, 
καθώς και την αντικατάσταση εξαρτημάτων, υλικών και πρακτικών που δεν έχουν 
νόημα από  άποψη της αειφορίας.

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ VINYL 2010

Μοντέρνα και Πρακτική Ζωή
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Αλλά τα πρόσωπα της Vinyl 2010 είναι 
επίσης άνθρωποι από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, φορείς 
συνδικαλιστικών οργανώσεων ακαδημίες, 
ενώσεις καταναλωτών, εταιρείες 
συμβούλων, επιστημονικοί και τεχνικοί 
φορείς, και όλοι όσοι ενθάρρυναν και 
συνέβαλαν στην ιστορία της Vinyl 2010, 
τονώνοντας και παρέχοντάς μας τις 
σωστές δεξιότητες. Σας ευχαριστούμε 
όλους! 

Είναι ώρα να κοιτάξουμε πέρα από 
τη Vinyl 2010. Η 10-ετής Εθελοντική 
Δέσμευση φτάνει στο φυσικό της τέλος. 
Η εμπειρία αυτή μας έπεισε ότι πρέπει 
να συνεχίσουμε τη πορεία μας προς την 
αειφορία. Βασιζόμενοι στην πρόοδο 
που σημειώθηκε και στα επιτεύγματα 
της Vinyl 2010, δουλέψαμε με την ΜΚΟ 
“The Natural Step” κατά τη διάρκεια 
του 2010, προκειμένου να ορίσουμε 
τις αρχές και τα βασικά στοιχεία μιας 
νέας εθελοντικής δέσμευσης και να 
δεσμεύσουμε εξωτερικά ενδιαφερόμενα 
μέρη να λαμβάνουν ανατροφοδότηση 
για τα σχέδιά μας.

Η Ευρωπαϊκή βιομηχανία PVC 
προσβλέπει σε μια νέα δεκαετία με 
ενθουσιασμό και πρόοδο προς την 
αειφορία!

Πρόλογος από τον 
Πρόεδρο της Vinyl 2010

Είμαστε εδώ! Πέρασαν 10 χρόνια Εθελοντικής Δέσμευσης. 10 χρόνια που 

χαρακτηρίστηκαν από πολιτικές και οικονομικές αλλαγές, οι οποίες πιθανών να 

περιέπλεξαν την εφαρμογή της. 10 χρόνια επιτυχιών αλλά και δυσκολιών. 10 χρόνια τα 

οποία μπορούμε να κοιτάμε με ικανοποίηση.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου 
η Ευρωπαϊκή βιομηχανία PVC έχει 
βαθιά ωριμάσει στο όραμά της για 
βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική 
ευθύνη. Μάθαμε πολλά, από άποψη 
τεχνικών και επιστημονικών γνώσεων, 
αλλά και όσον αφορά τις σχέσης μας 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Μάθαμε 
πώς να ενσωματώσουμε καλύτερα τη 
βιομηχανία μας στη κοινωνία μας. Και 
ελπίζουμε ότι κερδίσαμε σεβασμό και 
αξιοπιστία. Ήρθε η ώρα για την εξαγωγή 
συμπερασμάτων. Τα τελευταία 10 χρόνια 
έδειξαν ότι φιλόδοξοι στόχοι μπορούν να 
επιτευχθούν, εάν είμαστε αφοσιωμένοι 
στις προσπάθειες και τις δεσμεύσεις 
μας. Πέντε – έξι χρόνια πριν ο στόχος 
για αύξηση του ανακυκλωμένου PVC 
μετά τη χρήση κατά 200.000 τόνους, 
δεν έμοιαζε ρεαλιστικός. Αλλά τα 
καταφέραμε. Μόλις λίγα χρόνια πριν τα 
τεχνικά προβλήματα που σχετίζονταν με 
την αντικατάσταση των σταθεροποιητών 
με βάση το μόλυβδο, έγειραν ανησυχίες 
για το αν θα τηρηθούν οι προθεσμίες. 
Σήμερα βρισκόμαστε πολύ μπροστά 
από το χρονοδιάγραμμα, ακόμη και 
μετά τη συμμετοχή των νέων Κρατών 
Μελών της ΕΕ σε αυτό το εγχείρημα. 
Όταν ξεκινήσαμε, οι εθελοντικές 
συμφωνίες θεωρήθηκαν με καχυποψία 
και ανασφάλεια. Τώρα, έχοντας πετύχει 
τους στόχους μας, αποδείξαμε ότι 
η βιομηχανία μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη και αξιόπιστη. 

Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τα 
πρόσωπα της Vinyl 2010 και να 
εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας σε 
όλους εκείνους τους ανθρώπους της 
βιομηχανίας που ξεκίνησαν αυτό το 
ταξίδι με ενθουσιασμό και αφοσίωση 
και σε όλους εκείνους που πήραν 
μέρος κατά τη διάρκεια των χρόνων. 

Pierre Tucoulat

Πρόεδρος της Vinyl 2010

Pierre Tucoulat
Πρόεδρος της Vinyl 2010



Δήλωση από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής 
Παρακολούθησης
Με την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης της Vinyl 2010, είμαι 

ευχαριστημένος που είχα το προνόμιο να συνοδεύσω την Ευρωπαϊκή βιομηχανία PVC 

στο ταξίδι της προς την αειφορία. Η Vinyl 2010 έφτασε πλέον στο τέλος της προβλεπόμενης 

διάρκειας ζωής της και μια νέα εθελοντική πρωτοβουλία ετοιμάζεται και σύντομα θα 

ανακοινωθεί.

Από το 2003, όταν η Επιτροπή 
Παρακολούθησης τυπικά εδραιώθηκε, 
παρακολουθήσαμε τις τεράστιες 
προσπάθειες σε ένα ευρύ φάσμα 
πρωτοβουλιών οι οποίες υπόκεινται 
στο πλαίσιο της Vinyl 2010. Είδαμε τη 
γέννηση και την ανάπτυξη μιας νέας 
κουλτούρας στη βιομηχανία PVC, 
συμπεριλαμβάνοντας και τη πλήρη 
αναγνώριση του κοινωνικού της ρόλου 
και των ευθυνών της, καθώς επίσης και 
την ανάγκη για διάλογο εκ του σύνεγγυς 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Κατά καιρούς 
είδαμε κριτική και σκεπτικισμό, όταν 
τα αποτελέσματα έμοιαζαν λιγότερο 
ενθαρρυντικά. 

Φυσικά, η εφαρμογή της Εθελοντικής 
Δέσμευσης συνεπάγεται και κάποιες 
μικρές αποτυχίες. Η διεύρυνση όλων 
των οδών δια της βίας επέτρεψε τον 
εντοπισμό των βέλτιστων καθώς και 
την ανεύρεση εναλλακτικών οδών. 
Όλο και περισσότερη έμφαση δίνεται 
στην ανακύκλωση υλικών, όταν η 
δαπάνη εξακολουθεί να είναι ανεκτή 
και η ποιότητα είναι σύμφωνη με τις 
απαιτήσεις της αγοράς. Η Recovinyl 
βασίστηκε στις εμπειρίες των τομεακών 
ομάδων της EuPC για τη δημιουργία 
ενός ολοκληρωμένου συστήματος 
συλλογής και ανακύκλωσης και έχει 
επιτύχει πλήρως τους στόχους μας στην 
ανακύκλωση απορριμμάτων μετά τη 
χρήση, παρά τη μεγάλη οικονομική 
κρίση η οποία επηρεάζει σε παγκόσμιο 
επίπεδο τη βιομηχανία, καθώς επίσης 
και τις επιχειρήσεις ανακύκλωσης. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση της Vinyloop® 
τεχνικά προβλήματα επέβαλαν βαθιές 
αλλαγές σε σχέση με τις αρχικές 
παραμέτρους σχεδιασμού. Σήμερα η 
Vinyloop® αποτελεί σημαντικό πόρο, 
καθώς επιτρέπει την ανακύκλωση 

συνθετικών υλικών από PVC, όπως 
επιχρισμένα υφάσματα. 

Η σταδιακή κατάργηση και/ή η 
αξιολόγηση ορισμένων προσθέτων 
είναι σύμφωνη με το χρονοδιάγραμμα, 
το σχετικό κόστος έχει υπερβεί τις 
προσδοκίες. Η συμμόρφωση με τους 
Χάρτες του ECVM είναι ακόμη λιγότερη 
από 100%, έτσι περαιτέρω προσπάθεια 
απαιτείται από ορισμένες εταιρείες.

Η Vinyl 2010 ήταν επίσης μια διαδικασία 
“μάθηση μέσω της πράξης”. Παρ’ όλα 
αυτά η Vinyl 2010 πέτυχε σε μεγάλο 
βαθμό τους βασικούς της στόχους, 
μεταξύ άλλων την τήρηση των 
υποσχέσεών της, συμπεριλαμβανομένης 
αυτής για ανακύκλωση επιπλέον 200.000 
τόνων απορριμμάτων PVC μετά τη 
χρήση, κάτι που ήταν ζωτικής σημασίας 
για την αξιοπιστία της Εθελοντικής 
Δέσμευσης.

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης, 
η ελπίδα μας είναι ότι όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να κατανοήσουν 
το βαθμό των προσπαθειών που 
καταβλήθηκαν και τη σημασία του 
έργου αυτού για το σύνολο του 
βιομηχανικού τομέα. Οι Εθελοντικές 
Δεσμεύσεις είναι πλέον αξιόπιστη 
επιλογή για την κοινωνία μας. Η Επιτροπή 
Παρακολούθησης προσβλέπει στις νέες 
αειφόρες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας PVC.

Δρ. Alfons Buekens

Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης
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Alfons Buekens
Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης.



Εξοικονόμηση ενέργειας

 

“ Τα μέλη της Vinyl 2010 έχουν δείξει επανειλημμένα 
ότι το PVC είναι ένας από τους κορυφαίους τομείς, 
όταν πρόκειται για δημιουργική συμμετοχή 
και στη συνέχεια την αντιμετώπιση των 
περιβαλλοντικών ευθυνών του. Κατά την τελευταία 
δεκαετία, το σύνολο των συμμετασχόντων έχει 
αποδείξει ότι μπορεί να εργαστεί ομαδικά για την 
επίτευξη εξαιρετικά υψηλών στόχων και ως εκ 
τούτου, πέρα από την αναγνώριση η φήμη του 
κλάδου έχει αλλάξει.”

Ashley Reed

Πρώην Πρόεδρος της Vinyl 2010



 

 

Δουλεύοντας Μαζί

Η Επιτροπή Παρακολούθησης, 
προεδρεύετε από τον Καθηγητή Alfons 
Buekens του Ανοικτού Πανεπιστημίου 
των Βρυξελών, απαρτίζεται από 
ανώτερους εκπροσώπους της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, συνδικαλιστικές 
οργανώσεις και ενώσεις καταναλωτών, 
καθώς επίσης και από εκπροσώπους της 
Ευρωπαϊκής βιομηχανίας PVC. 

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων, που 
πραγματοποιούνται δυο φορές το χρόνο, 
είναι δημόσια και δημοσιεύονται στο 
δικτυακό τόπο της Vinyl 2010 ( 
HYPERLINK "http://www.vinyl2010.og" 
www.vinyl2010.og) μετά από επίσημη 
έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης 
κατά τη διάρκεια της επόμενης 
συνεδρίασης.

ΜΕΛΗ ΤΟ 2010

κ. Soledad Blanco
Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή*

Δρ. Alfons Buekens
VUB1, Πρόεδρος της Επιτροπής 
Παρακολούθησης 
 
κ. Gwenole Cozigou
Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και 
Βιομηχανίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

κ. Alexandre Dangis
Διευθύνων Σύμβουλος της EuPC

Δρ. Brigitte Dero
Γενική Γραμματέας της ESPA

κ. Jean-Pierre De Grève
Γενικός Διευθυντής της Vinyl 2010

κ. Joachim Eckstein
Αντιπρόεδρος της Vinyl 2010

κ. Sajjad Karim
Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

κ. Timo Mäkelä
Διευθυντής Αειφόρου Ανάπτυξης 
και Ολοκλήρωσης, Γενική Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος, Ευρωπαϊκή Επιτροπή**

Δρ. Godelieve Quisthoudt-Rowohl
Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου***

κ. Ashley Reed
Πρόεδρος της Vinyl 2010****

κ. Reinhard Reibsch
Γενικός Γραμματέας της EMCEF2

κ. Carlos Sánchez-Reyes
de Palacio
Πρόεδρος του OCU3, Πρόεδρος της 
Επιτροπής σχετικά με τις Τομεακές 
Πολιτικές και το Περιβάλλον, CES4

κ. Pierre Tucoulat
Πρόεδρος της Vinyl 2010*****

* από το Μάιο 2010
** μέχρι το Μάιο 2010
*** από τον Αύγουστο 2010
**** μέχρι τον Οκτώβριο 2010
***** από τον Οκτώβριο 2010

1 VUB: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Βρυξελών (www.vub.ac.be)
2EMCEF: Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργατών Ορυχείων, Χημικών και Ενέργειας (www.emcef.org)
3OCU: Organización de Consumidores y Usuarios (Ισπανικός Οργανισμός Καταναλωτών και Χρηστών– www.ocu.org)
4CES: Consejo Económico y Social de España (Ισπανικό Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο – HYPERLINK "http://www.ces.es"www.ces.es)
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Η Επιτροπή Παρακολούθησης της Vinyl 2010

Η Επιτροπή Παρακολούθησης της Vinyl 2010 λειτουργεί από το 2003 ως ένα ανεξάρτητο 

σώμα ελέγχου. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγγυάται ανοικτή στάση, διαφάνεια και 

προσμέτρηση στις πρωτοβουλίες της Vinyl 2010 και παρέχει συμβουλές, παρατηρήσεις 

και προτάσεις.



ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΜΕΡΗ

Ακολουθώντας τις αρχές για αειφόρο 
ανάπτυξη και κοινωνική ευθύνη, η Vinyl 2010 
θεωρεί ότι ο διάλογος και η διαφάνεια με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, τρίτους, ιδρύματα και 
οργανισμούς, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
της πολιτικής της.

Επιπλέον, από επιστημονικής άποψης, η 
ειλικρινής ανταλλαγή απόψεων σε μελέτες, 
εμπειρίες και ορθή πρακτική, προσδίδει 
προστιθέμενη αξία στη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των πρωτοβουλιών 
που λαμβάνονται μέσω της Εθελοντικής 
Δέσμευσης.

Σύμφωνα με αυτή τη δέσμευση, το 2010 η 
Vinyl 2010 συμπεριέλαβε στη συζήτηση την 
ΜΚΟ “The Natural Step”, για να εξετάσουν τον 
καλύτερο τρόπο για τη δέσμευσή της προς 
την αειφορία.

Η Vinyl 2010 και η Παγκόσμια 
Βιομηχανία PVC
Η αειφόρος ανάπτυξη και η κοινωνική 
ευθύνη, δεν γνωρίζουν από σύνορα. Η 
αναπτυσσόμενη παγκοσμιοποίηση επιβάλει 
την ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών και 
αγαθών, οι κανόνες του εμπορίου και του 
ανταγωνισμού, γίνονται όλο και πιο διεθνής. 
Περιβαλλοντικά, επιστημονικά και τεχνικά 
θέματα απαιτούν επίσης μια σφαιρική άποψη 
και μια συνολική προσέγγιση.

Για το λόγο αυτό η Vinyl 2010 συνεργάζεται 

ενεργά με άλλες τοπικές ενώσεις PVC, από 
τη Βόρεια ως τη Νότια Αμερική, από την 
Αυστραλία ως τη περιοχή Ασίας-Ειρηνικού 
και τη Νότιο Αφρική. Οι εκπρόσωποι των 
τοπικών ενώσεων PVC συχνά ασχολούνται 
και προσκαλούνται σε αντίστοιχες ετήσιες 
συνελεύσεις τους, για ενημέρωση και 
ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πρόοδο 
προς την αειφορία.

Η Αυστραλιανή βιομηχανία PVC ήταν η 
πρώτη μετά την Ευρωπαϊκή, που δεσμεύτηκε 
σε μια φιλόδοξη Διαχείριση Προϊόντων και 
στο πρόγραμμα αειφορίας. Η πρόοδος που 
σημειώθηκε από την Αυστραλιανή βιομηχανία 
PVC και το πρόγραμμά της (σε πολλά σημεία 
παρόμοιο με την προσέγγιση της Vinyl 
2010) για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων των προϊόντων από PVC, 
συνέβαλαν στην απόφαση που έλαβε το 2010 
το Αυστραλιανό “Green Building Council”, 
για την αναθεώρηση της προσέγγισής του 
για το PVC στην Κατηγορία Υλικών του 
εργαλείου αξιολόγησης κτηρίων “Green Star ”. 
Το εργαλείο δέχεται πλέον τη χρήση του PVC 
και ενθαρρύνει τη βέλτιστη χρήση προϊόντων 
από PVC.

Η Καναδική Ένωση Βιομηχανιών Πλαστικού, 
υιοθέτησε ένα “Πρόγραμμα Βιώσιμης 
Διαχείρισης Βινυλίου”. Οι εταιρείες από 
διάφορες ΕΧΝΑ(ASEAN) χώρες, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν από κοινού 2,5 Mt/
χρόνο της παραγωγική ικανότητας, 
συμφώνησαν να συσταθεί ένας οργανισμός 
για την αντιμετώπιση των προκλήσεων 

της βιωσιμότητας από τη παραγωγή PVC. 
Συμφώνησαν στην αρχή ενός βιομηχανικού 
Χάρτη, ο οποίος εμπνεύστηκε από αυτούς που 
είχε αναπτύξει στο παρελθόν το ECVM.  

Η βιομηχανία PVC σε αναδυόμενες οικονομίες, 
όπως η Ινδία και η Κίνα, εξέφρασαν 
ενδιαφέρον για την πιθανότητα υιοθέτησης 
περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Ο Ιαπωνικός 
Οργανισμός Vinyl VEC συνεργάστηκε με 
το Ιαπωνικό Συμβούλιο Περιβάλλοντος 
(JPEC) για την προώθηση των ενεργειών 
ανακύκλωσης του PVC και το Δεκέμβριο του 
2010 συμμετείχε με έκθεμα υπό την έννοια 
“2010 Νέο PVC στη Παράδοση – Διεύρυνση 
των Δυνατοτήτων του PVC στην Έκθεση 
Eco-products στο Τόκυο ”.

Κατά τη διάρκεια του 4ου Συνεδρίου των 
Άνδεων με θέμα “PVC και βιωσιμότητα” 
που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του 
Universidad de Los Andes στη Μπογκοτά 
το Σεπτέμβριο του 2010, η Ευρωπαϊκή 
βιομηχανία PVC έκανε διάφορες παρουσιάσεις 
με θέματα όπως “ Vinyl 2010, μια Εθελοντική 
Δέσμευση της βιομηχανίας με στόχο τη 
πρόοδο προς την αειφορία”, “Οι βέλτιστες 
διαθέσιμες και αναδυόμενες τεχνολογίες για τη 
παραγωγή, επεξεργασία και διάθεση του PVC” 
και “Αναδυόμενοι κανονισμοί και συνέπειες για 
τη βιομηχανία βινυλίου”.  

Το Ινστιτούτο PVC της Βραζιλίας είναι 
προσηλωμένο στη αειφόρο ανάπτυξη και 
είναι ιδιαίτερα ενεργό στην προώθηση των 
οικολογικά αποδοτικών κτιρίων.

Στη Νότια Αφρική, η βιομηχανία πλαστικού 
θεωρεί τη Vinyl 2010 ως επιτυχημένο 
παράδειγμα και ένα Φόρουμ Βινυλίου είναι 
ενεργό στο τομέα των κτιρίων και των 
κατασκευών. (βλέπε HYPERLINK "http://main.
constructionreview"http://main.constructi-
onreview online.com/mar_supplement1_10.
html)

Πλατφόρμα Αειφόρου Σκέψης Vinyl 
2010 
Η Vinyl 2010 είναι αφοσιωμένη στην 
έρευνα, το διάλογο και τη μόρφωση. Για 
να συνεργαστεί με τη νεότερη γενιά και να 
ενθαρρύνει περισσότερες σκέψεις σχετικές 
με θέματα αειφόρου ανάπτυξης, τα τελευταία 
δυο χρόνια η Vinyl 2010 έχει οργανώσει δυο 
διαγωνισμούς έκθεσης, σε συνεργασία με 
αριθμό Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, ΜΚΟ, 
φοιτητικούς συλλόγους και τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης.

Με βάση την επιτυχία της ιστοσελίδας του 
διαγωνισμού εκθέσεων (www.vinyl2010es-

 Φωτογραφίες από τους διαγωνισμούς πολυμέσων, 

www.sustainablethinking.eu, 2010

5  ΕΧΝΑ (ASEAN): Ένωση Χωρών Νοτιανατολικής Ασίας 
(www.aseansec.org)



saycompetition.org) που δημιουργήθηκε το 
2008, η Vinyl 2010 αποφάσισε να αναπτύξει 
μια ειδική διαδικτυακή πύλη, την “Πλατφόρμα 
Αειφόρου Σκέψης” –  HYPERLINK "http://
www.sustainablethinking.eu" www.sus-
tainablethinking.eu – η οποία ξεκίνησε 
τον Απρίλιο του 2010. Η πύλη έχει γίνει μια 
πραγματική κοινότητα σε απευθείας σύνδεση 
που φιλοξενεί διαγωνισμούς πολυμέσων 
ανοιχτούς σε εκθέσεις, βίντεο και φωτογραφία. 
Η πλατφόρμα αριθμεί περίπου στα 3.000 μέλη 
από 115 διαφορετικές χώρες. 

Η Vinyl 2010 βλέπει αυτό το απαιτητικό σχέδιο 
ως ιδιαίτερα σημαντικό, προκειμένου να 
ακουστεί η φωνή των νέων ανθρώπων αλλά 
και να καλλιεργηθεί η κουλτούρα της βιώσιμης 
ανάπτυξης μέσα στην ίδια τη βιομηχανία PVC.

Ο πρώτος διαγωνισμός της Πλατφόρμας 
Αειφόρου Σκέψης έγινε τον Απρίλιο του 
2010 και απασχόλησε τους νέους με το θέμα 
«Αντιμέτωποι με την αυξανόμενη μείωση των 
πόρων, πως οι νέοι μπορούν να συμβάλλουν 
στην προώθηση της αειφόρου παραγωγής και 
κατανάλωσης?» 120 φωτογραφίες, 28 εκθέσεις 
και 13 βίντεο υποβλήθηκαν σχετικά.

Τα μέλη της Πλατφόρμας διάλεξαν τη λίστα 
των φιναλίστ αξιολογώντας και ψηφίζοντας 
για την αγαπημένη τους συμμετοχή. Οι νικητές 
επιλέχθηκαν από μια επιτροπή ειδικών που 
συστάθηκε από τη Nadia Weekes (Συντάκτρια 
του ENDS Ευρώπης), τον Ole Grøndahl Hansen 
(Διευθυντή του Συμβουλίου Πληροφοριών 
για το PVC της Δανίας) και τον Willy de Backer 
(Επικεφαλής του Greening Europe Forum at 
Friends of Europe).

Ο δεύτερος διαγωνισμός ξεκίνησε το 
Σεπτέμβριο με το θέμα «Με ένα συνεχώς 
αυξανόμενο πληθυσμό, πως μπορούμε να 
μεγιστοποιήσουμε την αποδοτικότητα των 
πόρων για την κάλυψη των αυξανόμενων 
αναγκών μας?» Περίπου 1.000 άνθρωποι 
εντάχθηκαν στη πλατφόρμα κατά τη διάρκεια 
του δεύτερου διαγωνισμού και συνολικά 

150 φωτογραφίες, 6 βίντεο και 35 εκθέσεις 
υποβλήθηκαν.  Η κριτική επιτροπή αποτελείτο 
από τον David Cook (The Natural Step), τον 
Carlo Latorre (Συντάκτη του PlasticaVerde6 και 
του Polimerica7) και τον Ole Grøndahl Hansen.

