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ή παρούσα Έκθεση παρουσιάζει συνοπτικά την 
πρόοδο και τα επιτεύγματα της VinylPlus για το 
έτος 2014 σε κάθε μία από τις πέντε προκλήσεις 
της αειφόρου ανάπτυξης που εντοπίστηκαν για το 
PVC στα πλαίσια της Εθελοντικής δέσμευσης της 
Ευρωπαϊκής βιομηχανίας PVC. 
Όλες οι πληροφορίες που παρατίθενται, έχουν 
ελεγχθεί και επαληθευτεί από ανεξάρτητα τρίτα μέρη. 
Στο τέλος της Έκθεσης Προόδου, θα βρείτε πλήρες 
λεξικό όρων. Για αναλυτική περιγραφή των έργων και 
των δραστηριοτήτων, παρακαλούμε επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα www.vinylplus.eu. 

Εξώφυλλο: το ποδοσφαιρικό στάδιο Ghelamco στο Γκεντ του βελγίου (δείτε επίσης σελ. 40)
Φωτογραφία: KAA GENT
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Πίνακας Περιεχομένων

Τα δάπεδα πισίνων από PVC αποτελούν ένα τμήμα των δεξαμενών πισίνων από PVC που είναι πρακτικά 
αδιαπέραστο από σκουριά και διάβρωση
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διάχΕιριΣή 
ΕλΕΓχομΕΝοΥ 
βροχοΥ 

Έχοντας ανακυκλώσει 481.018 
τόνους απορρίμματα PVC το 2014, 
η VinylPlus συνεχίζει να προχωρά 
προς τους στόχους ανακύκλωσης 
του 2020. Λαμβανομένης υπόψη της 
αναθεώρησης των μεσοπρόθεσμων 
στόχων της VinylPlus για το 2015, 
η Επιτροπή Ελεγχόμενου Βρόχου 
συγκεντρώνει ενημερωμένες 
εκτιμήσεις των όγκων που πρόκειται 
να ανακυκλωθούν έως το 2020. 
Οι πρόσφατες εξελίξεις της 
νομοθεσίας περί απορριμμάτων 
και ο αντίκτυπός τους στα 
‘κληροδοτημένα πρόσθετα’ 
απασχολούν ιδιαίτερα την 
Ευρωπαϊκή βιομηχανία του PVC, 
καθώς διακυβεύεται το μέλλον 
της ανακύκλωσης του PVC. 
Το 2014, η VinylPlus ενίσχυσε 
περαιτέρω τη συνεργασία της με 
τις αρμόδιες αρχές, με στόχο να 
διασφαλίσει ότι η ανακύκλωση θα 
συνεχίσει να αναπτύσσεται και να 
συνεισφέρει όλο και περισσότερο 
στην κυκλική οικονομία. 

Πέντε βασικές 
προκλήσεις έχουν 
εντοπιστεί βάσει των 
Προϋποθέσεων για μία 
Αειφόρο κοινωνία της 
Μκο “The Natural Step” 

η VinylPlus είναι η ανανεωμένη δεκαετής Εθελοντική Δέσμευση της 
Ευρωπαϊκής βιομηχανίας του PVC προς την Αειφόρο Ανάπτυξη. Το 
πρόγραμμα της VinylPlus αναπτύχθηκε μέσω ανοιχτού διαλόγου με 
ενδιαφερόμενα μέρη και αφορά πέντε βασικές προκλήσεις που έχουν 
εντοπιστεί βάσει των Προϋποθέσεων για μία Αειφόρο κοινωνία της Μκο 
“The Natural Step”. Το εύρος του προγράμματος καλύπτει τις 27 χώρες της 
ΕΕ πλέον Νορβηγίας και Ελβετίας. 

2014 Κυριότερα Γεγονότα 

ΕΚΠομΠΕΣ 
ορΓάΝιΚΩΝ 
χλΩριοΥχΩΝ 
ΕΝΩΣΕΩΝ 

Η αποτελούμενη από 
εμπειρογνώμονες Ομάδα 
Δράσης συνέχισε το έργο της, 
αξιολογώντας τους κινδύνους 
της μεταφοράς βασικών πρώτων 
υλών. 
Συστήματα πιστοποίησης 
ορίστηκαν για μεταφορά 
δια θαλάσσης, οδικώς και 
σιδηροδρομικώς. 
Το έτος 2014 δεν καταγράφηκαν 
περιστατικά ατυχημάτων κατά 
τη μεταφορά που θα είχαν ως 
συνέπεια την διαρροή VCM.
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άΕιΦοροΣ χρήΣή 
ΠροΣΘΕτΩΝ 

Η χρήση σταθεροποιητών με βάση 
τον μόλυβδο μειώθηκε κατά 86% 
στις 28 χώρες της ΕΕ σε σύγκριση 
με το 2007, προχωρώντας προς 
τον στόχο της ολοκλήρωσης της 
αντικατάστασής τους έως το τέλος 
του 2015. Οι Ευρωπαίοι παραγωγοί 
πλαστικοποιητικών ουσιών 
συνέχισαν την προσαρμογή των 
προϊόντων τους στη νομοθεσία και 
στις αναπτυσσόμενες απαιτήσεις 
της αγοράς.
Η Ομάδα Δράσης Πρόσθετων 
Ουσιών ανέπτυξε μία 
νέα μεθοδολογία για την 
αξιολόγηση της χρήσης ουσιών 
που χρησιμοποιούνται ως 
πρόσθετα σε προϊόντα PVC. Η 
μεθοδολογία αυτή ενσωματώνει 
τις τρέχουσες Περιβαλλοντικές 
Δηλώσεις Προϊόντος (ΠΔΠ) με 
τα κριτήρια αειφορίας της TNS. 
Η νέα προσέγγιση ‘EPDplus’ 
μελετήθηκε και συζητήθηκε 
με εξωτερικά ενδιαφερόμενα 
μέρη στη συνάντηση ‘Διάλογος 
Ενδιαφερομένων Μερών για 
τα Πρόσθετα’ που διοργάνωσε 
η VinylPlus στην Αυστρία το 
φθινόπωρο του 2014.

άΕιΦοροΣ χρήΣή 
ΕΝΕρΓΕιάΣ Κάι 
ΠρΩτΩΝ ΥλΩΝ
Το 2014, η Ομάδα Δράσης για την 
Ενεργειακή Αποτελεσματικότητα 
ανέλυσε τα στοιχεία ενεργειακής 
κατανάλωσης εταιρειών-μελών 
του ECVM για το 2012-2013. 
Σημειώθηκε μείωση στην ενέργεια 
που χρησιμοποιήθηκε για την 
παραγωγή ενός τόνου PVC σε 
σχέση με τη γραμμή βάσης του 
2007-2008, κάτι που συνάδει με 
τον στόχο μείωσης κατά 20% έως 
το 2020. 
Η Ομάδα Δράσης για το 
Αειφόρο Αποτύπωμα συνέχισε 
την παρακολούθηση του 
προγράμματος Περιβαλλοντικό 
Αποτύπωμα Προϊόντων (PEF) της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο 
βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο.
Η ανάλυση της Ομάδας Δράσης 
Ανανεώσιμων Υλών σχετικά με 
εναλλακτικούς, ανανεώσιμους 
πόρους για την παραγωγή 
PVC – συμπεριλαμβανομένων 
δυνητικών σεναρίων για το μέλλον 
– συνοψίστηκε σε μία αναλυτική 
έκθεση.