Η Πλατφόρμα Αειφόρου Σκέψης ήταν 
παρούσα στη Γιορτή Εταίρων CSD-18 του 
ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και στην Polytalk’10 
στις Βρυξέλες όπου και έλαβε πολύ θετικές 
ανατροφοδοτήσεις.

Βίντεο και Απευθείας Επικοινωνία
Το 2010, ένα κινούμενο βίντεο δημοσιεύτηκε 
για πρώτη φορά, παρουσιάζοντας τα στοιχεία 
και τα επιτεύγματα της Έκθεσης Προόδου. 
Το βίντεο, που αρχικά δημοσιεύτηκε στη 
Γενική Συνέλευση της Vinyl 2010 στο Λονδίνο, 
παρουσιάστηκε στη Γιορτή Εταίρων CSD-18 
του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Δημοσιεύτηκε στην 
αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της Vinyl 2010 
και στο YouTube, το βίντεο είναι διαθέσιμο 
στην Αγγλική και Ισπανική. Μια ειδική έκδοση 
του βίντεο δημιουργήθηκε με επιπλέον 
πληροφορίες για τον τομέα του PVC φίλμ.

Το Vinylgame, το παιχνίδι απευθείας 
σύνδεσης δημιουργήθηκε το 2008 και 
προκαλεί του παίκτες να διαχειριστούν μια 
εικονική βιομηχανία PVC με βιώσιμο τρόπο, 
ανανεώθηκε με ένα σύστημα βαθμολόγησης 

και στις πέντε γλώσσες (Αγγλικά, Γερμανικά, 
Ιταλικά, Πορτογαλικά και Ισπανικά) 
κατατάσσοντας του καλύτερους βιώσιμους 
παίκτες. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο 
μπορούν να προκαλέσουν σε απευθείας 
σύνδεση ο ένας τον άλλο, για το ποιος είναι ο 
καλύτερος βιώσιμος παίκτης.  

Διαδικτυακές περιοχές παιχνιδιών απευθείας 
σύνδεσης όπως το Ιταλικό flashgames.it και 
το Ισπανικό minijuegos.es συνδέθηκαν με 
το Vinylgame το οποίο πολλαπλασίασε τους 
επισκέπτες και τους παίκτες του.

Το Vinylgame είναι μια από τις περιπτώσεις 
προς μελέτη που παρουσιάστηκε στο 14ο 
Διεθνές Εργαστήρι για τη Πειραματική 
Μάθηση κατά τη Διαχείριση της Βιωσιμότητας 
που οργανώθηκε από το Πολυτεχνείο του 
Μιλάνο τον Ιούλιο.  

Εταιρική Σχέση των Ηνωμένων Εθνών
Η Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών (ΕΑΑ) δημιουργήθηκε 
από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 
Δεκέμβριο του 1992, για την εξασφάλιση 
παρακολούθησης της Διάσκεψης των 
Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την 
Ανάπτυξη (ΔΗΕΠΑ) επίσης γνωστό και ως 
Συνάντηση Κορυφής της Γης. Η Επιτροπή 
είναι υπεύθυνη για την εξέταση της προόδου 
στην εφαρμογή της Ατζέντας 21 και της 
Διακήρυξης του Ρίο για το Περιβάλλον και την 
Ανάπτυξη. Η Επιτροπή είναι επίσης υπεύθυνη 
για την παροχή πολιτικής κατεύθυνσης για τη 
παρακολούθηση της εφαρμογής του Σχεδίου 
του Γιοχάνεσμπουργκ (JPOI) σε τοπικό, εθνικό, 
περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Από το 2004, η Vinyl 2010 είναι μια Εταιρική 
Σχέση εγγεγραμμένη με τη Γραμματεία 
της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης του 
ΟΗΕ. Ο στόχος αυτού είναι η συμβολή στην 
ανάπτυξη αποτελεσματικών συνεργασιών 
στη βιομηχανία και η ανταλλαγή εμπειριών σε 

Υπογραμμίζοντας την Έκθεση Προόδου της Vinyl 

2010 με δυναμικό τρόπο

6 PlasticaVerde: www.plasticaverde.eu
7 Polimerica: www.polimerica.eu and www.polimerica.it
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“Οι νέοι άνθρωποι είναι πολύ 
ανήσυχοι για το κοινό μέλλον της 
κοινωνίας  και σκέφτονται κριτικά 
για βιώσιμες λύσεις, αμφισβητώντας 
εκείνες που παρήχθησαν από 
προηγούμενες γενιές.”

Nadine Gouzée

Επικεφαλής της ειδικής ομάδας για την Αειφόρο Ανάπτυξη του Ομοσπονδιακού Γραφείου 

Προγραμματισμού του Βελγίου



ένα ιδιαίτερο δώρο για όλους τους 
καλεσμένους : μια αθλητική τσάντα φτιαγμένη 
από ανακυκλωμένα PVC διαφημιστικά πανό. 

•  K 2010 στο Düsseldorf, Γερμανία, 27 
Οκτωβρίου-3 Νοεμβρίου.

Η Κ είναι η πιο σημαντική έκθεση πλαστικών 
στην Ευρώπη. Η Vinyl 2010 φιλοξενήθηκε στο 
Reagens περίπτερο, όπου οργανώθηκε μια 
μικρή έκθεση με διάφανες φούσκες PVC, που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη διάδοση 
πληροφοριών με ένα πρωτότυπο και μοντέρνο 
τρόπο.

•  IdentiPlast 2010 στο Λονδίνο, Ηνωμένο 
Βασίλειο, 8-10 Νοέμβρη.

Περισσότεροι από 160 ειδικοί, ηγέτες της 
βιομηχανίας, ακαδημαϊκοί και Ευρωπαίοι 
πολιτικοί φορείς, παρακολούθησαν την 
IdentiPlast 2010 στο Λονδίνο, για να 
μοιραστούν και να συζητήσουν τις πλέον 
ανεπτυγμένες τεχνολογίες για την ταυτοποίηση 
και διαλογή πλαστικών απορριμμάτων. Η Vinyl 
2010 ήταν ένας από τους χορηγούς και 
συμμετείχε με ένα περίπτερο πληροφοριών.

“Δεν είχα προετοιμαστεί για τον ολιστικό 
τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες άρχισαν να 
προσανατολίζουν ολόκληρη την παραγωγή τους 
και τις δραστηριότητες μάρκετινγκ σε σχέση με 
την αειφορία. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα βρισκόμουν 
σήμερα μπροστά σε μια βιομηχανία PVC η οποία 
αποδείχτηκε ηγέτης στην περιβαλλοντική πρόοδο 
και τον ανοιχτό διάλογο.”

Philip K. Law

Βρετανική Ομοσπονδία Πλαστικών, Διευθυντής Δημοσίων & Βιομηχανικών Υποθέσεων

παγκόσμιο επίπεδο.

Το Μάιο του 2010, η Vinyl 2010 κλήθηκε να 
επιδείξει τη Vinyl 2010 και τις πρωτοβουλίες 
αειφόρου ανάπτυξης σε μια 3ωρη διαδραστική 
παρουσίαση με θέμα : «Πώς να οδηγήσεις 
έναν ολόκληρο βιομηχανικό τομέα προς την 
αειφορία?» 

10 χρόνια Αειφόρου Ανάπτυξης : όραμα, 
προσέγγιση, διδάγματα και επιτεύγματα στο 
πλαίσιο των συνεδριάσεων της Γιορτής Εταίρων 
CSD-18 του ΟΗΕ. Κατά τη διάρκεια των 
συνεδριάσεων παρουσιάστηκαν επίσης το 
κινούμενο βίντεο, η Πλατφόρμα Αειφόρου 
Σκέψης και το Vinylgame, που προκάλεσαν 
συζητήσεις και έλαβαν θετικά σχόλια.

Συνέδρια και Εκθέσεις
Το 2010, η Vinyl 2010 συνέχισε τον ανοιχτό και 
εποικοδομητικό της διάλογο για την αειφόρο 
ανάπτυξη με τους μετόχους της μέσω της 
ενεργού συμμετοχής σε υψηλού επιπέδου 
διασκέψεις, εκδηλώσεις και εκθέσεις :

•  Γενική Συνέλευση του ECVM και της 
Vinyl 2010 στο Λονδίνο, ΗΒ, 27-28 
Απριλίου.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της 
Vinyl 2010 προσφωνήθηκαν τα επιτεύγματα 
και οι μελλοντικές προοπτικές των 
πρωτοβουλιών της Vinyl 2010. Η εκδήλωση 
ήταν μια αφορμή για να παρουσιαστεί η 
Έκθεση Προόδου 2010 και το νέο βίντεο. 
Εκπρόσωποι των συνδέσμων PVC της 
Αυστραλίας, Βραζιλίας, Ιαπωνίας και των ΗΠΑ 
συμμετείχαν στις εργασίες της βιομηχανίας.

•  PolyTalk‘10 – Γενική Συνέλευση της 
PlasticsEurope στις Βρυξέλες, Βέλγιο, 
19-21 Μαΐου.

Η PolyTalk, είναι ένα σημαντικό γεγονός της 
βιομηχανίας πλαστικών, προορισμένο για να 

είναι το καινοτόμο γεγονός δικτύωσης της 
αλυσίδας αξιών της βιομηχανίας πλαστικών για 
συζήτηση, λήψη αποφάσεων και την ανάπτυξη. 
Η Vinyl 2010 συμμετείχε στο εργαστήρι της 
PolyTalk για τα κοινωνικά μέσα, με θέμα πως 
μπορούν οι σύνδεσμοι της βιομηχανίας να 
απευθυνθούν στα κοινωνικά μέσα ώστε να 
βελτιώσουν την επικοινωνία τους με το κοινό.

•  Δείπνο του Προέδρου των Φίλων της 
Ευρώπης στις Βρυξέλες, Βέλγιο, 14 
Οκτωβρίου.

Το δείπνο είναι ένα ετήσιο γεγονός των Φίλων 
της Ευρώπης, που λαμβάνει χώρα στις 
Βρυξέλες. Το 2010, συγκέντρωσε περίπου 350 
υψηλά ιστάμενους καλεσμένους όπως τους 
Επιτρόπους των Φίλων της Ευρώπης, 
Επιτρόπους της ΕΕ,  Μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και κορυφαίους υπαλλήλους, 
εκπροσώπους επιχειρήσεων, ΜΚΟ και το 
διεθνή τύπο. Η Vinyl 2010 είχε έναν ειδικό 
πίνακα για τους ενδιαφερόμενους φορείς και 
ένα γραφείο πληροφοριών. Προκειμένου να 
αυξηθεί η κατανόηση σχετικά με τη σημασία 
της ανακύκλωσης, η Vinyl 2010 παρουσίασε 

Identiplast, Λονδίνο, Νοέμβριος 2010: προσδιορίζοντας την 

αξία των πλαστικών μετά το τέλος κύκλου ζωής



Ορόσημα και Στόχοι

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ 

 Παραγωγή PVC

➜  94% της συνολικής και μερικής συμμόρφωσης με τους Χάρτες Βιομηχανίας του 
ECVM για το VCM/S-PVC και το E-PVC στην ΕΕ-27

 Πλαστικοποιητές

➜  Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση κινδύνων της ΕΕ για τους φθαλικούς εστέρες
     Σταθεροποιητές

 Stabilisatoren

➜  Η σταδιακή κατάργηση σταθεροποιητών με βάση το Κάδμιο στην ΕΕ-27 είναι 
σύμφωνη με το 10ετές στόχο

➜  75.9% αντικατάσταση των σταθεροποιητών μολύβδου, ξεπερνά τον 10ετές στόχο 
του 50% στην ΕΕ-15

 Ανακύκλωση

➜  260,842 τόνοι απορριμμάτων PVC μετά τη χρήση ανακυκλώθηκαν, αύξηση 
220,000 τόνων από τους όγκους του 1999, ξεπερνώντας το 10ετές στόχο των 
200,000 τόνων8 

➜  Συστήματα συλλογής και ανακύκλωσης απορριμμάτων PVC δημιουργήθηκαν και 
πέτυχαν μέσω της Recovinyl

➜ Η διαδικασία Vinyloop®/Texyloop® για ανακύκλωση μηχανών με βάση διαλύτη 
αναπτύχθηκε επιτυχώς

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 2010

 1ο Τρίμηνο

➜  ESPA: δημοσίευση στατιστικών το 2009 στους όγκους των σταθεροποιητών PVC ➜ 
επετεύχθη

 2ο Τρίμηνο

 3ο Τρίμηνο

 4ο Τρίμηνο

➜  ECVM: συμμόρφωση με τους Χάρτες της Βιομηχανίας για το VCM/S-PVC και το E-PVC  
➜ επετεύχθη μερικώς (90%)

➜  Recovinyl: διασφάλιση ανακύκλωσης 240,000 τόνων απορριμμάτων PVC μέσα στο 
χρόνο ➜ επετεύχθη

➜  Rewindo: συλλογή 26,000 τόνων απορριμμάτων για την παραγωγή 19,000 τόνων 
του R-PVC ➜ επετεύχθη

➜  Roofcollect®: ανακύκλωση 1,500 τόνων οροφών στο τέλος του κύκλου ζωής και 
μεμβρανών υδατοστεγάνωσης ➜ επετεύχθη

➜  EPFLOOR: συλλογή για ανακύκλωση 2,400 τόνων απορριμμάτων δαπέδων μετά τη 
χρήση ➜ επετεύχθη

➜  Vinyloop®: χρήση 7,700 τόνων απορριμμάτων για την παραγωγή 5,000 τόνων του 
R-PVC ➜ δεν επετεύχθη

8 από την ‘Vinyl 2010 – Εθελοντική Δέσμευση της βιομηχανίας PVC’, Οκτώβριος 2001 (σελ.2): «Η ανακύκλωση 200,000 τόνων το 2010 
απορριμμάτων PVC μετά τη χρήση. Ο στόχος αυτός θα έρθει σε συνέχεια των όγκων υλικού που ανακυκλώθηκαν μετά τη χρήση το 1999 
και στην ανακύκλωση οποιαδήποτε ποσότητας απορριμμάτων μετά τη χρήση, όπως απαιτείται από την εφαρμογή των Οδηγιών της ΕΕ 
μετά το 1999 για απορρίμματα συσκευασιών, οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής και απορρίμματα ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών» 
(www.vinyl2010.org/library/voluntary-commitment.html)
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Στρώμα εμπιστοσύνης, αθλήματα ασφαλείας

“ Η πιο δύσκολη πρόκληση να 
ξεπεραστεί ήταν η δημιουργία 
εμπιστοσύνης μεταξύ των 
προμηθευτών πρώτων υλών και 
των μετατροπέων, προκειμένου να 
συνεργαστούν.”

Roel van't Veer

TEPPFA, Vinyl



ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΗΤΙΝΗΣ PVC

Χάρτες ECVM
Οι παραγωγοί ρητίνης PVC υπέγραψαν του Χάρτες της Βιομηχανίας9 για την παραγωγή PVC με την αναστολή (VCM & S-PVC Χάρτες) και 
το γαλάκτωμα (E-PVC Χάρτες) διαδικασίες που στοχεύουν στη μείωση της περιβαλλοντικής επίδρασης και τη βελτίωση της οικολογικής 
αποτελεσματικότητας κατά τη διαδικασία παραγωγής. 

Η συμμόρφωση με τους Χάρτες Βιομηχανίας του ECVM ελέγχθηκε το 1998 και το 2002 (VCM & S-PVC) και το 2005 (E-PVC) από τον εξωτερικό 
ελεγκτή DNV10. 

Τον Οκτώβριο του 2008, μετά τη διεύρυνση της ΕΕ και της επακόλουθης εισόδου νέων μελών στο ECVM από τα νέα Κράτη Μέλη της ΕΕ, 
η Επιτροπή της Vinyl αποφάσισε υπέρ της περαιτέρω διεύρυνσης, σε συμφωνία με την προθεσμία της Εθελοντικής Δέσμευσης. Ο έλεγχος 
κάλυψε τη περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου – Ιουνίου 2010 και ακολούθησαν επισκέψεις από τον DNV σε όλες τις μονάδες μεταξύ Αυγούστου και 
Οκτωβρίου 2010. Όλες οι εκθέσεις των επισκέψεων ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο του 2011 και η παγκόσμια έκθεση τίθεται στη διάθεση 
του ECVM.

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα δείχνουν ότι επετεύχθη συμμόρφωση στο 90% σε όλες τις εφαρμογές των προτύπων ελέγχου, 4% μερική 
συμμόρφωση (ένα μη-συμμορφούμενο αποτέλεσμα) και 3% μη συμμόρφωση; Το 3% του συνόλου των εφαρμογών των προτύπων δεν 
μπορούν να επαληθευτούν. 

1η επαλήθευση 
VCM & S-PVC

2η επαλήθευση 
VCM & S-PVC Επαλήθευση

E-PVC
Επαλήθευση

Επαλήθευση 
VCM & S-PVC + E-PVC

Περίοδο αναφοράς Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998 Ιανουάριος-Ιούνιος 2002 Ιούλιος-Δεκέμβριος 2004 Ιανουάριος-Ιούνιος 2010

Αριθμός Μονάδων 44 38 14 60

Συνολική Συμμόρφωση 88% 93% 71% Πλήρως 90%
Partial 4%

Τα αποτελέσματα, δυστυχώς, υπολείπονται της 100% συμμόρφωσης. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην εξακρίβωση νέων μελών για 
πρώτη φορά και στο γεγονός ότι μετατροπές σε κάποιες εγκαταστάσεις δεν ολοκληρώθηκαν ή δεν ξεκίνησαν. Επιπλέον, αρκετές εν 
μέρει συμμορφώσεις οφείλονται στο γεγονός ότι κάποιες μονάδες δεν ακολούθησαν την προβλεπόμενη μέθοδο (π.χ. συχνότητα 
και περίοδος μετρήσεων, δειγματοληπτική μέθοδος), συχνά επειδή τοπικές ρυθμίσεις ή αδειοδοτικές υποχρεώσεις προβλέπουν 
διαφορετικές μεθοδολογίες.

Σε συνέχεια των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων, η Επιτροπή της Vinyl αποφάσισε να ελέγξει εκ νέου όλα τα κριτήρια που 
συμμορφώνονταν μερικώς ή καθόλου, έτσι ώστε να συμπεριλάβει τα βελτιωμένα αποτελέσματα στην Έκθεση Προόδου το 2012. Ο 
έλεγχος αυτός θα συμπεριλάβει και τις μονάδες που δεν μπορούσαν να ελεγχθούν επειδή η παραγωγή τους ήταν πολύ μικρή κατά τη 
περίοδο ελέγχου λόγω της οικονομικής κρίσης.

Οικολογικά Προφίλ και Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (ΠΔΠ)
Τα Οικολογικά Προφίλ σχετικά με «Ενεργειακή κατανάλωση και τις Εκπομπές κατά τη διαδικασία μετατροπής» ξεκίνησαν το 2007 και 
βασίζονται στα οικολογικά προφίλ από ρητίνη PVC και σε πληροφορίες μετατροπέων, ολοκληρώθηκαν επιτυχώς από την ΤΝΟ11 το 
2010 και δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του PlasticsEurope – http://lca.plasticseurope.org/index.htm. 

Καταχώρηση στο REACH
Ο REACH (ακρωνύμιο για ‘Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances’) είναι ο Ευρωπαϊκός 
Κανονισμός για τα χημικά και την ασφαλή παραγωγή και χρήση τους.

Αν και το PVC ως πολυμερές δεν υπόκεινται στην υποχρέωση Καταχώρησης στο REACH, το μονομερές VCM και το ενδιάμεσο EDC 
(αιθυλενοδιχλωρίδιο ή 1,2-διχλωροαιθάνιο) υπόκεινται. Οι διαδικασίες καταχώρισης ολοκληρώθηκαν επιτυχώς το 2010 και για το VCM 
αλλά και το EDC. 

Εκθέσεις Έργων

9 Οι Χάρτες Βιομηχανίας του ECVM είναι διαθέσιμοι στο www.pvc.org/Sustainability/Industry-Responsible-care/European-Council-of-Vinyl-Manufacturers-ECVM-Charters
10 DNV: Det Norske Veritas, ένας Νορβηγικός οργανισμός δοκιμών και επαλήθευσης (www.dnv.com)
11 TNO: Ολλανδικός οργανισμός έρευνας (www.tno.nl)
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REACH από το Φεβρουάριο του 2011. ΧΜΒ 
πλαστικοποιητές είναι απαγορευμένοι από τα 
παιχνίδια, τα είδη παιδικής φροντίδας και τα 
καλλυντικά.

Ενεργή Εμπλοκή με τις Ρυθμιστικές 
Αρχές για τον Κανονισμό REACH
Η βιομηχανία υποστήριξε και βοήθησε 
στην ανάπτυξη του Κανονισμού REACH 
προκειμένου να παρέχει στους καταναλωτές 
την επιβεβαίωση της χρήσης ασφαλών 
προϊόντων τώρα και στο μέλλον. Η 
καταχώρηση στο REACH των DINP, DIDP 
και DPHP ολοκληρώθηκε πολύ πριν τη 
προθεσμία. Τα σύνολα δεδομένων που 
παρήχθησαν ήταν πλήρη, καλύπτοντας 
την απαίτηση ελάχιστων δεδομένων που 
ορίζει ο REACH αλλά και υπερβαίνοντας 

την εξαιτίας μιας περιεκτικής και εκτενούς 
τράπεζας δεδομένων. Ο DEHP και άλλοι 
χαμηλού μοριακού βάρους πλαστικοποιητές 
καταχωρήθηκαν.

ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ

Οι πλαστικοποιητές είναι ουσίες οι οποίες όταν 
συνδυαστούν με το PVC και άλλα πολυμερή, 
δημιουργούν ένα νέο κόσμο εφαρμογών και 
χρήσεων που αποφέρει μια μυριάδα παροχών 
στη καθημερινότητα. Πάνω από το 90% των 
πλαστικοποιητών που καταναλώνεται στην 
Ευρώπη, χρησιμοποιείται σε εφαρμογές 
εύκαμπτου PVC, κυρίως στις κατασκευές, την 
αυτοκινητοβιομηχανία και στο τομέα των 
ανθεκτικών αγαθών.

ECPI (το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Πλαστικοποιητικών Ουσιών και Ενδιάμεσων 
Προϊόντων) είναι η Παν-Ευρωπαϊκή 
ένωση εμπόρων που εκπροσωπεί 
το μεγαλύτερο ποσοστό Ευρωπαίων 

παραγωγών πλαστικοποιητών. Η βιομηχανία 
πλαστικοποιητών είναι αφοσιωμένη στη 
στήριξη της έρευνας και στην ασφαλή 
και περιβαλλοντικά υπεύθυνη χρήση των 
πλαστικοποιητών, εναρμονισμένη με τις 
αρχές της πρωτοβουλίας Responsible Care® 
της παγκόσμιας χημικής βιομηχανίας και τις 
απαιτήσεις του κανονισμού REACH.

Οι Ευρωπαίοι παραγωγοί φθαλικών ενώσεων 
προσπαθούν συνεχώς να αυξήσουν τη 
βιωσιμότητα των προϊόντων τους και 
να συμμορφωθούν με τις αυξανόμενες 
απαιτήσεις της αγοράς και των νομοθετών.