ΕΥάιΣΘήτοΠοιήΣή 
Γιά τήΝ άΕιΦοριά 

Στο δεύτερο Φόρουμ για την 
Αειφορία του Βινυλίου που 
πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη 
της Ιταλίας τον Μάιο 2014 
διερευνήθηκαν τα κλειδιά για μία 
επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ 
τοπικών, εθνικών, Ευρωπαϊκών 
και διεθνών εταίρων, τόσο 
στον δημόσιο όσο και στον 
ιδιωτικό κλάδο, σαν έναν τρόπο 
για την επίτευξη βιώσιμων, 
μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών 
στόχων.
Οι ομοσπονδίες του Ευρωπαϊκού 
βιομηχανικού κλάδου και 
οι εθνικές ενώσεις PVC 
εξακολούθησαν επίσης τα κοινά 
επικοινωνιακά προγράμματα με 
την υποστήριξη της VinylPlus 
με στόχο την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης.
Το σχέδιο Σήμανση Προϊόντων 
της VinylPlus που αναπτύχθηκε 
σε στενή συνεργασία με την BRE 
Global και την TNS υλοποιήθηκε 
επίσημα τον Μάιο 2014. 

ΕκθΕΣη ΠροοΔου 2015



  

ΔιοικηΤικο ΣυΜβουλιο

η VinylPlus διοικείται από Συμβούλιο στο οποίο εκπροσωπούνται όλοι οι κλάδοι της Ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας του PVC.

(α) Μέχρι τον ιούλιο 2014
(β) Μέχρι τον Σεπτέμβριο 2014
(γ) Μέχρι τον Απρίλιο 2014 (μόνιμος προσκεκλημένος από τον ιούλιο 2014)

ΕΠιΤροΠη ΠΑρΑκολουθηΣηΣ

η Επιτροπή Παρακολούθησης συστάθηκε ως ένας ανεξάρτητος φορέας, ανοικτός στα εξωτερικά 
ενδιαφερόμενα μέρη, με στόχο την διασφάλιση της διαφάνειας, συμμετοχής και υπευθυνότητας της 
VinylPlus. η Επιτροπή διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην αξιολόγηση των δράσεων και πρωτοβουλιών της 
VinylPlus, παρέχει συμβουλές και προτρέπει τη βιομηχανία να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις της 
αειφόρου ανάπτυξης. 
η Επιτροπή Παρακολούθησης, υπό την προεδρεία του καθηγητού Alfons Buekens του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου των βρυξελλών, απαρτίζεται επί του παρόντος από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, συνδικαλιστικές οργανώσεις και ενώσεις καταναλωτών, καθώς 
και από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας PVC. 

Μέλη
Καθ. Alfons Buekens – VUB5, Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης
κ. Gwenole Cozigou – Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
κ. Alexandre Dangis – Μέλος ΔΣ της VinylPlus 
δρ. Brigitte Dero – Γενική Διευθύντρια της VinylPlus 
κ. Joachim Eckstein – Αντιπρόεδρος της VinylPlus
κ. Rainer Grasmück – Ταμίας της VinylPlus
κ. Sajjad Karim – Μέλος του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου
δρ. Godelieve Quisthoudt-Rowohl – Μέλος του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου
κ. Jorma Rusanen – υπεύθυνος Πολιτικής της industriAll European Trade Union6

κ. Carlos Sánchez-Reyes de Palacio – Πρόεδρος του OCU7, Πρόεδρος της Επιτροπής κλαδικής Πολιτικής και Περιβάλλοντος, CES8

δρ. Michael Träger – Πρόεδρος της VinylPlus

διαχείριση και Παρακολούθηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της VinylPlus 
κ. Bernhard Borgardt – EuPC1(α)

κ. Dirk Breitbach – EuPC (κλάδος Compounding) 
κ. Filipe Constant – ECVM 20102 

κ. Alexandre Dangis – EuPC 

δρ. Brigitte Dero – Γενική Διευθύντρια (ECVM 2010)

κ. Joachim Eckstein – Αντιπρόεδρος (EuPC)

κ. Stefan Eingärtner – Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

δρ. Josef Ertl – ECVM 2010

κ. Rainer Grasmück – Ταμίας (ESPA3)

κ. Andreas Hartleif – EuPC (κλάδος σκληρού PVC)

κ. Roberto Jacono – EuPC (κλάδος εύκαμπτου PVC)(β)

κ. Michael Kundel – EuPC(γ) 

δρ. Ettore Nanni – ESPA

κ. Nigel Sarginson – PlasticisersPlus4

κ. Arjen Sevenster – Ελεγκτής (ECVM 2010)

κ. Niels Rune Solgaard-Nielsen – EuPC (Rigid PVC sector)

κ. Chris Tane – ECVM 2010

κ. Remco Teulings – EuPC (κλάδος σκληρού PVC)(δ)

κ. Geoffroy Tillieux – Ελεγκτής (EuPC)

δρ. Michael Träger – Πρόεδρος (ECVM 2010)

κ. Joachim Tremmel – PlasticisersPlus

κ. Christian Vergeylen – EuPC (κλάδος εύκαμπτου PVC)(ε)

1 EuPC: Ένωση Ευρωπαίων Μετατροπέων Πλαστικών υλών (www.plasticsconverters.eu)
2 ECVM 2010: το επίσημο νομικό πρόσωπο του ECVM (του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Παραγωγών βινυλίου – www.pvc.org),  
 με έδρα στο βέλγιο
3 ESPA: Ένωση Ευρωπαίων Παραγωγών Σταθεροποιητών (www.stabilisers.eu)
4 PlasticisersPlus: το επίσημο νομικό πρόσωπο του ECPI (του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πλαστικοποιητών και Ενδιάμεσων Προϊόντων –  
 www.plasticisers.org), στο βέλγιο
5 VUB: Vrije Universiteit Brussel (Ανοικτό Πανεπιστήμιο βρυξελλών – www.vub.ac.be)
6 IndustriAll: Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Ένωση (www.industriall-europe.eu)
7 OCU: Organización de Consumidores y Usuarios (οργανισμός ισπανών καταναλωτών και Χρηστών – www.ocu.org)
8 CES: Consejo Económico y Social de España (ισπανικό κοινωνικό-οικονομικό Συμβούλιο – www.ces.es)
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(δ) Από τον Σεπτέμβριο 2014
(ε) Από τον Απρίλιο 2014
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Πρόλογος από  
τον Πρόεδρο της VinylPlus
Εάν έπρεπε να διαλέξω ένα μόνο από τα θέματα που ξεχώρισαν το 2014,  
αυτό θα ήταν οι συνεργασίες. η ευαισθητοποίηση και η ικανότητα του  
κλάδου μας για συνεργασία, διάλογο και προσεταιρισμό με όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη συνέχισε να μεγαλώνει, ενισχύοντας την πρόοδο σε 
όλες τις προκλήσεις αειφορίας μας.

Πιστεύουμε πολύ στις συνεργασίες σαν έναν τρόπο επίτευξης νέων προοπτικών, 
ικανοτήτων και γνώσεων, καθώς και αντιμετώπισης θεμάτων και υπέρβασης 
εμποδίων. Πράγματι, το θέμα του Φόρουμ μας για την Αειφορία του βινυλίου 2014 
ήταν ‘Ενισχύοντας την αξία της Συνεργασίας’. Με μεγάλη ευχαρίστηση είδαμε 
να αυξάνεται η συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών εκτός βιομηχανίας, καθώς 
συνεισέφεραν νέες εμπειρίες και ιδέες στη συζήτηση, ενεργοποιώντας τους 
εκπροσώπους της βιομηχανίας του PVC στον διάλογο για την αειφορία.

Στην καθημερινή μας εργασία για την VinylPlus, βλέπουμε να επιβεβαιώνεται ότι 
οι συνεργασίες φέρνουν αμοιβαία οφέλη σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και ότι η 
συνεργασία επιφέρει αλλαγές και καινοτομία. Αυτό το βλέπουμε στα διάφορα έργα 
των κλάδων της βιομηχανίας και των εθνικών δικτύων. Με τη συμμετοχή ανθρώπων 
της βιομηχανίας, έρευνας, κυβέρνησης και άλλων φορέων, αναπτύσσουν νέες 
εφαρμογές για το ανακυκλωμένο PVC, βοηθώντας να συλλεχτούν μεγαλύτερες 
ποσότητες απορριμμάτων και βρίσκοντας τρόπους ανακύκλωσης δύσκολων στη 
διαχείριση προϊόντων PVC.