10 χρόνια Συνεχούς Δέσμευσης για την 
Υγεία των Πλαστικοποιητών και την 
Περιβαλλοντική Ασφάλεια
Στα 10 χρόνια δέσμευσης στο πλαίσιο 
της Vinyl 2010, η Ευρωπαϊκή βιομηχανία 
πλαστικοποιητών, εκπροσωπούμενη από την 
ECPI, έχει επενδύσει στην υψηλής ποιότητας 
έρευνα, σε δοκιμές και στις αξιολογήσεις 

“ Αρκετές αμφιλεγόμενες επιστημονικά, τεχνικά 
και οικονομικά απόψεις έχουν εκφραστεί για την 
πιθανή, πραγματική και φανταστική επίδραση του 
PVC στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον…Η 
επιτυχημένη ολοκλήρωση της Vinyl 2010 
αποδεικνύει ότι μπορούν να υπάρξουν βιώσιμες 
εναλλακτικές λύσεις στη νομοθεσία.”

John Purvis

Πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Σθεναρή Αντίσταση

εμπειρογνωμόνων. Εναρμονισμένη με την 
αποστολή της, η ECPI  έχει παράσχει πολύτιμη 
βοήθεια σε νομοθετικές και ρυθμιστικές αρχές, 
σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και σε ομάδες 
καταναλωτών.

Οι κύριοι φθαλικοί πλαστικοποιητές – DINP, 
DIDP, DEHP, BBP και DBP – υπόκεινται στην 
Αξιολόγηση Κινδύνων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού 793/93. Η Αξιολόγηση Κινδύνων 
ολοκληρώθηκε και δημοσιεύτηκε στην 
Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ως ακολούθως : 
•  Di-isonyl phthalate (DINP), 2006
•  Di-isodecyl phthalate (DIDP), 2006
•  Di-n-butyl phthalate (DBP), 2006
•  Benzyl butyl phthalate (BBP), 2008
•  Di-(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), 2008.

Η Αξιολόγηση Κινδύνων επιβεβαιώνει ότι οι 
DINP και DIDP δεν παρουσιάζουν κινδύνους, 
δεν απαιτούν ταξινόμηση και επισήμανση 
ως ΚΜΑ (καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες, 
αναπαραγωγικές) ή ως έχουσες άλλες 
παρενέργειες και δεν απαιτείται μείωση 
κινδύνου για καμία υπάρχουσα χρήση. 
Προληπτικοί περιορισμοί εφαρμόζονται σε 
παιχνίδια και σε είδη παιδικής φροντίδας που 
μπορεί να έρθουν σε επαφή με το στόμα. Οι 
DINP, DIDP και DPHP καταχωρήθηκαν στο 
REACH στις αρχές του 2010, πολύ πριν λήξει η 
προθεσμία καταχώρησης στο REACH.

Η Αξιολόγηση Κινδύνων επιβεβαιώνει ότι οι 
DEHP, DBP και BBP πρέπει να ταξινομηθούν 
στην Κατηγορία 2 ως τοξικές ουσίες κατά 
την αναπαραγωγή. Αυτοί οι ΧΜΒ (Χαμηλού 
Μοριακού Βάρους) πλαστικοποιητές έχουν 
καταχωρηθεί στο REACH, βρίσκονται στη 
Λίστα Υποψηφίων του REACH και είναι 
στη πρώτη Λίστα Αδειοδότησης του 



Η ECPI έχει επίσης δεσμευτεί με την 
ECHA12 στην τρέχουσα επαναξιολόγηση 
των περιορισμών φθαλικού εστέρα με τη 
σημαντική επιστημονική εισαγωγή που γίνεται 
στα νέα διαθέσιμα στοιχεία, δεδομένου 
ότι οι αξιολογήσεις κινδύνου της ΕΕ έχουν 
ολοκληρωθεί. Το νέο αυτό στοιχείο εξετάζει τις 
επιδράσεις που μπορεί να έχουν στο συκώτι, 
η έκθεση σε αυτούς, τις επιδράσεις στις 
ενδοκρίνες και το συνδυασμό των επιδράσεων 
αυτών. Μια περιεκτική αναθεώρηση των 
διαθέσιμων στοιχείων δείχνει ότι το DINP 
και το DIDP δεν διακόπτουν τις ενδοκρίνες. 
Η ECHA έχει δημοσιεύσει τις προσωρινές 
εκθέσεις επαναξιολόγησης επιβεβαιώνοντας 
αυτά τα νέα στοιχεία, αναγνωρίζοντας τις 
διαφορές μεταξύ των φθαλικών ενώσεων 
Χαμηλού Μοριακού Βάρους και Υψηλού 
Μοριακού Βάρους και η ECPI θα συνεχίσει 
να συνεργάζεται με την ECHA σε κάθε 
περίπτωση. 

Εξέλιξη από της ταξινομημένες φθαλικές 
ενώσεις Χαμηλού Μοριακού Βάρους 
στις μη-ταξινομημένες φθαλικές ενώσεις 
Υψηλού Μοριακού Βάρους
Ως αποτέλεσμα των Αξιολογήσεων Κινδύνου 
της ΕΕ και του Κανονισμού REACH και χάρη 
στις συνεχής προσπάθειες της βιομηχανίας 
πλαστικοποιητών, να προσαρμοστεί στις 
ρυθμιστικές ανάγκες και τις ανάγκες τις 
αγοράς, η χρήση πλαστικοποιητών στην 
Ευρώπη έχει μετατοπιστεί από Χαμηλού 
(DEHP, BBP, DBP, DIBP) σε Υψηλού (DINP, DIDP, 
DPHP) Μοριακού Βάρους φθαλικές ενώσεις 
και σε μικρή έκταση, σε κάποιους άλλους 
πλαστικοποιητές.

Η εξέλιξη αυτή στη χρήση πλαστικοποιητών, 
επεξηγεί μια σημαντική αλλαγή που έγινε τα 
τελευταία 10 χρόνια : πολλά μέλη της ECPI 
κατάργησαν ταξινομημένες φθαλικές ενώσεις 
ΧΜΒ από τη γκάμα προϊόντων τους και 
νέα μη-ταξινομημένα προϊόντα – φθαλικές 
ενώσεις ΥΜΒ αλλά και άλλοι πλαστικοποιητές 
– αναπτύχθηκαν από τα μέλη της ECPI. 

ΥΜΒ φθαλικές ενώσεις (DINP, DIDP, DPHP) 
αντιπροσωπεύουν σήμερα πάνω από το 70% 
της Ευρωπαϊκής αγοράς πλαστικοποιητών. 
Το DEHP συνεχίζει να χρησιμοποιείται σε 
ορισμένες εφαρμογές και είναι αναμενόμενο 
ότι ο κύριος παραγωγός DEHP στην Ευρώπη, 
θα επιδιώξει να λάβει την έγκριση σύμφωνα 
με τον Κανονισμό REACH.

“ Πολύ συχνά εθελοντικές δεσμεύσεις 
συζητούνται σε μια βιομηχανία, 
αλλά σπάνια αυτές γίνονται 
πραγματικότητα. Στο ταξίδι της Vinyl 
2010 για βιωσιμότητα, ήταν σημαντικό 
να γνωρίζεις που να απευθυνθείς, να 
εμπιστεύεσαι τους συνεργάτες σου 
και να παραμένεις ανοιχτόμυαλος σε 
εξωτερικές επιρροές.”

Norbert Scholtz

Πρόεδρος της ECPI
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Το DEHP αντιπροσωπεύει το 50% των φθαλικών ενώσεων που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως αλλά μόλις το 

20% των ενώσεων που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη

(1) Άλλοι πλαστικοποιητές περιλαμβάνουν: Adipates,Trimelliatates, Benzoates, DINCH® and Citrates
(2) Άλλοι πλαστικοποιητές περιλαμβάνουν: Linears, DIUP, DTDP, DOTP, DIBP and DBP

12  ECHA: Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία Χημικών Ουσιών 
(http://echa.europa.eu)
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“ Η πιο δύσκολη πρόκληση είναι 
να βελτιώσουμε τη φήμη του 
PVC για ιστορικούς λόγους. 
Είναι δύσκολο να κάνουμε τους 
ανθρώπους να καταλάβουν ότι 
σήμερα, οι διαδικασίες παραγωγής 
του υιοθετούν τις πιο προηγμένες 
λύσεις ειδικά όσον αφορά την υγεία 
και την πρόληψη.”

Oraldo De Toni

Πρώην αντιπρόσωπος της EMCEF

13  SETAC: Κοινωνία της Περιβαλλοντικής Τοξικολογίας και Χημείας (www.setac.org)
14  PBT: Παραμένουσες, Βιοσυσσωρευτικές και Τοξικές ενώσεις όπως καθορίζονται στο Παράρτημα ΧΙΙΙ του Κανονισμού REACH
(www.reach-compliance.eu/english/REACH-ME/engine/sources/reach-annexes/launch-annex13.html)

Βιώσιμη λειτουργία υφασμάτων με επίστρωση PVC

Δοκιμές Ασφαλείας και Έρευνα για τους 
Πλαστικοποιητές
Η επιστημονική έρευνα είναι ένα σημαντικό 
μέρος των δραστηριοτήτων της ECPI η οποία 
συνεισφέρει σημαντικά στο βιο-έλεγχο και τον 
περιβαλλοντικό έλεγχο:

•  Πρόγραμμα ανθρώπινου βιο-ελέγχου(2004-
2010). Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε με 
€1 εκατομμύριο μέσα σε εφτά χρόνια, 
αναθεωρήθηκε από μια επιτροπή ηθών και 
είναι μέρος ενός διεθνούς προγράμματος, 
πολλαπλών ερευνητικών κέντρων που 
διευθύνεται σε ανεξάρτητα εργαστήρια 
στο Βέλγιο και το ΗΒ. Διάφορα άρθρα είναι 
αυτή τη περίοδο υπό αναθεώρηση για 
δημοσίευση από τα ομοίως αναθεωρημένα 
περιοδικά. Η έρευνα αυτή επικυρώνει τον 
υπολογισμό της έκθεσης από τους ουρικούς 
μεταβολιτές και επικυρώνει επίσης άλλη 
έρευνα που δείχνει ότι η έκθεση στους 
φθαλικούς εστέρες είναι σύμφωνη με τα όρια 
ασφαλείας. 

•  Πρόγραμμα περιβαλλοντικού ελέγχου (εν 
ενεργεία). Ξεκίνησε το 2007 σε συνέχεια 
του προηγούμενους περιβαλλοντικού 
προγράμματος 1999-2001, το πρόγραμμα 
εκτελείται σε συνεργασία με τα ανεξάρτητα 
διεθνή ερευνητικά κέντρα και έχει λάβει μέχρι 
τώρα περίπου €250,000 ως χρηματοδότηση. 
Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα του 
περιβαλλοντικού ελέγχου παρουσιάστηκαν 
στο Ευρωπαϊκό συνέδριο της SETAC13 το 
2010. Η έρευνα έδειξε ότι τα επίπεδα ΥΜΒ 
φθαλικών ενώσεων δεν αυξάνονται στο 
περιβάλλον και υποστηρίζει το συμπέρασμα 
ότι δεν είναι PBT14 χημικά σύμφωνα με τον 

Κανονισμό REACH. 

•  Το 2010, μια βιβλιογραφική έρευνα σε 
υπάρχοντα ψάρια πολλών γενεών  και 
μελέτες ασπόνδυλων, υποστηριζόμενες 
από την ECPI δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό 
“Human & ecological risk assessment”. Η 
έρευνα αυτή δείχνει ότι οι Υψηλού Μοριακού 
Βάρους φθαλικές ενώσεις δεν είχαν 
σημαντικό αντίκτυπο, συμπεριλαμβανομένων 
των επιδράσεων στο ενδοκρινικό σύστημα, 
όταν δείγμα εκτέθηκε σε αρκετές μελέτες.

Μια νέα περιβαλλοντική μελέτη για τη 
συσσώρευση της θαλάσσιας τροφικής 
αλυσίδας θα ξεκινήσει το 2011.

Δυναμική Επικοινωνία με τους Βασικούς 
Μετόχους
Ο κύριος στόχος της ECPI είναι να 
παρασχεθούν στα ενδιαφερόμενα μέρη 
σαφείς και συνοπτικές πληροφορίες, 
υποστηριζόμενες από εκτενή επιστημονική 
έρευνα όπου απαιτείται, προκειμένου 
να υποστηριχτεί η ασφαλή χρήση 
πλαστικοποιητών.

Μια σημαντική πρωτοβουλία επικοινωνίας 
έχει απευθυνθεί στα Ευρωπαϊκά Όργανα και 
Κράτη Μέλη προκειμένου να επιβεβαιωθεί 
ότι ενημερώνονται σωστά για τη σωστή 
χρήση των προσθέτων, όπως επίσης και 
για την τάση της αγοράς των φθαλικών 
ενώσεων. Τα τελευταία τρία χρόνια, σόου στο 
δρόμο για πληροφόρηση σχετικά με τους 
Πλαστικοποιητές οργανώθηκαν σε 10 Κράτη 
Μέλη (Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, 
Ιταλία, Πολωνία, Σουηδία, Ισπανία, Ολλανδία 

και το Ηνωμένο Βασίλειο), στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και την ECHA.

Επιπλέον, οργανώθηκαν εργαστήρια με 
ακαδημαϊκούς σε θέματα κλειδιά και διεθνείς 
συνεδριάσεις με τις ενώσεις πλαστικοποιητών 
από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, για να 
μοιραστούν  γνώση και πληροφορίες. Πολλές 
συνεδριάσεις οργανώθηκαν επίσης με τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης και βασικούς μετόχους 
του δικτύου αξιών του PVC (μετατροπείς, 
κάτοχοι εμπορικών σημάτων, λιανοπωλητές) 
για την προώθηση της επιλογής του 
εύκαμπτου PVC ως ασφαλές υλικό.

Νέα ηλεκτρονικά και έντυπα υλικά 
παρήχθησαν για να εξηγήσουν τις εξελίξεις 
στη βιομηχανία πλαστικοποιητών και τη 
διαφοροποίηση μεταξύ ΥΜΒ και ΧΜΒ και 
χρησιμοποιήθηκαν στον ενεργό διάλογο 
για τις φθαλικές ενώσεις και το εύκαμπτο 
PVC με τους κατόχους εμπορικών σημάτων, 
τους λιανοπωλητές και τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης.



ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ

Οι σταθεροποιητές προστίθενται στο PVC για να επιτρέψουν την επεξεργασία του και να βελτιώσουν την αντοχή του σε εξωτερικούς παράγοντες όπως η 
θερμότητα και το ηλιακό φως (υπεριώδεις ακτίνες)

Αντικατάσταση Μολύβδου
Στην Εθελοντική Δέσμευση, η ESPA και η EuPC δεσμεύτηκαν να αντικαταστήσουν πλήρως τους σταθεροποιητές μολύβδου έως το 2015 στην ΕΕ-15, με τους 
προσωρινούς στόχους μια μείωσης 15% έως το 2005 και μείωσης 50% έως το 2010. Η δέσμευση για 100% κατάργηση έως το 2015 επεκτάθηκε στην ΕΕ-27 το 
2007.

Η προοδευτική αντικατάσταση σταθεροποιητών με βάση το μόλυβδο είναι συνεχιζόμενη και επιβεβαιώνεται από την αντίστοιχη αύξηση των οργανικών 
σταθεροποιητών ασβεστίου, που χρησιμοποιούνται ως εναλλακτικοί των σταθεροποιητών με βάση το μόλυβδο.

Κατά τη περίοδο 2000-2010, οι σταθεροποιητές μολύβδου (στην ΕΕ-15) μειώθηκαν κατά 96,448 τόνους (-75.9%) και αυξήθηκαν οι οργανικοί σταθεροποιητές 
ασβεστίου κατά 60,171 τόνους. Η ESPA κατάφερε επιτυχώς τη μείωση σταθεροποιητών μολύβδου κατά 50% δυο χρόνια νωρίτερα από τον προσωρινό στόχο 
του 2010.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι στην ΕΕ-27 οι σταθεροποιητές με βάση το μόλυβδο έφτασαν τους 37,545 τόνους σε αντίθεση με το 2009 που ήταν 48,921 τόνοι 
(όπως αναφέρεται στην Έκθεση Προόδου 2010 της Vinyl 2010). Αυτό καταδεικνύει πόσο σταθερά εξελίσσεται η αντικατάσταση σταθεροποιητών με βάση το 
μόλυβδο και σε άλλες Ανατολικό-Ευρωπαϊκές χώρες ακόμα και ενάντια στην καλή αποκατάσταση της κατανάλωσης PVC το 2010.

Τόνοι των Συστημάτων Σταθεροποιητών 2000 2010 Μείωση (%)

Διαμορφωμένοι* σταθεροποιητές μολύβδου 127,156 30,708 75.9

*  Διαμορφωμένοι σημαίνει ότι αυτά τα συστήματα είναι πλήρεις συσκευασίες σταθεροποιητής/λιπαντικό και πολλά περιλαμβάνουν επίσης τις χρωστικές ουσίες ή τα υλικά πληρώσεως ως υπηρεσία στον πελάτη. 
Η βασική τους χρήση είναι σε σωλήνες και προφίλ παραθύρων για την οικοδομή, καθώς επίσης και ηλεκτρικά καλώδια.

Στοιχεία Ευρωπαϊκής Παραγωγής
Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τις πωλήσεις άλλων σταθεροποιητών στην ΕΕ-15, στη Νορβηγία, τη Σουηδία και τη Τουρκία.

Τόνοι των Συστημάτων Σταθεροποιητών 2000 2010

Διαμορφωμένοι* οργανικοί σταθεροποιητές ασβεστίου πχ. Συστήματα Ca/Zn (1) 17,579 77,750

Σταθεροποιητές Κασσίτερου(2) 14,666 13,246

Υγροί Σταθεροποιητές – Ba/Zn ή Ca/Zn(3) 16,709 15,328

* Διαμορφωμένοι σημαίνει ότι αυτά τα συστήματα είναι πλήρεις συσκευασίες σταθεροποιητής/λιπαντικό και πολλά περιλαμβάνουν επίσης τις χρωστικές ουσίες ή τα υλικά πληρώσεως ως υπηρεσία στον πελάτη. 
(1) Iεριλαμβάνει την επαφή με τρόφιμα και τις ιατρικές εφαρμογές, συν όλα τα συστήματα αντικατάσταση μολύβδου.
(2) Χρησιμοποιείται σε άκαμπτες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων και εφαρμογών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
(3) Χρησιμοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα εύκαμπτων εφαρμογών, φύλλα, δάπεδα, κ.α.

Στοιχεία Παραγωγής της ΕΕ-27
Τα στοιχεία σταθεροποιητών της ΕΕ-27 αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:

Τόνοι των Συστημάτων Σταθεροποιητών 2007 2010

Διαμορφωμένοι Σταθεροποιητές Μολύβδου 99,991 37,545

Διαμορφωμένοι οργανικοί σταθεροποιητές ασβεστίου πχ. συστήματα Ca/Zn(1) 62,082(*) 91,948(*)

Σταθεροποιητές Κασσίτερου(2) 16,628(*) 13,790(*)

Υγροί Σταθεροποιητές – Ba/Zn ή Ca/Zn(3) 19,000(*)(**) 15,982(*)

(*)  ΕΕ-27 συν Νορβηγία, Σουηδία και Τουρκία
(**) ΕΕ-27 ο αριθμός για τους υγρούς σταθεροποιητές προσεγγίζεται το 2007. Ο λόγος είναι ότι υπό τους κανόνες του Cefic – το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Χημικής Βιομηχανίας – δεν μπορούν να δημοσιευτούν 
στατιστικά στοιχεία στην περίπτωση που λιγότερες από τρείς εταιρείες δίνουν τα στοιχεία. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί η κοινοποίηση μεμονωμένων πληροφοριών.
(1) IΠεριλαμβάνει την επαφή με τρόφιμα και τις ιατρικές εφαρμογές, συν όλα τα συστήματα αντικατάσταση μολύβδου.
(2) Χρησιμοποιείται σε άκαμπτες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων και εφαρμογών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
(3) Χρησιμοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα εύκαμπτων εφαρμογών, φύλλα, δάπεδα, κ.α.

Κατάργηση Καδμίου
Η κατάργηση σταθεροποιητών καδμίου είχε ολοκληρωθεί στην ΕΕ-15 έως το 2001 και στην ΕΕ-27 έως το τέλος του 2007.
Recovinyl
Το Recovinyl είναι ο οργανισμός που συστάθηκε το 2003 από τη Vinyl 2010 για να εξασφαλίσει το συνεχή ανεφοδιασμό απορριμμάτων PVC μετά τη χρήση 
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ανακυκλωτές έχουν προσδιοριστεί ήδη και έχουν 
περιληφθεί στο σχέδιο. Παρά το ευνοϊκό κόστος 
εργασίας, πολύ μικροί όγκοι απορριμμάτων 
εισάγονται από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, λόγο 
του κόστους μεταφοράς και αποθήκευσης.

Στο Benelux, η αύξηση των ανακυκλωμένων 
όγκων οφειλόταν κυρίως σε μια μεγάλη 
μακροπρόθεσμη παραγγελία που έγινε από 
έναν μετατροπέα σωλήνων σε ένα συγκεκριμένο 
ανακυκλωτή. Η ανακύκλωση απορριμμάτων 

τους για ανακύκλωση στην Ευρώπη. Το 
Recovinly διευκολύνει την αποκομιδή, την 
ταξινόμηση, την αποστολή και την ανακύκλωση 
των μικτών απορριμμάτων PVC μετά τη 
χρήση τους, κυρίως από τους τομείς του 
κτηρίου και της οικοδόμησης, με την ανάμειξη 
και τη δραστηριοποίηση των υπαρχόντων 
αναγνωρισμένων επιχειρήσεων ανάκτησης 
απορριμμάτων και ανακυκλωτών.
 
Το Recovinyl έχει ενσωματώσει σταδιακά 
διάφορα προγράμματα συλλογής και 
ανακύκλωσης και τις πρωτοβουλίες που 
αναπτύχθηκαν από τα τομεακά προγράμματα 
της EuPC κατά τη διάρκεια των ετών.

Το Recovinyl είναι ενεργό σε 17 Ευρωπαϊκές 
χώρες : Αυστρία, Βέλγιο, Δημοκρατία της Τσεχίας, 
Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, 
Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία (από το 
2010) Σλοβακία, Ισπανία, Σουηδία, Ολλανδία και 
το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το 2010, το Recovinyl επέτυχε και υπερέβη τον 
στόχο ανακύκλωσής των 240,000 τόνων, με ένα 
καταχωρημένο ανακυκλωμένο όγκο 254,814 
τόνους απορριμμάτων PVC μετά τη χρήση του. 

Αυτός ο αριθμός επιτεύχθηκε παρά τις δύσκολες 
οικονομικές συνθήκες που υπήρχαν το 2010, 
ειδικά στο πρώτο τρίμηνο του έτους.

Η συνολική αύξηση 37% στους καταχωρημένους 
ανακυκλωμένους όγκους προέκυψε κυρίως από 
την προέκταση του δικτύου των ανακυκλωτών, 
αλλά είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί 
μια επιπλέον αύξηση 27% στον όγκο που 
ανακυκλώνεται στο υπάρχον δίκτυο. Από τους 
32,297 τόνους που παρήχθησαν από τους νέους 
ανακυκλωτές, οι 14,052 τόνοι προήλθαν από 
επτά νέους που περιλαμβάνονται στη Γερμανία.

Η αγορά επιβεβαίωσε την απουσία 
προβλημάτων στην πώληση του υψηλής 
ποιότητας ανακυκλωμένου υλικού στους 
μετατροπείς. 

Όπως το 2009, οι χαμηλότερες τιμές (έως και 
50€/τόνο) σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης 
στις Βόρειες Ευρωπαϊκές χώρες που οφειλόταν 
στην υψηλή διαθεσιμότητα της ικανότητας 
αποτέφρωσης, παρήγαγαν μια συστολή στην 
αποκομιδή των ταξινομημένων αποβλήτων. 
Κατά συνέπεια, οι ανακυκλωτές είχαν δυσκολίες 
στην απόκτηση του υλικού, ενώ υπήρχαν 
και υψηλότερες τιμές για τους συλλέκτες 
απορριμμάτων στην πύλη ανακυκλωτών.

Στις Νότιες Ευρωπαϊκές χώρες, υπήρξε 

μεγαλύτερη πίεση στους συλλέκτες 
απορριμμάτων να ταξινομήσουν περισσότερα 
απορρίμματα πριν την αποστολή αυτών σε 
χώρους υγειονομικής ταφής. Η αύξηση των 
εξαγωγών προς την Άπω Ανατολή και τη Βόρεια 
Αφρική είχε επίσης καταχωρηθεί.

Το 2010, το Recovinyl ξεκίνησε τις 
δραστηριότητές του στη Ρουμανία, 
καταρτίζοντας έναν νέο πράκτορα ο οποίος αυτή 
τη περίοδο χαρτογραφεί την περιοχή. Μερικοί 

“ Η Vinyl 2010 έχει δημιουργήσει 
μια πλατφόρμα που θα επιφέρει 
την απαραίτητη χρηματοδότηση, 
προκειμένου να καταστήσει εφικτή 
τη δημιουργία ενός προγράμματος 
ανακύκλωσης το οποίο θα εγγυάται 
ότι η ανακύκλωση PVC είναι 
αναπόσπαστο τμήμα της χρήσης 
αυτού του βιώσιμου υλικού”.

Eric Criel

Διευθυντής Ευρώπης του Recovinyl

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ PVC : ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Καταγεγραμμένοι Όγκοι Ανακύκλωσης του Recovinyl ανά χώρα

2005* 2006* 2007* 2008* 2009* 2010*

Αυστρία - - - 4,398 3,815 4,616

Βέλγιο 1,500 2,739 1,954 3,462** 5,493** 5,141

Τσεχία - - 1,165 5,858 13,685 16,464

Δανία - - 2,896 2,586 2,445 2,923

Γαλλία 2,000*** 7,446 13,276 16,943 10,890 17,377

Γερμανία - 5,522 35,927 77,313 71,081 92,242

Ουγγαρία - - 256 804 538 617

Ιταλία - 828 4,252 16,115 15,681 16,417

Ολλανδία 4,500 10,972 8,959 10,731 10,009 16,909

Πολωνία - - 475 3,518 7,648 13,227

Πορτογαλία - - - 477 903 1,437

Ρουμανία - - - - - 27

Σλοβακία - - - - 994 1,959

Ισπανία - 2 - 6,293 9,093 14,838

Σουηδία - 94 - - - 1,277

Ηνωμένο Βασίλειο 8,000 17,087**** 42,162 42,895**** 33,963 49,343

ΣΥΝΟΛΟ 16,000 44,690 111,322 191,393 186,238 254,814

* Τα στοιχεία αναγράφονται σε τόνους
** Τα στοιχεία του Βελγίου περιλαμβάνουν  και του Λουξεμβούργου τα έτη 2008 και 2009
*** Η συγκεκριμένη ποσότητα ανακυκλώθηκε από την PVC Recyclage που πλέον συμπεριλήφθηκε στο Recovinyl   
**** Τα στοιχεία του Ηνωμένου Βασιλείου συμπεριλαμβάνουν τα αντίστοιχα της Ιρλανδίας για το 2006 και το 2008



συμβολή των νέων ανακυκλωτών ήταν μικρή 
(μόνο 2,438 τόνοι) στο συνολική αύξηση 
των 16,850 τόνων που ανακυκλώθηκαν. Η 
οικοδόμηση νέων κτιρίων μειώνεται ακόμα, αλλά 
η ανακαίνιση και η αποκατάσταση παρουσιάζουν 
σημαντικά υψηλότερες δραστηριότητες. 
Η αύξηση των φόρων υγειονομικής ταφής 
και οι αυστηρότερες πολιτικές για την 
επαναχρησιμοποίηση των υλικών τόνωσε επίσης 
τη διαλογή των απορριμμάτων πριν από την 
τελική διάθεσή τους.

Η σημαντική μείωση της ανακύκλωσης 
καλωδίων που καταγράφηκε σε προηγούμενους 
χρόνους αποκαταστάθηκε επίσης το 2010. 
Το 2009, οι μετατροπείς καλωδίων μείωσαν 
το επίπεδο αποθεμάτων τους στο απόλυτα 
ελάχιστο. Επί του παρόντος, η ζήτηση τελικών 
προϊόντων και τα επίπεδα αποθεμάτων τους 
αυξάνονται.

Στη Τσεχία και τη Σλοβακία, η αυξανόμενη 
παραγωγή του ήδη υπάρχοντος δικτύου και 
δυο νέοι ανακυκλωτές, βοήθησαν το σύστημα 
να φτάσει περίπου τους 18,500 τόνους του 
ανακυκλωμένου υλικού. Η εξαγωγή στην Κίνα και 
η μειωμένη ζήτηση για αντικατάσταση καλωδίων 

στη Γερμανία, είχε σημαντική επίδραση στη τιμή 
και τη διαθεσιμότητα του υλικού στη Τσεχία. Η 
Γερμανία παραμένει η κύρια αγορά προμήθειας 
υλικών από απορρίμματα, τόσο για τη Τσεχία όσο 
και για τη Σλοβακία.

Η Πολωνία είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτώμενη 
από τη κατάσταση στη Γερμανία. Τα έξοδα 
μεταφοράς και η ισοτιμία ήταν οι βασικοί λόγοι 
για τις υψηλότερες τιμές αγοράς απορριμμάτων 
από PVC. Πέντε νέοι ανακυκλωτές σε συνδυασμό 
με μια αύξηση περίπου 29,8% στους όγκους που 
ανακυκλώθηκαν από το υπάρχον δίκτυο, έκαναν 
τη Πολωνία μια από τις χώρες με τη καλύτερη 
επίδοση για το 2010. 

Στην Ιταλία, κανένας νέος ανακυκλωτής δεν 
συμμετείχε στο δίκτυο. Ένας ανακυκλωτής 
σταμάτησε τη δραστηριότητα λόγω ζητημάτων 
που αντιμετώπισε με την άδεια λειτουργίας. 
Παρόλα αυτά οι ανακυκλωτές αισθάνονται 
θετικά για το μέλλον. Στο τελευταίο τρίμηνο του 
2010 οι τιμές αυξήθηκαν.  Οι αυξημένες τιμές, 
σε συνδυασμό με την εστίαση στην καλύτερη 
ποιότητα παρά στην αύξηση του όγκου, ώθησαν 
περισσότερο τα όρια. Η Expo 2015, που θα 
πραγματοποιηθεί στο Μιλάνο, θα υποκινήσει 

καλωδίων αυξήθηκε κατά 133% σε σύγκριση 
με το 2009, παρά το γεγονός ότι η εύρεση του 
συλλέξιμου υλικού γίνεται όλο και πιο δύσκολη, 
οφειλόμενη εν μέρει στην Κινεζική εξαγωγή. 
Ένας Βέλγο ανακυκλωτής άρχισε έκτοτε να 
μεταχειρίζεται το ανακυκλωμένο PVC και πάλι. 
Ο άλλος ανακυκλωτής που είχε ανακοινώσει 
ότι θα σταματούσε τη δραστηριότητά του 
τον περασμένο χρόνο, παρουσίασε σαφώς 
ενδιαφέρον να συνεχίσει να συμμετέχει στην 
ανακύκλωση του PVC και το 2010.

Στη Δανία, η κρίση στον τομέα του κτηρίου 
επηρέασε την υπάρχουσα δραστηριότητα 
ανακυκλωτών, αλλά η είσοδος ενός νέου 
ανακυκλωτή στο σύστημα επέτρεψε μια αύξηση 
20% στους ανακυκλωμένους όγκους. 

Στη Σουηδία, ένας νέος ανακυκλωτής καλωδίων, 
επίσης ενεργός στην Δανία, τη Φινλανδία, 
τη Νορβηγία και την Ιταλία, εντάχθηκε στο 
Recovinyl. 

Στη Γερμανία, η συνολική αύξηση κατά 21,161 
τόνων που ανακυκλώθηκαν βοήθησαν τη Vinyl 
2010 να επιτύχει το στόχο της για ανακύκλωση. 
Επτά νέοι ανακυκλωτές πήραν μέρος στο 
δίκτυο, επιφέροντας επιπλέον 14,052 τόνους 
που ανακυκλώθηκαν, ενώ το υπάρχον δίκτυο 
αύξησε την παραγωγή του κατά 14,846 τόνους. 
Το 2010, η Γερμανία συγκεκριμένα από τις 
Βόρειες Ευρωπαϊκές χώρες, είχε να αντιμετωπίσει 
την υψηλή διαθεσιμότητα της ικανότητας 
αποτέφρωσης, τη σημαντική υπερπόντια 
εξαγωγή και τη χαμηλή δραστηριότητα 
ταξινόμησης. Κανονικά οι οδικές εργασίες 
μειώνονται το χειμώνα, αλλά ο εξαιρετικά κρύος 
χειμώνας δημιούργησε πολλές πρόσθετες 
οδικές εργασίες, που αύξησαν τη ζήτηση για τα 
προϊόντα διαχείρισης κυκλοφορίας και συνεπώς 
υπήρξε περισσότερη ζήτηση για τις εφαρμογές 
κυκλοφορίας που πραγματοποιήθηκαν από τα 
απορρίμματα καλωδίων PVC.

Στη Γαλλία η αύξηση 60% στους 
καταχωρημένους ανακυκλωμένους όγκους 
προήλθε κυρίως από τους νέους ανακυκλωτές με 
5,465 επιπρόσθετους τόνους. Το υπάρχον δίκτυο 
αύξησε τους όγκους του κατά 16% το οποίο είναι 
αρκετά σημαντικό εξετάζοντας την παρούσα 
κατάσταση στη Γαλλική κατασκευαστική 
αγορά. Δυο ανακυκλωτές, που έπαψαν τις 
δραστηριότητές του το 2009, ξεκίνησαν 
ξανά τις διαδικασίες τους το 2010. Η EDF15 
ανήγγειλε μια βιώσιμη επιλογή με το διορισμό 
ανακυκλωτών που μπορούν να εγγυηθούν 
την επαναχρησιμοποίηση του υλικού που έχει 
συλλεχθεί.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκε μια 
εξαιρετική αποκατάσταση της αγοράς. Η 

15  EDF: Energie De France (www.edf.com)
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Καταχωρημένοι όγκοι ανακύκλωσης του Recovinyl ανά εφαρμογή

2009 2010

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΛΗΡΟΥ PVC

Σωλήνες 16,928 25,131

Πλαίσια 82,887 106,657

Σκληρές Μεμβράνες 5,890 5,891

ΣΥΝΟΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ PVC 105,705 137,679

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ PVC

Καλώδια 54,285 79,310

Ανάμεικτα 26,248 37,825

ΣΥΝΟΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ PVC 80,533 117,135
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τις δραστηριότητες οικοδόμησης. Πρόσφατα, 
αυστηρότερος έλεγχος των χώρων υγειονομικής 
ταφής, αύξησε τις δραστηριότητες διαλογής 
και ανακύκλωσης. Εξαγωγές μεικτού άκαμπτου 
πλαστικού σε Άπω Ανατολή, Ινδία και Βόρεια 
Αφρική αυξάνονται.

Το 2010 στην Ισπανία και τη Πορτογαλία, το 
υπάρχον δίκτυο έδειξε μια σημαντική αύξηση 
(40,7%) και δυο νέοι ανακυκλωτές εντάχθηκαν 
στο δίκτυο. Ο κατασκευαστικός τομέας είναι 
ακόμη σε μια φάση στασιμότητας, αλλά η 
υψηλότερη τιμή του καθαρού PVC βοήθησε 
την αποκατάσταση των δραστηριοτήτων 
ανακύκλωσης. Πολλοί ανακυκλωτές του δικτύου 
του Recovinyl προσανατολίζουν τις πωλήσεις 
τους στην Ισπανία, τη Πορτογαλία, τη Γαλλία και 
την Ιταλία.

Το 2011, το Recovinyl θα επικεντρωθεί στο να 
διατηρήσει ενεργό το δίκτυο των πρακτόρων 
και των ανακυκλωτών και θα δώσει προσοχή σε 
πιθανούς νέους ανακυκλωτές. Μια πλατφόρμα 
επιλεγμένων ανακυκλωτών θα δημιουργηθεί 
για να καθορίσει τις μελλοντικές στρατηγικές. 
Σημαντικές προκλήσεις στους ανακυκλωμένους 
όγκους πιθανώς θα επηρεάσουν τρείς μεγάλες 
χώρες (Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο), οι 
οποίες έχουν ήδη αναγγείλει ότι το δύσκολο 2011 
βρίσκεται μπροστά.

Επιπλέον το Recovinyl σκοπεύει να διερευνήσει 
τις πιθανότητες δημιουργίας μιας ελκυστικής 
αγοράς και σκοπεύει να επισκεφθεί 
συγκεκριμένους μετατροπείς (επιλεγμένοι σε 
σχέση με την εφαρμογή) και τους μεγαλύτερους 
ανακυκλωτές (επανακοκοποίηση και σμίκρυνση) 
για να αναλύσει την κατάσταση. 

Πλαίσια Παραθύρων
Τα προγράμματα συλλογής και ανακύκλωσης 
παραθύρων της EPPA16 είναι καλά παγιωμένα 
στη Γερμανία με τη Rewindo17. Τα συστήματα 
που δημιουργήθηκαν βάσει του Recovinyl, 
έχουν πλέον εδραιωθεί στην Αυστρία (ÖAKF18), 
το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την 
Ιταλία, την Ολλανδία, την Ισπανία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο.

Στη Γερμανία, η Rewindo επιβεβαίωσε μια μικρή 
αύξηση του εισερχόμενου όγκου, από 24,000 
τόνους το 2009 σε 25,325 τόνους το 2010 και 
των εξερχομένων σε περίπου 17,850 τόνους 
το 2010 σε αντίθεση με τους 16,550 τόνους το 
2009. Το 2011, η Rewindo προσδοκεί ότι θα 
συλλέξει 29,000 τόνους παραθύρων PVC μετά 
τη χρήση τους ώστε να παράγει 22,000 τόνους 
ανακυκλωμένου υλικού. 

Η Rewindo υποστηρίζει ενεργά τις πρωτοβουλίες 
συλλογής και ανακύκλωσης με την ισχυρή 
επικοινωνία, έτσι ώστε να υποκινήσει τη 

θετική συμπεριφορά και να παρακινήσει τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Τα κύρια επιτεύγματα ήταν 
: ανακύκλωση περισσοτέρων από 1,200 πλαισίων 
παραθύρου και φύλλων μετά τη χρήση τους στο 
Aachen, που υποστηρίχτηκε από μια συνέντευξη 
τύπου και τη συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα 
του τηλεοπτικού καναλιού WDR (Westdeutsche 
Rundfunk); Ανακύκλωση περισσότερων από 
350 πλαισίων παραθύρου και φύλλων μετά τη 
χρήση τους στο Mannheim (φοιτητικός ξενώνας) 
που υποστηρίχτηκε από μια συνέντευξη τύπου; 
Και τέλος η ανακύκλωση περίπου 100 πλαισίων 
παραθύρου και φύλλων μετά τη χρήση τους από 
την GEWOBAG (www.gewobag.de) στο Hessen.

Η επιτυχία των ενεργειών αυτών αναγνωρίστηκε 
το 2010 όταν η Rewindo κέρδισε βραβείο για 
το περιβαλλοντικό ενδιαφέρον που έδειξε 
ανακυκλώνοντας επιτυχώς τα παράθυρα στο 
Aachen.

Το 2010, η Rewindo συμμετείχε στο Συνέδριο 
Berchtesgaden για τη βιομηχανία στέγασης, στο 
Συνέδριο Prowindo (Συμμαχία για τα Πλαστικά 
Παράθυρα) που πραγματοποιήθηκε στο Bad 
Godesberg, στην έκθεση IFAT στο Μόναχο και 
στη συνέντευξη τύπου του Prowindo στην 
έκθεση Fensterbau/Frontale της Νυρεμβέργης.

Τα αποτελέσματα της εταιρείας μέλους 
REHAU (www.rehau.de) της EPPA για το 2010, 

High performance

16 EPPA: Ευρωπαϊκή Ένωση Παραθύρων από PVC και σχετικών Κατασκευαστικών Προϊόντων, κλαδική ομάδα της EuPC (www.eppa-profiles.org)
17  Rewindo: Υπηρεσία Ανακύκλωσης Παραθύρων (www.rewindo.de)
18  ÖAKF (Österreichischer Arbeitskreis Kunststoff-Fenster): Αυστριακός Οργανισμός για την Ανακύκλωση Πλαστικών Παραθύρων (www.fenster.at)

“ Έχω μάθει ότι σε αντίθεση με τις εθελοντικές 
δεσμεύσεις άλλων βιομηχανιών, η Vinyl 2010 είναι 
μια από τις λίγες που είναι εξαιρετικά επιτυχής. 
Επετεύχθησαν όλοι οι στόχοι. Η ετήσια Έκθεση 
Προόδου είναι η απόδειξη της σταθερής προόδου 
της βιομηχανίας μας.”

Ulrike Grawe

Εκτελεστική Γραμματέας EPPA

“ Το πρόγραμμα Vinyl 2010 είναι ένα 
άριστο παράδειγμα της εγγύτητας 
και της ενότητας. Το χάρισμα που 
ενσωματώνεται στα επιτεύγματα και τη 
δημιουργικότητά μας έχει στείλει ένα 
ισχυρό σήμα από τη βιομηχανία μας 
στην κοινωνία.”

Michael Vetter

Γενικός Διευθυντής της Rewindo



δημοσιεύονται στους ελεγμένους όγκους της 
Vinyl 2010.

Στην Αυστρία, η ÖAKF ανακύκλωσε το 2010 
1,023 τόνους, χαμηλότερα από τον αναμενόμενο 
στόχο των 1,250-1,500 τόνων. Το 2010, η 
αντικατάσταση 2,200 παραθύρων από PVC, που 
πραγματοποιήθηκε σε ένα μεγάλο Βιενέζικο 
συγκρότημα κατοικιών, υποστηρίχθηκε από μια 
εκστρατεία μάρκετινγκ. Η ÖAKF επίσης ξεκίνησε 
τις προπαρασκευαστικές εργασίες σε βασικά 
έγγραφα για την πιστοποίηση της «Καλύτερης 
Τεχνικής σχετικά με τα προφίλ παραθύρων και 
τους σωλήνες» σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος της Αυστρίας.

Στη Δανία, η γερμανική εταιρεία ανακύκλωσης 
Tönsmeier Plastics GmbH & Co KG (www.
toensmeier.de) υπέγραψε μία συμφωνία 
συνεργασίας των Οκτώβριο του 2009 
με την Danish WUPPI19 A/S (Herlev, 
Denmark), λειτουργική από τον Ιανουάριο 
του 2010. Περίπου 3,000 τόνοι ανά έτος, 
προεπεξεργασμένοι στη Δανία, διατίθενται 
στην Tönsmeier Plastics στο Höxter (Γερμανία) 
όπου το υλικό επεξεργάζεται περαιτέρω και 
ανακυκλώνεται. Οι όγκοι των ανακυκλωμένων 
υλικών αναφέρονται ως τμήμα των όγκων 
Recovinyl.

Στη Γαλλία, το πρόγραμμα ανακύκλωσης PVC 
του SNEP (le Syndicat National de l’Extrusion 
Plastique) (www.pvcrecyclage.fr) ανακύκλωσε 
17,377 τόνους αποβλήτων PVC μετά την 
κατανάλωση το 2010, εκ των οποίων το 55% 
αποτελούνταν από παράθυρα και προφίλ. 
Η αύξηση του όγκου που ανακυκλώθηκε 
συγκρινόμενος με τους 13,000 τόνους το 2009 
επιτεύχθηκε χάρη στην αυξανόμενη ζήτηση 
στη Γαλλία, καθώς επίσης και στην πρόοδο 
που επιτεύχθηκε στην διαλογή PVC από το 
ρεύμα των αποβλήτων και η συμμετοχή νέων 
ανακυκλωτών.

Το 2010, η SNEP ήταν επίσης πολύ ενεργή 

στην προώθηση της εθελοντικής δέσμευσης 
και την ανάπτυξη σχεδίων ανακύκλωσης 
με συγκεκριμένες ενέργειες σχετικά με 
την επικοινωνία και τις σχέσεις με τα μέσα. 
Μια γαλλική ετικέτα ποιότητας για τα 
προφίλ δημιουργήθηκε προκειμένου να 
χρησιμοποιούνται τα ανακυκλωμένα υλικά σε 
πιστοποιημένα προϊόντα. 
Το 2010, οι εταιρείες μέλη της EPPA συνέχισαν τη 
σταδιακή αντικατάσταση των σταθεροποιητών 
μολύβδου. Αναμένεται η παραγωγή προϊόντων 
ελεύθερων Pb μέχρι τα μέσα του 2011 και το 
100% αναμένεται στα τέλη του 2012.

Οι δραστηριότητες της EPPA το 2010 
περιελάμβαναν επίσης τη συμμετοχή μελών στο 
Ίδρυμα Vinyl και την υποστήριξη της Vinyl 2010 
στις συζητήσεις για τη συνέχιση της επιτυχούς 
εθελοντικής δέσμευσης για τουλάχιστον τα 
επόμενα 10 χρόνια.

Μεταξύ των πρωτοβουλιών που υποστηρίζονται 
από την EPPA το 2010, είναι σημαντικό να 
υπογραμμιστεί η εργασία που έγινε σχετικά 
με το πρότυπο EN 12608:2003 ‘Προφίλ μη 
πλαστικοποιημένου πολυβινυλοχλωριδίου 
(PVC-U) για την παραγωγή παραθύρων και 
πορτών – Ταξινόμηση, απαιτήσεις και μέθοδοι 
ανάλυσης’ για την επαναχρησιμοποίηση των 
ανακυκλωμένων υλικών σε εφαρμογές προφίλ 
καθώς και η συνεργασία με την BUILD UP 
(www.buildup.eu – η Ευρωπαϊκή πύλη για 
την ενεργειακή αποδοτικότητα στα κτίρια), η 
οποία εστιάζεται στη μείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης με μοντέρνα παράθυρα PVC σε 
όλη την Ευρώπη.

Επιπλέον οι ειδικοί των εταιρειών – μελών της 
EPPA συνέχισαν τη δουλειά τους πάνω στις 
Περιβαλλοντικές Διακηρύξεις προϊόντων για τα 
παράθυρα και προφίλ PVC, που παρουσιάζουν 
όλα τα για ανακύκλωση.

Σωλήνες και Εξαρτήματα
Η TEPPFA20 αποφάσισε να υιοθετήσει την 

εθελοντική δέσμευση για το PVC από την αρχή, 
αφού πείστηκαν ότι το PVC είναι ένα εξαιρετικό 
υλικό για σωλήνες και εξαρτήματα. Επιπλέον 
καθημερινά αποδεικνύεται ότι μπορεί να 
ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί σε 
σωλήνες εξαιρετικής ποιότητας. Ανεξάρτητες 
μελέτες (μεταξύ των οποίων και TNO) έδειξαν 
ότι τόσο για σωλήνες PVC υπό πίεση, όσο και για 
απλούς σωλήνες είναι ρεαλιστικός ένας χρόνος 
ζωής περίπου 100 έτη. Αυτός ο μεγάλος χρόνος 
ζωής είναι και ο λόγος που προς το παρόν δεν 
είναι διαθέσιμα πολλά απόβλητα από σωλήνες. 
Τα μέλη της TEPPFA παρόλα αυτά έχουν μάθει 
πώς να χρησιμοποιούν ανακυκλωμένο μη 
πλαστικοποιημένο PVC από άλλα προϊόντα όπως 
τα προφίλ.

Η ανακύκλωση των αποβλήτων σωλήνων 
PVC αυξήθηκε από τους 4,000 τόνους το 2000 
στους 25,172 τόνους το 2010. Παρόλο που δεν 
είναι διαθέσιμα ακριβή νούμερα, η ευρωπαϊκή 
βιομηχανία πλαστικών σωλήνων υπολογίζεται 
ότι χρησιμοποιεί 50,000 τόνους ετησίως 
ανακυκλωμένου PVC. Τόσο το 2009 όσο και το 
2010 ήταν χρονιές στις οποίες ήταν αισθητό 
το αποτέλεσμα της μικρής ζήτησης σωλήνων 
από την αγορά σε συνδυασμό με τις ανησυχίες 
σχετικά με την πιθανή ύπαρξη προσθέτων 
καδμίου που περιέχονται στα ανακυκλωμένα 
υλικά από άλλα προϊόντα εκτός από σωλήνες.

Το 2010, έγινε μεγάλη προσπάθεια για τη 
συλλογή στοιχείων για την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή DG Enterprise για να αποδείξει ότι τα 
ίχνη καδμίου στους σωλήνες που περιέχουν 
ανακυκλωμένα υλικά από προϊόντα εκτός των 
σωλήνων δεν μεταναστεύουν στο έδαφος ή στα 
υγρά απόβλητα. Είναι ουσιαστικό να υπάρξει μια 
παρέκκλιση στον REACH η οποία να επιτρέπει 
τα 1000ppm καδμίου, διαφορετικά η χρήση των 
ανακυκλωμένων υλικών μη πλαστικοποιημένου 
διακυβεύεται.

Στην Ολλανδία, οι τακτικές συναντήσεις του 
BureuLeiding (www.bureauleiding.nl) με το 

“Γνωρίζαμε ότι οι στόχοι μας 
επρόκειτο να επιτευχθούν δύσκολα. 
Όταν κατασκευάσαμε το σωστό 
μέσο για να ενθαρρύνουμε την 
ανακύκλωση του PVC, κατόπιν 
συνειδητοποιήσαμε ξαφνικά ότι 
είχαμε το χρυσό στα χέρια μας.”

Hans Telgen

Bestuurslid van Vinyl 2010 en Voorzitter TEPPFA

19 WUPPI: Δανική εταιρεία που συστάθηκε για την περισυλλογή και ανακύκλωση άκαμπτου PVC (www.wuppi.dk)
20 TEPPFA: Ευρωπαϊκή Ένωση Σωλήνω και εξαρτημάτων, κλαδική ένωση της EuPC (www.teppfa.org)
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Veilige afvalsystemen met PVC recyclaten



21  ESWA: Ευρωπαϊκή Ένωση Στεγανοποίησης μονής επίστρωσης, 
κλαδική ομάδα της EuPC (www.eswa.be)

22  EPFLOOR: Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Δαπέδων PVC, 
κλαδική ομάδα της EuPC (www.epfloor.eu)

“ Στη δημόσια σύμβαση για τα 
οικοδομικά προϊόντα είναι 
σημαντικό να υπερασπιστεί 
η θετική εικόνα του PVC. Η 
Vinyl 2010 έχει βοηθήσει για τη 
χρηματοδότηση βιώσιμων λύσεων 
για το μέλλον της επιχείρησής μας.”

Karin Arz

Γενικός Διευθυντής Roofcollect®

Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο επιθυμεί 
να μειώσει την περιβαλλοντική επιβάρυνση 
του PVC κατά 20% μέχρι το 2015, είχε ως 
αποτέλεσμα ένα θετικό κλίμα συνεργασίας. 
Πολλές πληροφορίες ανταλλαχθήκαν μεταξύ των 
εταιρειών κατεδάφισης – διαλογής αποβλήτων – 
αποτέφρωσης και των εταιρειών ανακύκλωσης 
προκειμένου να βελτιωθεί η συλλογή και η 
ποιότητα των προς ανακύκλωση υλικών. Το 
υπουργείο θέλει να αποφύγει την αποτέφρωση 
των αποβλήτων PVC όσο το δυνατόν 
περισσότερο καθώς η ανακύκλωση αποφέρει 
πολύ μεγαλύτερα περιβαλλοντικά οφέλη. Το 
υπουργείο προτίθεται να χρησιμοποιήσει την 
Πράσινη Δημόσια Σύμβαση προκειμένου 
να επιτύχει το στόχο του, αλλά μια πάρα 
πολύ νωρίς καθορισμένη προδιαγραφή του 
ελάχιστου ποσοστού των προς ανακύκλωση 
υλικών θα μπορούσε να διακυβεύσει τις 
προσπάθειες ανακύκλωσης λόγω της τρέχουσας 
περιορισμένης διαθεσιμότητας. 

Στη Δανία, το νέο συμβόλαιο της WUPPI με τη 
Γερμανική εταιρεία ανακύκλωσης Tönsmeier 
κατέληξε σε ανακυκλωμένα υλικά PVC καλύτερης 
ποιότητας και ως εκ τούτου περισσότερο 
εύχρηστα. Επιπρόσθετα, οι προσπάθειες είναι 
συνεχείς προκειμένου να μειωθεί το κόστος ανά 
τόνο των αποβλήτων PVC που συλλέγονται.

Για την επόμενη δεκαετία η TEPPFA θα 
εστιάσει στη βιωσιμότητα, την ποιότητα και 
την επικοινωνία. Για όλες τις σχετικές ομάδες 
προϊόντων, αναπτύσσονται Περιβαλλοντικές 
Διακυρήξεις Προϊόντων (EPDs) (έξι έχουν ήδη 
οριστικοποιηθεί), οι οποίες θα παρέχουν την 
επιστημονική βάση για μία καλή τοποθέτηση 
στην Πράσινη Δημόσια Σύμβαση. Προκειμένου 
να υποστηριχθεί η βιωσιμότητα και η παραπέρα 
βελτίωση των EPD, η χρήση των ανακυκλωμένων 
προϊόντων θα προωθηθεί.

Με βάση ένα ερωτηματολόγιο μεταξύ των 
μελών, και οι τρεις ομάδες της TEPPFA επέλεξαν 

τις κατηγορίες προϊόντων μη-πίεσης ως 
προϊόντα όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
τα ανακυκλωμένα υλικά καλύτερα. Εντούτοις 
η ποιότητα του των ανακυκλωμένων υλικών 
PVC παραμένει μια προτεραιότητα και μαζί 
με της εταιρείες ανακύκλωσης, CEN-TC155 
WG25 (ομάδα εργασίας CEN σχετικά με τους 
πλαστικούς σωλήνες) αναπτύσσει πρότυπα 
ποιότητας για τα ανακυκλωμένα υλικά που 
χρησιμοποιούνται στους σωλήνες. Ομοίως 
τα πρότυπα για τα προϊόντα που περιέχουν 
ανακυκλωμένα υλικά αναθεωρούνται.

Η δυναμική πωλήσεων των μελών TEPPFA θα 
εκπαιδευθεί σχετικά με τη βιωσιμότητα των 
σωλήνων PVC και τη χρήση των ανακυκλωμένων 
υλικών σε σχετικά προϊόντα χωρίς απώλεια 
ποιότητας. Ένα εκπαιδευτικό πακέτο και 
πληροφορίες για τον πελάτη αναπτύσσονται μαζί 
με PVC4PIPES (www.pvc4pipes.com), την ένωση 
που ιδρύθηκε στις Βρυξέλλες το 2003 με την 
αποστολή της ανάπτυξης και της προώθησης 
των βιώσιμων συστημάτων σωληνώσεων PVC 
στην παγκόσμια αγορά.

Η αντικατάσταση των σταθεροποιητών 
μολύβδου παρουσιάζει πρόοδο. Τα μέλη της 
TEPPFA αναμένεται να οριστικοποιήσουν 
την αντικατάσταση το 2011, παρόλα αυτά το 
κόστος της χαμηλότερης παραγωγής και του 
μεγαλύτερου όγκου scrap παραμένει υψηλό.

Μεμβράνες Οροφής
Το 2010, ESWA21 ανακύκλωσε 1,586 τόνους 
μεμβρανών οροφής και αδιάβροχων μεμβρανών 
στο τέλος του κύκλου ζωής τους μέσω του 
προγράμματος Roofcollect®, αυξάνοντας τους 
όγκους που ανακυκλώθηκαν κατά 22.2% σε 
σχέση με το 2009 (1,297 τόνους) υπερβαίνοντας 
του στόχους που είχαν τεθεί για το 2010 (1,500 
tonnes) κατά 5.7%. Η Γερμανία παραμένει η κύρια 
αγορά, συμβάλλοντας ένα όγκο της τάξεως των 
1,304 τόνων.

Το 2010, Roofcollect® συνέχισε και παγίωσε τις 
δραστηριότητες μάρκετινγκ και επικοινωνίας 
στην Ευρώπη. Οι συνεδριάσεις των λογιστικών 
ομάδων οργανώθηκαν στη Γαλλία, την Ιρλανδία, 
την Ιταλία και τη Νορβηγία για να ερευνήσουν 
τα πιθανά σχέδια επεξεργασίας, συλλογής και 
ανακύκλωσης. 
Για την Αυστρία, τη Γερμανία και την Ελβετία 
μια συνεδρίαση των λογιστικών ομάδων 
οργανώθηκε τον Απρίλιο του 2010 και 
επιβεβαιώθηκε ότι τα logistics και η μεταφορά 
λειτουργούν χωρίς προβλήματα με τους 
τοπικούς συνεργάτες. 

Στη Νορβηγία, δημιουργήθηκε μια ομάδα 
εργασίας στην οποία συμμετέχει και η εταιρεία 
Protan. Στις Κάτω Χώρες, ένα σχέδιο για τη 
μεταφορά και την ανακύκλωση οργανώθηκε 
σε συνεργασία με τη VESCOM (παραγωγός 
μεμβρανών κάλυψης τοίχων - www.vescom.
com). Στην Ιταλία, οι περαιτέρω συνεδριάσεις 
με τη Vinyloop® προβλέπονται προκειμένου 
να ελεγχθεί η δυνατότητα της ανακύκλωσης 
μεμβρανών. Στη Γαλλία, η Le Comité des 
Membranes d'Etanchéité Synthétique (CMES) 
αντιπροσωπεύει τους μετατροπείς ESWA 
που λειτουργούν στη γαλλική αγορά. H 
CMES συντονίζει τις διαδικασίες συλλογής και 
ανακύκλωσης των μεμβρανών οροφής και των 
αδιάβροχων μεμβρανών PVC στο τέλος του 
κύκλου ζωής τους για το σύστημα Roofcollect® 
στη Γαλλία. Μια σειρά σημείων συλλογής 
(με διάφορα άλλα που προγραμματίζονται 
για το μέλλον) διευκολύνει την συλλογή και 
τη μεταφορά των αποβλήτων στις εταιρείες 
ανακύκλωσης.
 

Ανακύκλωση μεμβρανών οροφής και αδιάβροχων 
μεμβρανών στο τέλος του κύκλου ζωής τους στην 
Ευρώπη το 2010  (ποσότητα ανά χώρα σε τόνους)

Βέλγιο 5 

Γερμανία 1,304 

Κάτω Χώρες 34 

Νορβηγία 172 

Πολωνία 6 

Ελβετία 65

Σύνολο 1,586

 
Mία συνάντηση της γαλλικής λογιστικής 
ομάδας διοργανώθηκε τον Ιούνιο του 2010. Η 
συνεργασία της Roofcollect® με την EPFLOOR22 
και την SFEC (Syndicat Français des Enducteurs 
Calandreurs) συνεχίστηκε επιτυχώς.

Για το 2011, η Roofcollect® στοχεύει να συνεχίσει 
τις δραστηριότητες στις υπάρχουσες καθώς 
επίσης και σε νέες αγορές ανακυκλωμένων 
προϊόντων. Αυτές οι δραστηριότητες αφορούν 
κυρίως στην επέκταση των συστημάτων 



σε οποιονδήποτε εγκαθιστά δάπεδα, συλλέγει 
απόβλητα ή ακόμα και στους δήμους στην 
Ευρώπη. Το 2011 θα είναι ένα μεταβατικό 
έτος στο οποίο η συλλογή και η ανακύκλωση 
θα διατηρηθούν. Για το μέλλον η EPFLOOR 
προτίθεται να υποστηρίξει, κάτω από συνθήκες 
οι οποίες θα συμφωνηθούν, μία νέα 10ετή 
εθελοντική δέσμευση.

Η ανάπτυξη νέων λύσεων ανακύκλωσης (π.χ. 
ανακύκλωση πρώτης ύλης) είναι σημαντική για 
την αύξηση της ανακύκλωσης μερικών μαλακών 
και μη καθαρών κλασμάτων PVC. Η EPFLOOR 
θα υποστηρίξει την Vinyl 2010, σε συνεργασία 
με άλλες κλαδικές ομάδες και ενώσεις της EuPC, 
προκειμένου να αναπτυχθούν νέα προγράμματα 
έρευνας, τα οποία θα αρχίσουν το 2012.

Επικαλυμμένα Υφάσματα
Η EPCoat²³ το 2010 ανακύκλωσε 3,243 τόνους 
επικαλυμμένων υφασμάτων PVC μετά τη χρήση 
με τις ενέργειες της Recovinyl και μέσω των 
συστημάτων συλλογής και ανακύκλωσης της 
IVK24.

Για το 2011 EPCoat/IKV αναμένεται να 
ανακυκλώσουν 4,000 τόνους επικαλυμένων 
υφασμάτων PVC μετά τη χρήση.

συλλογής σε χώρες που δεν έχουν ήδη 
κάποιο καθώς επίσης και σε δοκιμές ανάμιξης 
και ανακύκλωσης  με συντεθειμένα και μη 
συντεθειμένα υλικά στην Ιρλανδία, την Ιταλία, την 
Ισπανία και την Αγγλία.  Στη Γαλλία η Roofcollect® 
θα συνεχίσει να εργάζεται με το υπάρχον δίκτυο.

Με βάση τους όρους του μάρκετινγκ και 
της επικοινωνίας η Roofcollect® προτίθεται 
να συνεχίσει να προωθεί την «πράσινη» και 
«βιώσιμη» εικόνα των μεμβρανών οροφής 
από PVC. Οι δραστηριότητες σχετικά με 
την επικοινωνία θα έχουν σχέση με τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, συμμετοχή σε διεθνείς 
εμπορικές εκθέσεις και τη συνεχή ενημέρωση και 
επικαιροποίηση της ιστοσελίδας της Roofcollect® 
με άμεση επικοινωνία, τιμολόγηση, φόρμες για τα 
logistics και τη μεταφορά σε οκτώ χώρες και σε 
πέντε γλώσσες.

Οι κύριες προκλήσεις για το 2011 είναι η 
ανάπτυξη δικτύων ανακύκλωσης στην Ιρλανδία 
και την Αγγλία και η πιθανή ανακύκλωση που 
προσφέρεται από τη Vinyloop®.

Δάπεδα 
Το 2010 η EPFLOOR έφτασε το στόχο που είχε 

23  EPCoat: κλαδική ομάδα για τα επικαλυμμένα υφάσματα με PVC της EuPC
24 IVK: Industrieverband Kunstoffbahnen – Ένωση για τα επικαλυμμένα 
υφάσματα και τις μεμβράνες (www.ivk-frankfurt.de)
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Κατάλληλο για το σκοπό 

“Δεν έχω εντυπωσιαστεί από 
το πόσο επιτυχείς ήταν οι 
προσπάθειες μας. Παρόλα αυτά 
δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία 
ανασταλτική ενέργεια και πρέπει να 
σημειώσουμε περαιτέρω πρόοδο 
στην Εθελοντική μας Δέσμευση.”

Michael Kundel

Μέλος του Συμβουλίου της Vinyl 2010 και Πρόεδρος του Vinyl Foundation

75% Flooring

2% Trader or not specified

15% Foil (construction)

5% Road cones

3% Hoses

Sales per application of recyclate from post-consumer PVC flooring recycling in 2010

τεθεί και συνέλεξε 2,448 τόνους αποβλήτων 
δαπέδων μετά την κατανάλωση από PVC. 
Από αυτούς 2,294 τόνοι ανακυκλώθηκαν. Η 
συλλογή ήταν συνολικά σταθερή, παρά την 
οικονομική μείωση, αλλά ο ανταγωνισμός με την 
αποτέφρωση στη Γερμανία έθεσε τη διαδικασία 
της συλλογής υπό πίεση. 

Στην Αγγλία, το σύστημα συλλογής Recofloor 
συνέχισε να αποκτά νέους συνεργάτες και το 
Νοεμβρίου του 2010 του απονεμήθηκε το 
Chartered Institution of Waste Management 
(CIWM) για την περιβαλλοντική τελειότητα 
στην κατηγορία της καινοτόμου πρακτικής στη 
διαχείριση αποβλήτων  και την ανάκτηση πόρων. 
Οι όγκοι που συνέλεξε η Recofloor αυξήθηκαν 
κατά 25% το 2010 καθώς των σημείων συλλογής 
αυξήθηκε από 20 σε 66. Το 2011, η EPFLOOR θα 
εργαστεί για τη συμμετοχή των κατασκευαστών 
δαπέδων PVC στο σύστημα συλλογής της, 
προκειμένου να επιτευχθούν ενδεχομένως 
μεγαλύτερες συμβάσεις έναντι αυτών που 
μπορούν να υπογραφούν με τις εταιρείες 
εγκατάστασης δαπέδων, οι οποίες είναι γενικά 
πολύ μικρές. 

Η EPFLOOR προσφέρει λύσεις ανακύκλωσης 



είναι υπό εξέλιξη, αλλά η παραγωγικότητα είναι τώρα 
4 τόνοι/ημέρα του υλικού που επεξεργάζεται.

Αυτές οι τεχνικές βελτιώσεις οδήγησαν σε μια αύξηση 
των όγκων που επεξεργάστηκαν και της παραγωγής 
του R-PVC: το 2010, η Vinyloop® επεξεργάστηκε 5.656 
τόνους των απορριμμάτων PVC εκ των οποίων 5.416 
τόνοι ήταν καλώδια, 174 τόνοι ήταν μουσαμάδες, 66 
τόνοι αποτελούνταν από τα απορρίμματα προφίλ 
παραθύρων χαμηλής ποιότητας τα οποία δύσκολα 
θα χρησιμοποιούνταν, με αποτέλεσμα το σύνολο 
παραγωγής να ανέρχεται στους 3.615 τόνους R-PVC.

Η υψηλής ποιότητας R-PVC η οποία επιτυγχάνεται με 
την εγκατάσταση Vinyloop® επιβεβαιώθηκε από τα 

τεχνικά δεδομένα που συλλέχθηκαν το 2010.

Η εγκατάσταση της Vinyloop® στη Φεράρα 
χρησιμοποιείται επίσης και ως πιλοτική εγκατάσταση 
για βιομηχανική έρευνα. Το 2010, ξεκίνησαν 
δοκιμές για την επεξεργασία των επικαλυμμένων 
υφασμάτων (βαμβάκι και PET) και η ανάπτυξη 
ενός νέου προϊόντος το οποίο ονομάζεται FP101. Η 
συνταγή του FP101 μπορεί να περιλαμβάνει άκαμπτα 
απορρίμματα, τα οποία εγγυώνται μεγαλύτερη 
ακαμψία στο τελικό προϊόν.

Περαιτέρω δοκιμές έχουν προγραμματιστεί και για το 
2011 και διαφορετικά ρεύματα απορριμμάτων όπως 
πατώματα, μεμβράνες οροφών και επικαλυμμένα 

Vinyloop®

Η Vinyloop® είναι μία μηχανική τεχνολογία 
ανακύκλωσης η οποία στηρίζεται στους διαλύτες και 
παράγει υψηλής ποιότητας R-PVC (ανακυκλωμένο 
PVC) ενώσεις. Ο στόχος της Vinyloop® είναι, μεταξύ 
άλλων, να ανακυκλώσει τα σύνθετα απορρίμματα PVC 
που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν ικανοποιητικά με 
μια διαδικασία λείανσης.

Μετά από την εγκατάσταση του τροποποιημένου 
διαχωριστή και την ολοκλήρωση με τη διαδικασία 
Texyloop® το 2009, η Vinyloop® παρουσίασε 
σημαντικές τεχνικές βελτιώσεις το 2010. 
Όσον αφορά στο φυγοκεντρικό διαχωρισμό, 
οι επιτυχείς δοκιμές πραγματοποιήθηκαν με τη 

χαμηλότερη περιστροφική ταχύτητα που οδήγησε 
στην εξοικονόμηση της καταναλισκόμενης ενέργειας. 
Τα μηχανικά προβλήματα σχετικά με τις μηχανικές 
σφραγίσεις και τους μεταφορείς βιδών λύθηκαν 
επίσης.

Ομοίως για την Texyloop® πολλά τεχνικά προβλήματα 
επιλύθηκαν. Αυτά περιελάμβαναν τη βελτίωση στην 
αντοχή των υλικών όπως την κατώτερη βαλβίδα 
και τον αναδευτήρα καθώς και την απόφραξη του 
κόσκινου διήθησης λόγω της παρουσίας ινών. Τα 
προβλήματα με το χρωματισμό των ινών λύθηκαν 
επίσης και η εγκατάσταση μπορεί τώρα να παράγει 
λευκές ίνες. Περαιτέρω ρύθμιση της εγκατάστασης 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ PVC: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τεχνικά επιτεύγματα: ιδιότητες προϊόντος (καλώδια)

Φιλτράρισμα Decanteerder

Ποιότητα γεμιστικού (%) 25%-30% 15%

Πυκνότητα 1.47 1.39

Ελεγχόμενη θραύση (MPa) 13 MPa 17 MPa

Eπιμήκυνση κατά τη θραύση (%) 200% 260%

Προσμίξεις

- χαλκός 5 <1

- άλλα 3,500 10

 Κλίμακα Shore A 84 82

Technical achievements: R-PVC contaminations

12 000

10 000

C
on

ta
m

in
at

io
ns

8 000

6 000

4 000

2 000

0

09 / 1
470

09 / 1
575

09 / 1
675

09 / 1
775

09 / 1
875

09 / 1
975

09 / 2
080

09 / 2
180

09 / 2
280

09 / 2
380

Decanter

12 000

10 000

C
on

ta
m

in
at

io
ns

8 000

6 000

4 000

2 000

0

09 /0
1

09 / 1
00

09 / 2
00

09 / 3
00

09 / 4
00

09 / 5
00

09 / 6
00

09 / 7
00

09 / 8
00

09 / 9
00

09 / 1
000

09 / 1
100

09 / 1
200

09 / 1
300

09 / 1
400

Filtration

“ Η νομοθεσία δεν είναι απαραίτητη για την καλύτερη 
αντιμετώπιση κάθε κατάστασης. Η Vinyl 2010 είναι 
ένα τέλειο παράδειγμα μιας βιομηχανίας που κάνει 
κάτι εθελοντικά προκειμένου να ενεργήσει, όχι μόνο 
για δικό της συμφέρον ή των καταναλωτών, αλλά της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολο."

Sajjad Karim

Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Vinyl 2010. 



υφάσματα από βαμβάκι, PET και ίνες γυαλιού θα 
δοκιμαστούν. Σημαντική έρευνα θα πραγματοποιηθεί 
προκειμένου να παραχθεί ημι-άκαμπτο R-PVC, με 
την προσθήκη όχι μόνο άκαμπτων απορριμμάτων 
στο εύκαμπτο PVC, αλλά και την προσθήκη ενός 
γεμιστικού υλικού.

Απόσπασμα: Η νομοθεσία δεν είναι απαραίτητη για 
την καλύτερη αντιμετώπιση κάθε κατάστασης. Η Vinyl 
2010 είναι ένα τέλειο παράδειγμα μιας βιομηχανίας 
που κάνει κάτι εθελοντικά προκειμένου να ενεργήσει, 
όχι μόνο για δικό της συμφέρον ή των καταναλωτών, 
αλλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολο. 
Sajjad Karim Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Vinyl 2010. 

Το 2010, η Vinyloop® παρατήρησε σημάδια 
υψηλότερης ευαισθησίας σε σχέση με τα 
ανακυκλωμένα προϊόντα: από την υψηλότερη 
ζήτηση για διαχείριση νέων ειδών απορριμμάτων 

και κατάλληλα προσαρμοσμένης παραγωγής, 
μέχρι την πίεση από τους τελικούς καταναλωτές 
(περιβαλλοντικά ευαίσθητοι άνθρωποι και 
λιανοπωλητές) και τους πιθανούς πελάτες της 
Vinyloop®, όπως καταδεικνύεται από ένα ερευνητικό 
κέντρο αγοράς. Επιπλέον, η Vinyloop® δεχόταν 
προτάσεις από διάφορες χώρες, προκειμένου να 
χτιστούν νέες εγκαταστάσεις στην Ασία και τη Νότια 
Αμερική.

Για το μέλλον, βασισμένοι στις εξελίξεις της διαδικασίας 
Vinyloop® και της αυξανόμενης ζήτησης από την 
αγορά, η διαχείριση Vinyloop® προγραμματίζει να 
αναπτύξει μελέτες LCA για τη διαδικασία και τις κύριες 
εμπορικές εφαρμογές, για να δώσει μια προστιθέμενη 
περιβαλλοντική αξία στους πελάτες. Η διαχείριση 
θα στοχεύσει επίσης στην αλληλεπίδραση με ένα 
νέο είδος πιθανών δυναμικών πελατών έτοιμων να 
θεωρήσουν τη Vinyloop® ως γνήσιο προμηθευτή 
συνεργατών στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Tonnes
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Vinyloop® Ferrara plant: achievements 2002-2010 and perspectives for 2011

ERPA25 – CIFRA26

Το 2010, η CIFRA ανακύκλωσε απορρίμματα 
PVC μετά τη χρήση τους στα πλαίσια των 
δραστηριοτήτων της Vinyl 2010. Αυτό το 
ανακυκλωμένο υλικό χρησιμοποιήθηκε στην 
παραγωγή των ανακυκλωμένων άκαμπτων 
φιλμ PVC για χρήση σε εξαιρετικά ελαφριές 
μορφωματικές δομές (GEOlight™) για τη 
διατήρηση των ομβρίων. 

REACH και ανακύκλωση
Οι σταθεροποιητές καδμίου χρησιμοποιούνταν 
σε πολλές εφαρμογές του PVC μέχρι το όριο των 
100-ppm το οποίο εισήχθει το 1991 (Οδηγία 
91/338/EΚ) για τις περισσότερες εφαρμογές, 
εκτός από τα προφίλ και τις μεμβράνες για 
οροφές. Η Οδηγία 91/338/EΚ είναι τώρα τμήμα 
του παραρτήματος XVII27 (Περιορισμοί) του 
κανονισμού REACH.

Στα πλαίσια της Vinyl 2010, η χρήση καδμίου ήταν 
προαιρετική και σταμάτησε το 2001 στην EU-15. 
Αυτή η δέσμευση επεκτάθηκε και ολοκληρώθηκε 
στις νέες χώρες της Ευρώπης το 2006 (EU-25) και 
το 2007 (EU-27).

Παρά τη μειωμένη χρήση, το κάδμιο που 
περιέχεται στα απορρίμματα των προφίλ θα 
μεγιστοποιηθεί μεταξύ των ετών 2015 και 2020, 
εξαιτίας του μεγάλου χρόνου ζωής αυτών των 
εφαρμογών.

Ακόμα κι αν, για τεχνικούς λόγους, η χρήση των 
απορριμμάτων μετά τη χρήση τους στα προφίλ 
είναι περιορισμένη, τα απορρίμματα από προφίλ 
μπορούν να ανακυκλωθούν σε άλλες άκαμπτες 
εφαρμογές (π.χ. σωλήνες), οι οποίες υπόκεινται 
στον περιορισμό των 100 ppm. 

Οι μελέτες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τα 
τελευταία δύο χρόνια αναφέρονται στη έκθεση 
προόδου της Vinyl 2010 τον περασμένο χρόνο 
και κατέληξαν  στο συμπέρασμα ότι η εξαίρεση 
για το κάδμιο σε ορισμένες εφαρμογές μέχρι 
το όριο των 1.000 ppm που προκύπτει από το 
ανακτημένο PVC, θα είχε περιβαλλοντικά οφέλη 
(δες επίσης «Μελέτη για την περιεκτικότητα 
σε κάδμιο των ανακυκλωμένων αποβλήτων 
PVC», που πραγματοποιήθηκε από τη VITO, για 
λογαριασμό της Vinyl 2010 - Δεκέμβριος 2009 
και «Κοινωνικοοικονομικός αντίκτυπος μιας 
πιθανής αναπροσαρμογής των περιορισμών 
στο μάρκετινγκ και τη χρήση του καδμίου» 
αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από RPA 
για λογαριασμό της DG Enterprise – Ιανουάριος 
2010).

Μετά την παρουσίαση των δύο μελετών, 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ PVC: 
ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

25  ERPA: Ευρωπαϊκή Ένωση Μεμβρανών PVC (www.pvc-films.org)
26 CIFRA: Calandrage Industriel Français – Γαλλική εταιρεία στιλβωτών (www.cifra.fr)
27 Annex XVII: Περιορισμοί για την παραγωγή, τοποθέτηση στην αγορά και χρήση συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων του Κανονισμού REACH
(www.reach-compliance.eu/english/REACH-ME/engine/sources/reach-annexes/launch-annex17.html)
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Εγκαταστάσεις της Vinyloop στη Ferrara, Ιταλία



από το 2015).
Επιπρόσθετα στη Δανία εισήχθη μία περιοριστική 
πρόταση για τις φθαλικές ενώσεις μικρού 
μοριακού βάρους.

Το Σεπτεμβρίου του 2010, η Επιτροπή του  
REACH επικύρωσε την πρόταση σύμφωνα με 
την οποία απαιτείται να ληφθούν εγκρίσεις για 
συγκεκριμένες χρήσεις και για μια περιορισμένη 
χρονική περίοδο για ουσίες όπως DEHP, BBP 
και DBP, που συμπεριλαμβάνονται στον πρώτο 
κατάλογο του παραρτήματος XIV29 του 
Κανονισμού REACH. Απαιτούνται επιπρόσθετα οι 
διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο της ΕΕ και το 
Συμβούλιο της ΕΕ.

Εργασία σχετική με τα Δελτία Δεδομένων 
Ασφαλείας των Ανακυκλωμένων Υλικών 
(SDS-R)
Ο «Οδηγός Απορριμμάτων και Ανακτημένων 
Υλικών» δημοσιεύθηκε από την ECHA στις 12 
Μαΐου του 2010 και αναφέρει ότι οι περισσότεροι 
από όσους ασχολούνται με την ανακύκλωση 
(εκτός από αυτούς που παράγουν κατευθείαν 
αντικείμενα από απορρίμματα), θεωρούνται 
παραγωγοί σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH. 
Επωφελούνται από μία εξαίρεση από την 
εγγραφή (άρθρο 2.7.d), αλλά υπόκεινται στις 
ακόλουθες υποχρεώσεις:
•  προεγγραφή
•  χορήγηση (εκτεταμένα) Δελτίων Δεδομένων 
Ασφαλείας στους πελάτες τους (άρθρο 31) όταν 
απαιτείται.

Το 2010, η ECHA δημοσίευσε επίσης ένα 
συγκεκριμένο «Οδηγό σχετικά με τη σύνταξη των 
Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας» (το προσχέδιο 
του Οκτωβρίου του 2010 είναι διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα της ECHA http://guidance.echa.

όριο των 100 ppm
•  το όριο των 100 ppm δεν θα εφαρμοσθεί για 
τα ακόλουθα μίγματα και υλικά που περιέχουν 
ανακτημένο PVC, εάν η συγκέντρωση καδμίου 
δεν υπερβαίνει το 0.1% του πλαστικού υλικού 
στις ακόλουθες εφαρμογές του άκαμπτου PVC: 

 (α) προφίλ και άκαμπτα φύλλα για εφαρμογές 
σε κτίρια
 (β) πόρτες, παράθυρα, εξωτερικά πάνελ 
σκίασης, τοίχους, παραθυρόφυλλα, φράχτες και 
υδρορροές στεγών.
 (γ) σκεπές και πεζούλια
 (δ) αγωγοί καλωδίων
 (ε) σωλήνες για μη πόσιμο νερό αν το 
ανακτημένο PVC χρησιμοποιείται στο εσωτερικό 
στρώμα του πολυστρωματικού σωλήνα και είναι 
εξ’ ολοκλήρου καλυμμένο με ένα στρώμα από 
νεοπαραχθέν PVC σύμφωνο με το όριο των 
100-ppm,
•  η υποχρέωση της σήμανσης των αντικειμένων 
που περιέχουν ανακτημένο PVC;

•  η παρέκκλιση θα αναθεωρηθεί με σκοπό τη 
μείωση της οριακής τιμής για το κάδμιο μέχρι τις 
31 Δεκεμβρίου 2017.

Η πρόταση βρίσκεται αυτή την περίοδο κάτω από 
τη διερεύνηση του Κοινοβουλίου της ΕΕ και του 
Συμβουλίου της ΕΕ. Το Κοινοβούλιο (που ενεργεί 
με βάση την πλειοψηφία) και το Συμβούλιο (που 
ενεργεί με βάση τη σταθμισμένη πλειοψηφία) 
έχουν τρεις μήνες για να αντιταχθούν στην 
έγκριση της πρότασης.

Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ την εικοστή ημέρα 
μετά τη δημοσίευσή του στο επίσημο περιοδικό 
της ΕΕ και θα εφαρμοσθεί έξι μήνες μετά από την 
έναρξη ισχύος.
 
Στα πλαίσια του Κανονισμού REACH, περιορισμοί 
έχουν υιοθετηθεί για τον βουτυλικό κασσίτερο, 
η συγκέντρωση του οποίου πρέπει να είναι 
μικρότερη από 1,000 ppm στα περισσότερα 
υλικά από τον Ιανουάριο του 2012 (και σε κάποια 

ξεκίνησαν συζητήσεις με την DG Enterprise και 
την DG Environment οι οποίες επικεντρώθηκαν 
στις ανησυχίες που προκύπτουν από τους 
κινδύνους αυτής της εξαίρεσης.Μία εργασία για 
την πιθανή μετανάστευση του Cd στα λύματα 
οργανώθηκε από την Επιτροπή της ΕΕ τον Μάρτιο 
του 2010, καθώς τα απορρίμματα του άκαμπτου 
PVC μετά τη χρήση του, χρησιμοποιούνται 
κυρίως στο μεσαίο στρώμα από τα τρία που 
αποτελούνται οι σωλήνες μεταφοράς των 
λυμάτων. Την εργασία παρακολούθησαν 
αντιπρόσωποι διαφόρων κρατών μελών, της DG 
Enterprise και της DG Environment, της ECHA και 
αντιπρόσωποι της βιομηχανίας και ένας ειδικός 
στα μοντέλα μετανάστευσης από το ίδρυμα 
FABES στο Μόναχο (www.fabes-online.de).

Η γενική διαπίστωση τόσο των ειδικών όσο και 
των αντιπροσώπων των κρατών μελών ήταν ότι 
ο κίνδυνος από τη μετανάστευση του Cd ήταν 
αμελητέος.

Ένα προσχέδιο Κανονισμού της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής παρουσιάστηκε στις 15-17 Ιουνίου στη 
συνάντηση CARACAL (Competent Authorities 
for REACH and CLP28). Μία επιπλέον συνάντηση 
ειδικών στις υποθέσεις διαχείρισης κινδύνου 
πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου του 2010, 
με αντικείμενο τη συζήτηση της πρότασης της 
Επιτροπής. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν 
στην συνάντηση CARACAL, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στο τέλος του Οκτωβρίου 
του 2010.

Στις 25 Νοεμβρίου του 2010, η Επιτροπή REACH 
επικύρωσε μια ελαφρώς τροποποιημένη έκδοση 
της πρότασης της Επιτροπής. Τα στοιχεία της 
τελικής πρότασης της Επιτροπής σχετικά με το 
PVC είναι:
•   η απαγόρευση της τοποθέτησης στην αγορά 
όλων των υλικών από έναν συγκεκριμένο 
κατάλογο πολυμερών (συμπεριλαμβανομένου 
του PVC) εάν περιέχουν κάδμιο επάνω από το 

28 CLP: Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ταξινόμηση, σήμανση και συσκευασία χημικών ουσιών και μιγμάτων
29 Annex XIV: η λίστα των προϊόντων που υπόκεινται στις απαιτήσεις του Κανονισμού REACH (http://echa.europa.eu/doc/authorisation/annex_xiv_rec/annex_xiv_subst_inclusion.pdf )

Cadmium containing PVC profiles waste in relation to the total PVC waste arising
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Results of migration modelling – Three-layered 
pipe

Migration of Cd-stearate
in flowing water at 15-20°C
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Vinyl Foundation 
Το Vinyl Foundation είναι ένα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα διοικούμενο 
ίδρυμα που παρέχει ένα μηχανισμό για να συλλέγει δίκαια τις εισφορές από ολόκληρη 
την Ευρωπαϊκή μεταποιητική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων που 
δεν είναι μέλη των εμπορικών ενώσεων. Το ίδρυμα συστάθηκε το 2007 από την EuPC σε 
συνεργασία με τη Vinyl 2010. 
Η εισφορά στο Vinyl Foundation είναι βασισμένη στον πραγματικό όγκο της ρητίνης PVC που 
καταναλώνεται. Κατά συνέπεια, οι εισφορές που καταβάλλονται διατίθενται δίκαια από την 
αγορά. Η λογιστική εταιρεία KPMG Fiduciaire χειρίζεται ένα εμπιστευτικό σύστημα «μαύρο 
κουτί», το οποίο είναι πλήρως εναρμονισμένο με το νόμο περί ανταγωνισμού της ΕΕ και 
διαχειρίζεται ανεξάρτητα τη συλλογή των κεφαλαίων εξ ονόματος του Vinyl Foundation. 

Το 2010, το Vinyl Foundation συνέλεξε το ποσό των 780.000€.

Ο κατάλογος των μετατροπέων PVC που συμβάλλουν στο Vinyl Foundation και επομένως 
στα σχέδια ανακύκλωσης της Vinyl 2010, δημοσιεύεται στον ιστοχώρο www.vinylfoundation.
org και ενημερώνεται τακτικά.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ VINYL FOUNDATION

κ. Michael Kundel
Πρόεδρος (RENOLIT AG)

κ. David Clark
Tarkett

κ. Alexandre Dangis
EuPC

κ. Joachim Eckstein
ERPA

κ.  Andreas Hartleif
VEKA AG

κ. Hans Telgen
Tessenderlo Group*

κ. Henk ten Hove
Wavin**

 * από τον Απρίλιο του 2010
** μέχρι το Μάρτιο του 2010

europa.eu/guidance4_en.htm), του οποίου η 
τελική έκδοση αναμένεται τον Απριλίου του 2011.

Το έγγραφο δεν είναι ειδικό μόνο για τους 
ανακυκλωτές, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
από όλους τους χρήστες. Οι EuPC και EuPR30 
προκειμένου να υποστηρίζουν τους ανακυκλωτές 
στη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του 
κανονισμού REACH, άρχισαν το πρόγραμμα 
ΔΔΑ-R (Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας) το 2009. Ο 
στόχος είναι να αναπτυχθεί μια βάση δεδομένων 
λογισμικού των πολυμερών και των εφαρμογών 
τους στην οποία οι ανακυκλωτές θα είναι σε θέση 
να εισάγουν τις βασικές πληροφορίες (στατιστικές 
ή αναλυτικές) και να λάβουν το απαραίτητο 
ΔΔΑ-R με το πάτημα ενός κουμπιού. 

Μία ειδική ομάδα δημιουργήθηκε για την 
ανάπτυξη του προγράμματος για τα ΔΔΑ-R.

Προς το παρόν, το πρόγραμμα έχει ολοκληρώσει 
διάφορα βήματα: 
σύνταξη των στατιστικών πληροφοριών 
για (τις ιστορικές) πρόσθετες ουσίες που 
χρησιμοποιούνταν σε διάφορα πλαστικά, 
προσδιορισμός των χειρότερων περιπτώσεων 

συνταγών (όπου οι πρόσθετες ουσίες και τα 
συστατικά είναι άγνωστες) 
ανάπτυξη των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας σε 
συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH.
Ένας τοξικολόγος συμπληρώνει την έκθεση 
υποβάθρου και όταν όλες οι πληροφορίες 
θα είναι διαθέσιμες, το ΔΔΑ θα καθοριστεί 
με ακρίβεια στις πραγματικές συνταγές 
ανακυκλωτών. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε περίπου 300 διαφορετικά ΔΔΑ.

Ένα έγγραφο καθοδήγησης αναπτύχθηκε επίσης 
και δημοσιεύθηκε από την EuPR και η έκδοση 1.0 
αναρτήθηκε το Νοεμβρίου του 2010 στο σχετικό 
ιστοχώρου (http://www.sdsrtool.eu). 

Το έγγραφο καθοδήγησης εξηγεί με έναν άμεσο 
και απλό τρόπο πώς γίνεται η εγγραφή στην 
εφαρμογή ΔΔΑ-R και πώς δημιουργείται ένα 
συγκεκριμένο ΔΔΑ. 

Επιπλέον δημιουργήθηκε μια ειδική «Λέσχη 
REACH» για να υποστηρίξει τους ανώτερους 
υπαλλήλους των επιχειρήσεων στην εργασία τους. 

Η «Λέσχη REACH» είναι μία ομάδα ανθρώπων 

ειδικών στα πλαστικά, η οποία φέρνει κοντά 
ανθρώπους με αρμοδιότητες σχετικές με την 
εφαρμογή του κανονισμού REACH στις εταιρίες 
τους και οι οποίοι έχουν βαθειά γνώση του 
Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λέσχη 
προσφέρει επίσης προνομιούχο πρόσβαση στο 
φόρουμ του ιστοχώρου και ελεύθερη πρόσβαση 
στα σεμινάρια μέσω διαδικτύου (webinars).

30  EuPR: Ευρωπαϊκοί ανακυκλωτές πλαστικών (www.plasticsrecyclers.eu) 

Διαχωριστικά κυκλοφορίας για τις λωρίδες των 

ποδηλατών κατασκευασμένα από απορρίμματα 

μετά την χρήση τους.

“ Έχει λεχθεί από 
ανθρώπους οι 
οποίοι γνωρίζουν 
τι έχουν 
πράξει άλλες 
βιομηχανίες, ότι 
η Vinyl 2010 είναι 
ουσιαστικά το 
μόνο πρόγραμμα 
που έχει 
εκπληρώσει ό,τι 
έχει υποσχεθεί. 
Αυτό μας καθιστά 
υπερήφανους και 
μας δίνει ελπίδα 
για το μέλλον.”

Joachim Eckstein

Πρόεδρος της Vinyl 2010
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Οι εταιρείες που συνεισέφεραν  
το 2010 ήταν:

Αυστρία
Aluplast Austria GmbH
Dietzel GmbH
Pipelife Austria
Poloplast GmbH
Rehau GmbH
Sattler AG

Φιλανδία
KWH Pipe Oy AB
Pipelife Finland Oy
Upofloor Oy
Uponor Suomi Oy

Γαλλία
Akzo Nobel Nippon Paint AB
Alphacan France 
CTS-Cousin-Tessier SAS
CTS-Saplast SAS
Forbo Chateau Renault SAS
Forbo Reims
Gerflor SAS
Gerflor Tarare SNC
Girpi
Girpi
Nicoll
Plastival SAS
Profine France
Rehau SA
RENOLIT Ondex SAS
S.I.D.I.A.C.
Solvay Benvic France
Sotra-Seperef SAS
Tarkett SAS
Veka SAS
Wavin France SAS
WR Grace

Γερμανία
A. Kolckmann GmbH
Alkor Kunststoffe GMBH
Alphacan Omniplast GmbH 
Aluplast GmbH
AMS Kunststofftechnik GmbH Co KG
Armstrong DLW AG Bilcare Research
Bilcare Research
Bohm GmbH
CTW
Debolon Dessauer Boden
Gealan Fenster Systeme GmbH
Georg Fischer Deka GmbH
Gerflor Mipolam GmbH
Heubach GmbH
Heytex Bramsche
Heytex Neugersdorf GmbH
IKA GmbH KG
Inoutic/Deceuninck GmbH
John GmbH
Karl Schoengen KG
Klöckner Pentaplast GmbH Co. KG
Konrad Hornschuch AG
Marley Deutschland
MKF Folien
Peter Van Eyk GmbH & Co KG
Pipelife Deutschland GmbH
Profine Gmbh
Rehau AG & Co.
RENOLIT AG
Roechling Engeneering Plastics KG
Rowa Rohstoff
Salamander Industrie Produkte GmbH
Schueco PWS GmbH + Co.
Sika-Trocal GmbH
Stockel GmbH
Tarkett GMBH & Co KG
Veka AG
Verseidag-Indutex GmbH
Wavin GMBH

Ελλάδα
Pipelife Hellas S.A.

Ουγγαρία
Marley Hungaria
Pannunion Csomagoloanyag

Pipelife Hungaria
Profilplast Muanyagtermekgyarto KFT
Wavin Hungary

Ιρλανδία
Gernord Limited
Wavin Ireland Ltd

Ιταλία
Alphacan SPA
Commerciale Emiliana
Ergis Eurofilms SA
Eurplast
F.P.F. SRL
Finstral AG
FIP
Flag S.P.A.
Profina Italia
Redi
Sis-Ter Spa
Solvay Benvic Italia
Vi.Pa srl

Λιθουανία
Wavin Baltic

Λουξεμβούργο
Tarkett GDL SA

Ολλανδία
Alphacan B.V. 
Dyka BV
Forbo Flooring Coral
Forbo Flooring NV
Forbo-Novilon BV
Nitta Corp. Of Holland BV
Pipelife Nederland BV
RENOLIT Nederland BV
Vescom BV
Wavin BV
Wavin Nederland BV

Nορβηγία
Norsk Wavin A/S
Protan AS

Πολωνία
CTS-TCT polska SP. Zoo
Dyla Polska Sp. Zoo
Orianex SP. ZOO
Pipelife Polska SA
Poliplast
Veka Polska
Wavin Metalplast

Πορτογαλία
Baquelite Liz SA

Σλοβενία
Juteks D.D.

Ισπανία
Alphacan Espana Transformados 
Alphacan Perfiles S.L.U. 
BM SLU
Industrias Rehau SA
Pipelife Hispania SA
Profine Iberia
RENOLIT Hispania SA
RENOLIT Iberica SA
Riuvert
Solvay Benvic Iberica
Uralita sistemas de Tuberias SA
Veka Ibérica

Σουηδία
Forbo Project Vinyl AB
Pipelife Sverige AB
Tarkett AB

Ελβετία
Forbo Giubasco
Rehau GmbH
Sika Sarnafil Manufacturing AG

Ηνωμένο Βασίλειο
Altro Limited
Amtico International
Eurocell profiles LTd.

Forbo Flooring UK Ltd
Hepworth Build. Prod. Ltd
Hunter
Marley P&D
Newmor
Polyflor
Rehau Ltd.
RENOLIT UK LTd
Tarkett LTD
Veka Plc
Wavin plastics Ltd

Παραγωγοί PVC που υποστηρίζουν 
την Εθελοντική Δέσμευση:

Anwil (Πολωνία)
Arkema (Γαλλία και Ισπανία)
Borsodchem (Ουγγαρία)
Ercros (Ισπανία)
Ineos Vinyls (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, 
Σουηδία)
Oltchim (Ρουμανία)
LVM N.V. (Βέλγιο, Γαλλία, Ολλανδία)
Novacke Chemicke Zavody (Δημοκρατία της 
Σλοβακίας)
Shin-Etsu PVC (Ολλανδία, Πορτογαλία)
SolVin (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία)
Spolana A.S. (Δημοκρατία της Τσεχίας)
Vestolit GmbH & Co KG (Γερμανία)
Vinnolit GmbH & Co KG (Γερμανία)

Παραγωγοί σταθεροποιητών που 
υποστηρίζουν την Εθελοντική 
Δέσμευση:

Akdeniz Kimya (Tουρκία)
Akcros (Ηνωμένο Βασίλειο)
Asua (Ισπανία)
Arkema (Γαλλία)
Baerlocher (Γερμανία)
Chemson Polymers-Additives AG (Aυστρία)
Chemtura (Γερμανία)
Floridienne Chimie (Βέλγιο)
Lamberti SpA (Ιταλία)
Reagens (Ιταλία)
The Dow Chemical Company (Ελβετία)

Παραγωγοί πλαστικοποιητών που 
υποστηρίζουν την Εθελοντική 
Δέσμευση:

BASF SE
Evonik Oxeno GmbH (Γερμανία)
ExxonMobil Chemical Europe Inc.
Perstorp Oxo AB (Σουηδία)



Οικονομική Αναφορά

Οι δαπάνες για τη Vinyl 2010 συμπεριλαμβανομένου της EuPC και των μελών της ανήλθαν 

στα 6,64 εκατομμύρια ευρώ το 2010, μειωμένα σε σχέση με τα 7,95 εκατομμύρια ευρώ 

τον προηγούμενο χρόνο. 

Η μείωση στις δαπάνες μπορεί να εξηγηθεί 
αφ' ενός από μια αύξηση στην 
αποδοτικότητα των προγραμμάτων όπως 
EPPA, TEPPFA, Roofcollect® και Recovinyl. 
Επιπλέον, η αργή επιστροφή της 
οικονομικής ανάπτυξης σήμανε μια 
μειωμένη πίεση στα αλυσιδωτά ελλείμματα. 
Τέλος, προκειμένου να υποστηριχθεί η 
σημαντική αύξηση των ανακυκλωμένων 
όγκων το 2010, η Recovinyl χρησιμοποίησε 
τις συσσωρευμένες επιφυλάξεις 
προκειμένου να καλυφθεί ένα μέρος του 
κόστους αυτού του έτους. 

Vinyl 2010 — Απόβλητα management projects Συνολικές δαπάνες συμπεριλαμβανομένου της EuPC και των μελών της

Cijfers in €1,000s 2010 2009

EPCoat 330* 245**

EPFLOOR 697 721

EPPA 588 745

ESWA/Roofcollect® 123 127

Recovinyl 3,953 4,884

Studies 206 121

TEPPFA 749 1,111

Andere 0 0

TOTAL 6,647 7,954**

*  Η δαπάνη του EPCoat δεν μπορούσε να καθοριστεί από την KPMG πριν από την ημερομηνία της δημοσίευσης αυτής της έκθεσης προόδου. Μια χωριστή έκθεση ελέγχου θα εκδοθεί αργότερα στο έτος. Το κόστος 
του EPCoat για το 2010 είναι μια εκτίμηση που θα επιβεβαιωθεί μετά την ολοκλήρωση των λογιστικών ελέγχων. 

**  Μερικά προγράμματα έκλεισαν τους απολογισμούς τους ή ένας λογιστικός έλεγχος θα μπορούσε να αναληφθεί μόνο αφού έγινε αυτή η δήλωση στην έκθεση προόδου του περασμένου χρόνου. Το καθαρό 
λειτουργικό κόστος του EPCoat θα μπορούσε να τεκμηριωθεί ότι ανήλθε στα 207.558,58€ το 2009 πάνω από το επίδομα για το συντονισμό που αναφέρθηκε πέρυσι. Επιπλέον, το λειτουργικό κόστος για το 
πρόγραμμα EPPA υπερεκτιμήθηκε στο ποσό των 2.742,07€ το 2009. Τα διορθωμένα ποσά έχουν αναφερθεί εδώ.
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“Vinyl 2010 κατέδειξε τι μπορεί να 
επιτευχθεί όταν μια ολόκληρη βιομηχανία 
ενώνεται με ένα σαφές μακροπρόθεσμο 
όραμα, ισχυρές υποχρεώσεις και τη 
θέληση να γίνει οτιδήποτε απαιτείται 
προκειμένου να πετύχει.”

Arjen Sevenster

Ελεγκτής της Vinyl 2010



Δηλώσεις επαλήθευσης

Έκθεση των ανεξάρτητων λογιστών 
σχετικά με την εφαρμογή των 
συμφωνημένων διαδικασιών 

Προς τη Διοίκηση της Vinyl 2010 

Έχουμε εκτελέσει τις διαδικασίες 
που συμφωνήσαμε μαζί σας και που 
απαριθμούνται κατωτέρω όσον αφορά τα 
κόστη των υποστηρικτικών  δαπανών για τα 
διαφορετικά προγράμματα της Vinyl 2010, 
όπως περιλαμβάνεται στην έκθεση προόδου 
της Vinyl 2010 για την περίοδο που από την 
1η Ιανουαρίου 2010 έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2010 όπως προετοιμάστηκε από τη διοίκηση 
της Vinyl 2010. 

Σκοπός της εργασίας
Η δέσμευσή μας πραγματοποιήθηκε 
σύμφωνα με: 
- Το Διεθνές πρότυπο στις Σχετικές Υπηρεσίες 
(`ISRS') 4400 δεσμεύσεις για να εκτελεστούν 
οι συμφωνημένες διαδικασίες σχετικά με τις 
οικονομικές πληροφορίες όπως υιοθετήθηκε 
από τη διεθνή ομοσπονδία των λογιστών 
(IFAC)
- Τον κώδικα της ηθικής για τους 
επαγγελματίες λογιστές που εκδίδεται 
από την IFAC. Αν και το ISRS 4400 ορίζει 
ότι η ανεξαρτησία δεν είναι μια απαίτηση 
για τις συμφωνημένες δεσμεύσεις επί 
των διαδικασιών, έχετε ζητήσει να 
συμμορφωθούμε και με τις απαιτήσεις 
ανεξαρτησίας του κώδικα της ηθικής για τους 
επαγγελματίες λογιστές. 

Επιβεβαιώνουμε ότι ανήκουμε σε ένα 
διεθνώς-αναγνωρισμένο εποπτικό σώμα για 
το νομικό έλεγχο.

Η διοίκηση της Vinyl 2010 είναι αρμόδια για 
την επισκόπηση, τα αναλυτικά λογιστικά και τα 
δικαιολογητικά έγγραφα. 
Ο σκοπός των συμφωνηθέντων επί των 
διαδικασιών έχει καθοριστεί μονομερώς 
από τη διοίκηση της Vinyl 2010. Δεν είμαστε 
υπεύθυνοι για την εφαρμοσιμότητα και την 
καταλληλότητα αυτών των διαδικασιών. 

Επειδή οι διενεργηθείσες διαδικασίες δεν 
αποτελούν είτε έναν λογιστικό έλεγχο είτε 
μια αναθεώρηση που γίνεται σύμφωνα με 
τα διεθνή πρότυπα στον έλεγχο ή τα διεθνή 
πρότυπα ή τις δεσμεύσεις αναθεώρησης, δεν 

εκφράζουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση στη 
δήλωση δαπανών.

Εάν είχαμε διενεργήσει τις πρόσθετες 
διαδικασίες ή αν είχαμε εκτέλεσει λογιστικό 
έλεγχο ή μια αναθεώρηση των οικονομικών 
δηλώσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 
ελέγχου ή τα διεθνή πρότυπα στις δεσμεύσεις 
αναθεώρησης ίσως να είχαν υποπέσει στην 
προσοχή μας άλλα θέματα τα οποία και θα 
είχε αναφερθεί σε σας.

Πηγές πληροφόρησης
Αυτή η έκθεση αναφέρει τις πληροφορίες 
που παρέχονται σε μας από τη διοίκηση της 
Vinyl 2010 σε απάντηση σε συγκεκριμένα 
ερωτήματα ή όπως λαμβάνονται και 
εξάγονται από τα συστήματα πληροφοριών 
και τα λογιστικά συστήματα της  Vinyl 2010.

Διαδικασίες και Αποτελέσματα
α •  Επιτεύχθηκε η κατανομή των δαπανών 

που δηλώνεται στον πίνακα ο οποίος 
παρουσιάζει τις υποστηρικτικές δαπάνες 
για τα διάφορα προγράμματα της Vinyl 
2010, όπως περιλαμβάνονται στην 
έκθεση προόδου της Vinyl 2010 σχετικά 
με τις δραστηριότητες του έτους 2010 και 
επιβεβαιώνουν την μαθηματική ακρίβεια 
του. 

Το συνολικό ποσό δαπανών σε KEUR 6.647.

Δεν βρέθηκαν εξαιρέσεις ως αποτέλεσμα 
της εφαρμοζόμενης διαδικασίας.

β • Βεβαιώνεται ότι αυτά τα κόστη 
καταγράφηκαν στις οικονομικές δηλώσεις 
του 2010 της Vinyl 2010 AISBL.

Δεν βρέθηκαν εξαιρέσεις ως αποτέλεσμα 
της εφαρμοζόμενης διαδικασίας.

γ • Για τα προγράμματα EPFLOOR, EPPA και 
ESWA, για όλες τις μεμονωμένες δαπάνες 
μεγαλύτερες από 100€, συμφωνούν με 
αυτές τις δαπάνες με το δικαιολογητικό 
έγγραφο και πιστοποιείται ότι 
πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 1 Ιανουαρίου 
2010 και 31 Δεκεμβρίου 2010. 

Δεν βρέθηκαν εξαιρέσεις ως αποτέλεσμα 
της εφαρμοζόμενης διαδικασίας.

δ • Για τα προγράμματα EPFLOOR, EPPA και 

ESWA, για όλες τις μεμονωμένες δαπάνες 
μεγαλύτερες από 100€, πιστοποιείται ότι 
αυτές οι δαπάνες καταγράφονται στους 
απολογισμούς του αναδόχου το αργότερο 
έως 31 Δεκεμβρίου 2010. 

Δεν βρέθηκαν εξαιρέσεις ως αποτέλεσμα 
της εφαρμοζόμενης διαδικασίας.

ε • Για το πρόγραμμα Recovinyl, έλεγχος 
συμφωνίας των δαπανών που δηλώνονται 
στον πίνακα ο οποίος παρουσιάζει 
τις υποστηρικτικές δαπάνες για τα 
διαφορετικά προγράμματα της Vinyl 2010 
με το εισόδημα που αναγνωρίζεται στις 
οικονομικές δηλώσεις Recovinyl AISBL. 

Δεν βρέθηκαν εξαιρέσεις ως αποτέλεσμα 
της εφαρμοζόμενης διαδικασίας.

στ • Για τα προγράμματα που δεν καλύπτονται 
από τις παραπάνω διαδικασίες, 
επιτυγχάνεται η επιβεβαίωση των δαπανών 
από το νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται 
ή που συμβάλλει στο πρόγραμμα.

Δεν βρέθηκαν εξαιρέσεις ως αποτέλεσμα 
της εφαρμοζόμενης διαδικασίας, η οποία 
αποτελεί το 15,59% των συνολικών 
δαπανών.

Σημειώνεται ότι οι οικονομικές δηλώσεις του 
βινυλίου 2010 AISBL, TEPPFA AISBL, Recovinyl 
AISBL πιστοποιούνται από την KPMG.

Χρήση αυτής της έκθεσης 
Αυτή η έκθεση προορίζεται αποκλειστικά για 
την πληροφόρηση και χρήση από τη διοίκηση 
της της Vinyl 2010 και δεν προορίζεται  και 
δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί από κάθε άλλο 
εκτός από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

KPMG Advisory, een Belgische CVBA/SCRL 
Vertegenwoordigd door

Dominic Rousselle,
Bedrijfsrevisor

Louvain-la-Neuve, 22 Μαρτίου, 2011
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KPMG Advisory, a Belgian civil CVBA/SCRL

Έκθεση του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα σχετικά με το λογιστικό έλεγχο των τονάζ των μη κανονικών απορριμμάτων PVC μετά τη 
χρήση τους που συλλέχθηκαν και που ανακυκλώθηκαν από τις ομάδες τομέα EPcoat, EPFLOOR και EPPA του EuPC, από τις ενώσεις 
ESWA & τομέα TEPPFA του EuPC και από τη Recovinyl Inpa κατά τη διάρκεια της περιόδου 1η Ιανουαρίου 2010 έως τις 31η Δεκεμβρίου 
2010.

Σύμφωνα με την ανάθεση, η οποία έγινε σε εμάς από τη Vinyl 2010, δίνουμε μια περιγραφή του λογιστικού ελέγχου των ακόλουθων 
τονάζ για τα διαφορετικά προγράμματα της Vinyl 2010 που αναφέρονται στην έκθεση προόδου της Vinyl 2010 σχετικά με τις 
δραστηριότητες του έτους 2010.
Τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου συνοψίζονται στην ακόλουθη επισκόπηση:

Πρόγραμμα
Είδοςαπορρίμματος PVC 
μετά τη χρήση

Τονάζ που ανακύκλώθηκε 
το 2009

Tονάζ που ανακυκλώθηκε 
το 2010

% αύξηση

EPcoat (incl. Recovinyl) Επικαλυμμένα υφάσματα 5,880* 6,278* 6.77 %

EPFLOOR Υλικά για πατώματα 2,559* 2,294* -10.36 %

EPPA (incl. Recovinyl)
Απόβλητα προφίλ παραθύρων και 
απόβλητα σχετικά με προφίλ

83,288 108,678 30.48 %

ESWA - ROOFCOLLECT  
en Recovinyl

ESWA - ROOFCOLLECT

Recovinyl

Εύκαμπτο PVC

Μεμβράνες οροφής και 
αδιάβροχες

Εφαρμογές εύκαμπτου PVC 

21,444 tons bestaande uit::

1,297*

20,147

33,218 tons bestaande uit:

1,586*

31,632

Zie detail

22.28 %

57.01 %

TEPPFA (incl. Recovinyl) Σωλήνες και εξαρτήματα 16,978 25,172 48.26 %

ERPA via Recovinyl  
(incl. CIFRA)

Άκαμπτα φιλμ PVC 5,890 5,891 0.02 %

Recovinyl  
(incl. Vinyloop Ferrara)

Καλώδια 54,285 79,311 46.10 %

ΣΥΝΟΛΟ 190,324 260,842 37.05 %

* Tονάζ συμπεριλαμβανομένων της Νορβηγίας και της Ελβετίας

Οι αρμόδιοι για την σύνταξη του πίνακα που παρουσιάζει τα υποστηρικτικά τονάζ για τα διαφορετικά προγράμματα της Vinyl 2010 
έχουν παράσχει σε μας όλες τις διευκρινίσεις και πληροφορίες που ήταν απαραίτητες για το λογιστικό έλεγχό μας. Με βάση την 
αναθεώρηση των παρεχόμενων πληροφοριών, πιστεύουμε ότι όλα τα απορρίμματα που λήφθηκαν υπόψη ήταν μη κανονικά απόβλητα 
PVC μετά τη χρήση, σύμφωνα με τον ορισμό της Vinyl 2010 για τα μη κανονικά απόβλητα PVC μετά τη χρήση και ότι δεν έχουμε 
αναγνωρίσει οποιαδήποτε στοιχεία τέτοιας φύσης που να μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν.

KPMG Advisory, een Belgische CVBA/SCRL
Εκπροσωπούμενη από

Ludo Ruysen,
Εταίρο

Βρυξέλλες , 23 Μαρτίου 2011
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SGS ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - 
2011 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

Με έτος ίδρυσης το 1878, η SGS έχει γίνει η 
παγκοσμίως κορυφαία επιχείρηση 
επιθεώρησης, επαλήθευσης, δοκιμής και 
πιστοποίησης. Αναγνωρισμένη διεθνώς για 
την ποιότητα και την ακεραιότητα, 
απασχολούμε πάνω από 64.000 άτομα και 
ενεργοποιούμε ένα δίκτυο περισσότερων 
από 1.250 γραφείων και εργαστηρίων σε 
όλο τον κόσμο…

Για τρίτη χρονιά ανατέθηκε στην SGS από 
τη Vinyl 2010 να παρέχει μια ανεξάρτητη 
επαλήθευση της «έκθεσης προόδου 
2011». Αυτή η έκθεση παρουσιάζει τα 
επιτεύγματα του προγράμματος Vinyl 2010 
για το 2010 και συνοψίζει τα βασικά κύρια 
σημεία των προηγούμενων 10 ετών.

Ο σκοπός της επαλήθευσης ήταν να 
ελεγχθούν οι δηλώσεις που έγιναν στην 
έκθεση. Αυτή η δήλωση επαλήθευσης 
αντιπροσωπεύει την ανεξάρτητη άποψή 
μας. Η SGS δεν έλαβε μέρος κατά την 
προετοιμασία οποιουδήποτε μέρους της 
έκθεσης προόδου ή της συλλογής των 
πληροφοριών στις οποίες είναι βασισμένη 
η έκθεση.

Διαδικασία Επαλήθευσης
Η επαλήθευση περιελάμβανε τον έλεγχο 
εάν οι δηλώσεις στην έκθεση δίνουν μια 
τίμια και αληθή παρουσίασει της 
απόδοσης και των επιτευγμάτων της Vinyl 
2010. Αυτό περιελάμβανε μια κρίσιμη 
αναθεώρηση του πεδίου της έκθεσης 
προόδου και της ισορροπίας και της 
σαφήνειας των δηλώσεων που 
παρουσιάστηκαν.

Η διαδικασία επαλήθευσης 
περιελάμβανε τις ακόλουθες 
δραστηριότητες:
•  Αναθεώρηση του σχετικού με το 

πρόγραμμα υλικού και της τεκμηρίωσης 
που παρέχονται από τη Vinyl 2010 όπως 
σχέδια, συμφωνίες, πρακτικά 
συνεδριάσεων, παρουσιάσεις, τεχνικές 
εκθέσεις και άλλα.

•  Επικοινωνία με το προσωπικό της Vinyl 
2010 το οποίο είναι αρμόδιο για τη 
συλλογή των στοιχείων και την σύνταξη 
των διάφορων τμημάτων της έκθεσης, 
προκειμένου να συζητηθούν και να 
τεκμηριωθούν οι επιλεγμένες δηλώσεις. 

•  Επικοινωνία με μερικά μέλη της 
Συντονιστικής Επιτροπής. 

Η επαλήθευση δεν καλύπτει τα 

ακόλουθα σημεία: 
•  Τα ελλοχεύοντα στοιχεία και πληροφορίες 
στα οποία η τεκμηρίωση αναθεώρησης 
είναι βασισμένη 

•  Το τονάζ των αποβλήτων PVC που 
ανακυκλώνονται (ελέγχθηκε από την 
KPMG) 

•  Το κεφάλαιο της Οικονομικής Έκθεσης 
(που ελέγχεται οικονομικά από την 
KPMG) 

•  Το κεφάλαιο KPMG Βεβαίωση των 
δαπανών 

•  Το κεφάλαιο KPMG Βεβαίωση του τονάζ 

Αποτελέσματα Επαλήθευσης
Κατά την άποψή μας η «Έκθεση Προόδου 
2011» είναι αντιπροσωπευτική της 
απόδοσης της Vinyl 2010 με έναν 
αξιόπιστο τρόπο. Αυτή η έκθεση 
απεικονίζει την προσπάθεια της 
βιομηχανίας PVC να συμμορφωθεί με τις 
αναθεωρημένες εθελοντικές υποχρεώσεις 
του Μαΐου του 2006.

Για το 2010, καθιερώθηκαν συγκεκριμένοι 
στόχοι κατά την προηγούμενη «Έκθεση 
προόδου της Vinyl 2010». Παρά τη μεγάλη 
προσπάθεια που παρατηρείται στις 
συνεργασίες της Vinyl 2010, υπάρχουν 
μερικές περιπτώσεις κριτηρίων για τα 
οποία υπάρχει μερική συμμόρφωση ή μη 
συμμόρφωση. Αυτό θεωρείται ως 
ανεπιθύμητο γεγονός σε ένα κατά τα άλλα 
επιτυχές αποτέλεσμα των στόχων της Vinyl 
2010.

Το 2010, το ECVM ζήτησε από τη Det 
Norske Veritas (DNV), έναν ανεξάρτητο 
ελεγκτή, να πραγματοποιήσει τις ασκήσεις 
επαλήθευσης σε βιομηχανικό επίπεδο για 
τον ECVM για την παραγωγή των VCM, 
E-PVC και S-PVC σε όλες τις μονάδες των 
μελών του ECVM σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. DNV κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι αυτή η επαλήθευση του 2010 έχει 
φέρει μεικτά αποτελέσματα σε σχέση με 
τη συμμόρφωση με το χρονοδιάγραμμα 
του ECVM και ότι η γενική συμμόρφωση 
είναι κατά 90% αλλά έχει μειωθεί ελαφρώς 
σε σχέση με τον προηγούμενο έλεγχο. 
Αυτό ήταν εν μέρει λόγω του 
συνυπολογισμού των μονάδων των 
επιχειρήσεων από τις νέες χώρες της ΕΕ 
που έγιναν μέλη του ECVM μετά από τις 
προηγούμενες επαληθεύσεις. Στο μεταξύ 
το συμβούλιο του ECVM έχει αποφασίσει 
να ζητήσει το 2011 μια νέα επαλήθευση 
για: 
•  τα κριτήρια στα οποία δεν υπήρχε 

συμμόρφωση ή υπήρχε μερική 
συμμόρφωση

•  οι εγκαταστάσεις που δεν ελέγχθηκαν 
λόγω της έλλειψης παραγωγής. 

Το 2010, η Vinyl 2010 έχει συνεργαστεί με 
την Natural Step, που είναι μία σουηδική 
ΜΚΟ βιώσιμης ανάπτυξης, προκειμένου να 
αναπτυχθεί μια προοδευτική νέα 
πρωτοβουλία για την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία PVC και να στηριχτεί στα 
τρέχοντα αποτελέσματα εθελοντικής 
δέσμευσης της Vinyl 2010. Η Natural Step 
έχει παράσχει τις στρατηγικές συμβουλές 
για τη μελλοντική κατεύθυνση που η 
βιομηχανία PVC πρέπει να πάρει στην 
προσπάθεια της να καταστεί βιώσιμη. 
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη 
νέα πρωτοβουλία «VinylPlus» θα δοθούν 
στη γενική συνέλευση της Vinyl 2010 στις 
Βρυξέλλες στις 22 Ιουνίου 2011.

Επίσης το 2010 συνεχίζεται η προσπάθεια 
για την περιεκτική και ακριβή επικοινωνία 
προς τα έξω κατά τη διάρκεια των 
πρωτοβουλιών, των γεγονότων, των 
διασκέψεων, των συνεδριάσεων καθώς και 
από τις ενημερωμένες πληροφορίες και 
δημοσιεύσεις στον ιστοχώρο της  Vinyl 
2010. Συγκριτικά, αναφορά μπορεί να γίνει 
και στον ιστοχώρο του Συμβουλίου Vinyl 
της Αυστραλίας όπου μπορούν να 
βρεθούν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για 
τον συγκεκριμένο τομέα.

Σαν συμπέρασμα αυτής της δήλωσης 
επαλήθευσης, είναι η άποψη της SGS ότι η 
ευρωπαϊκή βιομηχανία PVC έχει επιδείξει 
ακριβή επικοινωνία και διαφάνεια σε 
σχέση με τις υποχρεώσεις, τις προκλήσεις 
και τις επιτυχίες της στο πρόγραμμα Vinyl 
2010. 10 έτη σημαντικής εργασίας 
οδήγησαν στην επίτευξη συνεχώς και πιο 
υψηλών στόχων όσον αφορά την βιώσιμη 
ανάπτυξη.

ir Pieter Weterings,
SGS Belgium NV 

S&SC Τεχνικός Διευθυντής
Βρυξέλλες 22 Μαρτίου 2011
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Πρόγραμμα Δράσης 
«210ς αιώνας»

AgPR

Ba/Zn

BBP

Ca/Zn

Cd

CEN

CIFRA

CMES

CMR

CSD

DBP

DEHP

DIDP

DINP

DNV

DNOP
DPHP

DPR

ECHA

Eco-devis

ECPI

 ECVM

Χάρτες ECVM

ECVM 2010

EDC

EEA

ΕΟΚ

ΕΚ

EMCEF

ΕΠ

EPCOAT

ΠΔΠ
EPFLOOR

EPA

EPPA

EPS

E-PVC

ERPA

ESPA

ESWA

ΕΕ

EuPR

EuPC

GBR

HCl

Πλαστικοποιητές 
HMW

Το Πρόγραμμα Δράσης «21ος αιώνας» είναι 
ένα πρόγραμμα που καταρτίστηκε από τα 
Ηνωμένα Έθνη για την αειφόρο ανάπτυξη. 
Το πλήρες κείμενο του Προγράμματος 
Δράσης «21ος αιώνας» ανακοινώθηκε στο 
Συνέδριο του ΟΗΕ για το Περιβάλλον και 
την Ανάπτυξη (Σύνοδος Κορυφής για τον 
Πλανήτη Γη), που πραγματοποιήθηκε στο 
Ρίο ντε Τζανέιρο στις 14 Ιουνίου 1992

(www.un.org/esa/dsd/agenda21/)

Ένωση για την Ανακύκλωση δαπέδων από 
PVC (www.agpr.de)

Βάριο-ψευδάργυρος

Butyl Benzyl phthalate

Ασβέστιο-ψευδάργυρος

Κάδμιο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποιήσεων

Calandrage Industriel Français (Γαλλική 
εταιρεία στιλβωτών–www.cifra.fr)

Comité des Membranes d’Etanchéité 
Synthétique

Καρκινογόνος, Μεταλλαξιογόνος, Τοξικός 
για την Αναπαραγωγή Παράγων

Επιτροπή για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Di-n-butyl phthalate

Di(2-ethylhexyl) phthalate

Di-isodecyl phthalate

Di-isononyl phthalate

Det Norske Veritas, Νορβηγικός οργανισμός 
ελέγχου και επαλήθευσης (www.dnv.com)

Di-n-octyl phthalate

Di(2-Propyl Heptyl) phthalate

Deutsche PVC-Recycling GmbH (www.
pvc-recycling.org)
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χημικών Προϊόντων 
(http://echa.europa.eu)
Φορέας που περιλαμβάνει ιδιωτικούς και 
δημόσιους οργανισμούς, με την 
υποστήριξη της Ομοσπονδίας Ελβετών 
Αρχιτεκτόνων και της Ελβετικής 

Ένωσης Μηχανικών, με στόχο την 
προαγωγή κατασκευαστικών μεθόδων 
φιλικών προς το περιβάλλον (www.
eco-bau.ch)

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πλαστικοποιητικών 
Ουσιών και Ενδιάμεσων 

Προϊόντων  (www.ecpi.org)
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Παραγωγών 
Βινυλίου (www.pvc.org)

Οι Χάρτες του ECVM για την Παραγωγή 
VCM και S-PVC (1995) και για την 

Παραγωγή E-PVC (1998) (www.pvc.org)

Το επίσημο νομικό πρόσωπο του ECVM που 
συστάθηκε στο Βέλγιο

Ethylene dichloride ή 1,2-dichlorethane

Ευρωπαϊκή Οικονομική Περιοχή

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα

Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργατών 
Ορυχείων, Χημικών και Ενέργειας (www.
emcef.org)
Ευρωπαϊκό Πρότυπο
Κλαδική ομάδα της EuPC για τα υφάσματα 
με επίστρωση PVC (www.eupc.org/epcoat)

Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος
Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών 
Δαπέδων από PVC, κλαδική ομάδα της 
EuPC (www.epfloor.eu)

Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος

Ευρωπαϊκή Ένωση Μεμβρανών PVC (www.
pvc-films.org)

Ένωση Ευρωπαίων Παραγωγών 
Σταθεροποιητών (www.stabilisers.org)
Ευρωπαϊκή Ένωση Αδιαβροχοποίησης 
Μονής Επίστρωσης, κλαδική ένωση της 
EuPC (www.eswa.be)

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ένωση Ευρωπαίων Ανακυκλωτών 
Πλαστικών Υλών (www.plasticsrecyclers.eu)

Ένωση Ευρωπαίων Μετατροπέων 
Πλαστικών Υλών (www.plasticsconverters.
eu)

Golvbranschen, η Σουηδική Ένωση 
εμπόρων δαπέδων (www.golvbranschen.
se)

Hydrogen chloride

Πλαστικοποιητές Υψηλού Μοριακού 
Βάρους



IUCLID

IVK

JAOCC

KPMG

kt/a

LCA

Φθαλικά άλατα LMW

NOAEL

ÖAKF

OCU

PEG
PEST

PlasticsEurope

ppm

PVC

PVC-U

rpm

REACH

RPA 

Rewindo

RoHS

R-PVC

ΔΔΑ (SDS)

SDS-R

SETAC

SGS

SFEC

SIEF

SME

S-PVC

SVHC

t

TEPPFA

TNO
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Διεθνής Ενιαία Βάση Δεδομένων Χημικών 
Πληροφοριών (International Uniform 
ChemicaL Information), μία εφαρμογή 
λογισμικού για την εξασφάλιση, 
αποθήκευση, διατήρηση και ανταλλαγή 
δεδομένων εγγενών ιδιοτήτων και 
επικινδυνότητας χημικών ουσιών (http://
iuclid.echa.europa.eu)

Industrieverband Kunststoffbahnen
Ένωση Υφασμάτων με Επίστρωση και 
Μεμβρανών 
(www.ivk-frankfurt.de)

Κοινή Δράση για τις Κλιματικές Αλλαγές 
(www.jaocc.net)
Η KPMG είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο 
εταιρειών που παρέχουν ελεγκτικές, 

φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες 
(www.kpmg.com)

χιλιοτόνοι/έτος

Αξιολογήσεις Κύκλου Ζωής

Φθαλικά άλατα Χαμηλού Μοριακού Βάρους
No Observable Adverse Effect Level
Österreichischer Arbeitskreis Kunststoff-
Fenster (Αυστριακός Οργανισμός για την 
Ανακύκλωση Πλαστικών Παραθύρων – 
www.fenster.at)

Organizaciòn de Consumidores y Usuarios 
(Οργανισμός Ισπανών Καταναλωτών και 
Χρηστών – www.ocu.org)

Partner Expert Group

Ομάδα Αντιμετώπισης Περιπτώσεων 
Έκθεσης

Ένωση Παραγωγών Πλαστικού (www.
plasticseurope.org)

τμήμα ανά εκατομμύριο, επίσης 1 mg ανά 
kg

Πολυβινυλοχλωρίδιο

Μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο 

στροφές ανά λεπτό
Καταχώριση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση και 
περιορισμό Χημικών Προϊόντων
Risk & Policy Analysts Limited, μία 
ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία που 
παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε 
πελάτες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα 
σε όλο τον κόσμο (www.rpaltd.co.uk)

Υπηρεσία Ανακύκλωσης Παραθύρων 
(www.rewindo.de)

Περιορισμός Επικίνδυνων Ουσιών

Ανακυκλωμένο PVC

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για Προϊόντα 

Ανακύκλωσης
Ένωση Περιβαλλοντικής Τοξικολογίας και 
Χημείας (www.setac.org)

Société Générale de Surveillance, ο 
κορυφαίος οργανισμός ελέγχου και 
επαλήθευσης παγκοσμίως (www.sgs.com)
Syndicat Français des Enducteurs, 
Calandreurs et Fabricants de
Revêtements de Sols et Murs, η Γαλλική 
Ένωση Στιλβωτών
(www.sfec-services.org)

Φόρουμ Ανταλλαγής Πληροφοριών Ουσιών

Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους εταιρεία

Suspension Polyvinyl chloride

Ουσίες Πολύ Υψηλού Κινδύνου

(μετρικός) τόνος
Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαστικών Σωλήνων και 
Εξαρτημάτων, κλαδική ένωση της EuPC 
(www.teppfa.org)
Γερμανικός οργανισμός ερευνών (www.tno.
nl)

Ηνωμένα Έθνη

Συνέδριο του ΟΗΕ για το Περιβάλλον και 
την Ανάπτυξη

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ

Vinyl chloride monomer
Vlaamse Instelling voor Technologisch 
Onderzoek (Φλαμανδικό Ινστιτούτο 
Τεχνολογικών Ερευνών – www.vito.be)

Αλυσίδα Βιομηχανίας Ανάκτησης 
Αποβλήτων

Πρόγραμμα Δράσης Αποβλήτων και 
Ανάκτησης
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Βρυξελλών (www.
vub.ac.be)
Δανική εταιρεία συλλογής και ανακύκλωσης 
σκληρού PVC (www.wuppi.dk)



Η Vinyl 2010 αντιπροσωπεύει ολόκληρη τη βιομηχανική αλυσίδα του PVC. Τα 

τέσσερα ιδρυτικά μέλη της είναι τα εξής:

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Κατασκευαστών Βινυλίου

Avenue E Van Nieuwenhuyse 4/4

B-1160 Brussels

Belgium

Τηλ. +32 (0)2 676 74 41

Φαξ +32 (0)2 676 74 47

www.pvc.org

Ευρωπαίοι Μετατροπείς Πλαστικών 

Υλών

Avenue de Cortenbergh 66/4

B-1000 Brussels

Belgium

Τηλ. +32 (0)2 732 41 24

Φαξ +32 (0)2 732 42 18

www.plasticsconverters.eu

Ένωση Ευρωπαίων Παραγωγών 

Σταθεροποιητών

Avenue E Van Nieuwenhuyse 4/2

B-1160 Brussels

Belgium

Τηλ. +32 (0)2 676 72 86

Φαξ +32 (0)2 676 73 01

www.stabilisers.org

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Πλαστικοποιητικών Ουσιών και 

Ενδιάμεσων Προϊόντων

Avenue E Van Nieuwenhuyse 4/1

B-1160 Brussels

Belgium

Τηλ. +32 (0)2 676 72 60

Φαξ +32 (0)2 676 73 92

www.ecpi.org

Η Vinyl 2010 
και τα μέλη της
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Πηγές εικόνων: ορισμένες εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν στην έκθεση έχουν παραχωρηθεί και αναπαραχθεί με την ευγενική προσφορά της 
SolVin Award for PVC Innovation's Projects participants, 2010.



Vinyl 2010 – Σημεία ορόσημα της 
Εθελοντικής Δέσμευσης της 
Βιομηχανίας PVC
Η Vinyl 2010 έφτασε στο τέλος του προβλεπόμενου χρόνου ζωής της. Τα γραφήματα και οι πίνακες στις επόμενες σελίδες παρουσιάζουν 
περιληπτικά τα σημεία ορόσημα και τα επιτεύγματα των τελευταίων 10 χρόνων.

Φυσικά, 10 χρόνια δουλειάς και προόδου, προγραμμάτων, πρωτοβουλιών, έρευνας και ανάπτυξης δεν μπορούν να αποτυπωθούν 
πλήρως σε αυτή την έκθεση.

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για τα διάφορα προγράμματα και δραστηριότητες, παρακαλώ ανατρέξτε στις Εκθέσεις 
Προόδου προηγούμενων ετών, οι οποίες είναι όλες διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.vinyl2010.org
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Τεχνολογίες Ανακύκλωσης: Έρευνα και Ανάπτυξη

Μηχανική Πρώτη ύλη Άλλη

Έργο Εφαρμογή PVC Έργο Τεχνολογία Έργο Τεχνολογία

Vinyloop® 
Καλώδια, απόβλητα 
χωρίς ίνες

Dow/BSL
Περιστροφικός κλίβανος με HCl 
και ανάκτηση ενέργειας

MVR Hamburg 
Αποτέφρωση με ανάκτηση 
HCl και ενέργειας

Texyloop® Επικαλυμμένα υφάσματα Stigsnaes Υδρόλυση + πυρόλυση

Light Concrete Αναμεμιγμένο PVC Redop Αποχλωρίωση 
ανάμικτων πλαστικών

CIFRA PVC φιλμ Tavaux Αεριοποίηση

Halosep® Επεξεργασία καυσαερίων

Sustec Schwarze 
Pumpe (SVZ)

Αεριοποίηση

Sumitomo Metal Αεριοποίηση
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 δεδομένα παραγωγής
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Σταθεροποιητές μολύβδου Σταθεροποιητές οργανικού ασβεστίου Σταθεροποιητές κασσίτερου Υγροί σταθεροποιητές (Ba/Zn ή CaZn)

ΕΕ-27 (επιπλέον Νορβηγία, Ελβετία και Τουρκία) δεδομένα παραγωγήςΕΕ-15 (επιπλέον Νορβηγία, Ελβετία και Τουρκία) δεδομένα παραγωγής

10 χρόνια
Vinyl 2010



VINYL 2010 – ΒΑΣΙΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ

2001 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10

Σταδιακή κατάργηση της δισφαινόλης 

A σε όλες τις εταιρίες μέλη της ECVM 

Έλεγχος συμμόρφωσης στα 

χρονοδιαγράμματα VCM και S-PVC

Έλεγχος συμμόρφωσης ως προς 

E-PVC χρονοδιάγραμμα

Δημοσίευση Polymers BREF και  PVC 

Eco-profile

Δημοσίευση των Περιβαλλοντικών 

Θέσεων (EPD) για S-PVC και E-PVC 

ECVM χρονοδιαγράμματα 

επεκτάθηκαν και στην EU-27

Δημοσίευση των επικαιροποιημένων 

PVC Eco-profiles και EPDs

Έλεγχος συμμόρφωσης VCM/S-PVC και 

E-PVC χρονοδιαγράμματα

Reach εγγραφή των EDC και VCM. 

Ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών 

διαγραμμάτων για τις βασικές 

διαδικασίες μετατροπής

Παραγωγή ρητίνης PVC 

Σταδιακή κατάργηση του καδμίου ως 

σταθεροποιητή στην EU-15

Επίτευξη του στόχου μείωση κατά 

15% των σταθεροποιητών μολύβδου 

πριν την προγραμματισμένη 

ημερομηνία

Ερευνητικό πρόγραμμα βιοελέγχου 

που ξεκίνησε από ECPI

Δημοσίευση της μελέτης 

επικινδυνότητας των σταθεροποιητών 

μολύβδου

Ολοκλήρωση της μελέτης 

επικινδυνότητας των DINP, DIDP 

και DBP

Σταδιακή εξάλειψη των σταθεροποιητών καδμίου 

στην EU-25 

Επέκταση της σταδιακής εξάλειψης των 

σταθεροποιητών μολύβδου μέχρι το 2015 στην EU-25

Δημοσίευση στην EU της μελέτης 

επικινδυνότητας των DINP, DIDP και DBP στο επίσημο 

περιοδικό της EU

Ολοκλήρωση της μελέτης επικινδυνότητας των 

DEHP και BBP

Σταδιακή εξάλειψη των 

σταθεροποιητών καδμίου στην EU-27

Σταδιακή εξάλειψη των 

σταθεροποιητών μολύβδου μέχρι το 

2015 επεκτάθηκε στην EU-27

Έναρξη ερευνητικού προγράμματος 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης 

από ECPI

Ο στόχος μείωσης κατά 50% της 

χρήσης των σταθεροποιητών 

μολύβδου επετεύχθει στην EU-15 

δύο χρόνια νωρίτερα από την 

προγραμματισμένη ημερομηνία

Δημοσίευση της EU μελέτης 

επικινδυνότητας των DEHP και BBP στο 

επίσημο περιοδικό της EU 

Επετεύχθει 50% μείωση της χρήσης 

των σταθεροποιητών μολύβδου 

στην EU-27

Εγγραφή REACH του DIDP

Αντικατάσταση των σταθεροποιητών 

μολύβδου κατά 75,9% ξεπερνώντας 

το στόχο του 2010 κατά 25.9%(Στόχος 

της φάσης ολοκλήρωσης μέχρι το 

2015)

REACH εγγραφή των DINP και DPHP

Πρόσθετα

Συνεργασία με DG TAIEX και EMCEF 

για το 1ο HSE (Health, Safety and 

Environment) συνέδριο (Πολωνία)

1η ενεργή συμμετοχή στην Πράσινη 

Εβδομάδα της EU  

Έναρξη συμμετοχής στα Ευρωπαικά 

και Διεθνή συνέδρια και γεγονότα 

(όπως ERSCP, ISWA, SETAC,  ASIA-

Pacific Stewartship Conference, κλπ.) 

για την ανταλλαγή απόψεων και 

καλύτερων πρακτικών

Έναρξη συνεργασίας με Friends of 

Europe

HSE διάσκεψη διεύρυνσης (Ουγγαρία) 

και σεμινάρια διεύρυνσης στην 

Τσεχία, Πολωνία και Σλοβακία

Εγγραφή Vinyl 2010 ως εταίρου 

με UN  CSD (Επιτροπή Βιώσιμης 

Ανάπτυξης)

Uitbreidingsconferentie in Litouwen

Presentatie tijdens de 2de UNECE RIM 

(Regional Implementation Meeting) 

over Duurzame Ontwikkeling 

Διάσκεψη διεύρυνσης στην Λετονία 

Παρουσίαση στο 2ο UNECE RIM 

(Regional Implementation Meeting) 

σχετικά με την βιώσιμη ανάπτυξη 

Διεθνές Vinyl Συμβούλιο και HSE 

σεμινάριο στη Ρωσία

1η ενεργή συμμετοχή στην ετήσια 

UN CSD Partnerships Fair στην NY

1η συνάντηση δικτύωσης 

συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο

1ος Vinyl 2010 διαγωνισμός βιώσιμης 

ανάπτυξης (2007-2008)

2ος Vinyl 2010 διαγωνισμός βιώσιμης 

ανάπτυξης (2008-2009)

Έναρξη του Vinylgame (βράβευση 

με το Ιταλικό βραβείο ‘Premio Aretê 

2008’ για την υπεύθυνη επικοινωνία)

Συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων

Κάνοντας τη ζωή ευκολότερη

Δημοσίευση της 1ης Αναφοράς 

Προόδου τον Απρίλιο

Σύσταση του νομικού προσώπου της 

Vinyl 2010

1η συνάντηση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης

Ενδιάμεση αναθεώρηση των στόχων Δημοσίευση της αναθεωρημένης 

εθελοντικής δέσμευσης

Δημιουργία του Vinyl Foundation Η εθελοντική δέσμευση αναπτύχθηκε 

στην EU-27, καλύπτοντας όλες τις 

εταιρίες που εκπροσωπούνται από 

ECVM, ECPI, ESPA και EuPC

Διαχείριση

Απόφαση προκειμένου να 

προχωρήσει το νέο πρόγραμμα 

Εθελοντικής βιωσιμότητας και 

συνεργασίας με tNS για την ανάπτυξη 

βασικών αρχών και σημαντικών 

στοιχείων
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Τεχνικές μελέτες και μελέτες 

σκοπιμότητας

EuPR μελέτη σχετικά με τη μηχανική 

ανακύκλωση του PVC 

Έναρξη του σχεδίου ACRR

UK μελέτη ανάμικτων αποβλήτων 

PVC

Επίτευξη ανακύκλωσης του 25% των 

μετά την κατανάλωση PVC σωλήνων, 

παραθύρων και αδιάβροχων 

μεμβρανών

Σύσταση της Recovinyl

Έναρξη του σχεδίου APPRICOD 

Δημοσίευση της μελέτης 

περιβαλλοντικής αποδοτικότητας 

των επιλογών αποκατάστασης από 

PE Europe

UK πρόγραμμα ανακύκλωση 

ανάμικτου PVC 

LCA μελέτη αναθεώρησης του PVC 

και των ανταγωνιστικών υλικών από 

PE Europe

Επίτευξη ανακύκλωσης του 50% PVC 

των μετά την κατανάλωση σωλήνων 

και παραθύρων 

Μελέτη για την ανακύκλωση των 

αποβλήτων PVC στην Ευρώπη από 

AJI-Europe

Μελέτη στην επαναχρησιμοποίηση 

και εξαγωγή αποβλήτων PVC στη 

Γερμανία από Consultic

Αναθεώρηση του μοντέλου EuPC 

στα συλέξιμα μετά την κατανάλωση 

απόβλητα PVC στην Ευρώπη

EuPC μελέτη των αποβλήτων μετά 

την κατανάλωση στην Ουγγαρία και 

την Πολωνία

Δημοσίευση του οδηγού “Προς 

τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων 

πλαστικού C&D στην Ευρώπη” 

(APPRICOD σχέδιο)

EuPC μελέτη αποβλήτων μετά την 

κατανάλωση στη Σλοβακία

Η ανακύκλωση των αποβλήτων 

μετά την κατανάλωση έφτασε τους 

194,950 τόνους

Οργάνωση της WRIC - the Waste 

Recovery Industry Chain

Έναρξη των σχεδίων SDS-R 

(Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας για 

Recyclates) 

Evaluatiestudie over restcadmium 

door VITO.

Διαχείριση Αποβλήτων  - Συλλογή και ανακύκλωση  - Μελέτες και άλλα σχέδια

260,842 τόνοι των ανακυκλωμένων 

αποβλήτων PVC μετά την 

κατανάλωση, ξεπερνώντας τον στόχο 

που τέθηκε*- 

(* η ανακύκλωση 200,000 τόνων
αποβλήτων PVC μετά την κατανάλωση 
με προσθήκη in addition to 1999 post-
consumer
recycling volumes and to any recycling
of post-consumer waste as required
by the implementation after 1999 of the EU 
Directives on packaging waste,
end-of-life vehicles and waste electronic
and electrical equipment – equal to
240,000 tonnes)
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Vinyloop® 
Καλώδια, απόβλητα 
χωρίς ίνες

Dow/BSL
Περιστροφικός κλίβανος με HCl 
και ανάκτηση ενέργειας

MVR Hamburg 
Αποτέφρωση με ανάκτηση 
HCl και ενέργειας

Texyloop® Επικαλυμμένα υφάσματα Stigsnaes Υδρόλυση + πυρόλυση

Light Concrete Αναμεμιγμένο PVC Redop Αποχλωρίωση 
ανάμικτων πλαστικών

CIFRA PVC φιλμ Tavaux Αεριοποίηση

Halosep® Επεξεργασία καυσαερίων

Sustec Schwarze 
Pumpe (SVZ)

Αεριοποίηση

Sumitomo Metal Αεριοποίηση
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 δεδομένα παραγωγής
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Σταθεροποιητές μολύβδου Σταθεροποιητές οργανικού ασβεστίου Σταθεροποιητές κασσίτερου Υγροί σταθεροποιητές (Ba/Zn ή CaZn)

ΕΕ-27 (επιπλέον Νορβηγία, Ελβετία και Τουρκία) δεδομένα παραγωγήςΕΕ-15 (επιπλέον Νορβηγία, Ελβετία και Τουρκία) δεδομένα παραγωγής
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