οι διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη το 2014 ήταν θεμελιώδεις για την  
πρόοδο της μεθοδολογίας για την αξιολόγηση της αειφόρου χρήσης των πρόσθετων. 
η ομάδα Δράσης για τα Πρόσθετα υλοποίησε πέρυσι τη νέα προσέγγιση ‘EPDplus’, 
η οποία ενσωματώνει τις τρέχουσες Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων με 
τα κριτήρια αειφορίας της Natural Step. η προσέγγιση αυτή μελετήθηκε και 
συζητήθηκε στη συνέχεια στον ‘Διάλογο των Ενδιαφερόμενων Μερών για τα 
Πρόσθετα’ και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2015. 

Το πρόγραμμα Σήμανσης Προϊόντων της VinylPlus, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία 
με την TNS και την BRE Global, ολοκληρώθηκε επίσης το 2014, και οι πρώτες 
πρωτοπόροι εταιρείες έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για ελέγχους ετικέτας.

Όπως κάθε χρόνο, η πρόοδος που σημειώσαμε το 2014 κατέστη εφικτή μόνο χάρη 
στην αφοσίωση και στη σκληρή δουλειά των ανθρώπων της βιομηχανίας: του 
οργανισμού VinylPlus, των εταίρων και μελών μας, του Δικτύου PVC, των κλαδικών 
ενώσεων, των ομάδων δράσης και των ομάδων εργασίας. κατά τη διάρκεια του έτους 
είχα τη χαρά να συναντήσω πολλούς από εσάς, και κάθε φορά εντυπωσιάστηκα από 
την ακλόνητη δέσμευσή σας απέναντι στους στόχους μας. η Εθελοντική Δέσμευσή 
μας δεν αποτελεί πάρεργο. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού που είναι η 
βιομηχανία μας. Ενώνοντας την προσπάθειά μας με αυτή των ενδιαφερομένων 
μερών, προχωρούμε σταθερά προς ένα πραγματικό μοντέλο κυκλικής οικονομίας.

καθώς αυξάνεται η εξωτερική αναγνώριση των προσπαθειών της βιομηχανίας μας, 
ένας παράγοντας διαρκούς ανησυχίας είναι η νομοθεσία. η βιομηχανία του PVC 
βρίσκεται σε πορεία επίτευξης των στόχων ανακύκλωσης, ωστόσο μία συσταλτική 
ερμηνεία των πολιτικών περί αποχαρακτηρισμού των απορριμμάτων θα μπορούσε 
να θέσει σοβαρά εμπόδια στην ανακύκλωση. Ειδικότερα, οι τροποποιήσεις των 
κανονισμών περί επικίνδυνων απορριμμάτων που τέθηκαν σε ισχύ τον ιούνιο του 
2015 αποτελούν σημαντικό παράγοντα ανησυχίας. Ωστόσο, επιτελούμε ενδελεχή 
επιστημονική εργασία σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, και ελπίζουμε σε 
μία πιο ισορροπημένη νομοθεσία που θα συνδυάζει τη μέγιστη ασφάλεια με την 
αυξημένη δυνατότητα ανακύκλωσης.

Το 2015 θα είναι ένα πολυάσχολο και σημαντικό έτος για τη VinylPlus. θα 
μελετήσουμε τους στόχους εξαμήνου, μετρώντας και αξιολογώντας τις μέχρι τώρα 
πρωτοβουλίες μας. η ελεγκτική αυτή διαδικασία θα μας δώσει τη δυνατότητα να 
τοποθετήσουμε το πρόγραμμά μας για την αειφορία στο πλαίσιο των συνεχών 
κοινωνικο-οικονομικών εξελίξεων, για παράδειγμα των ανωτέρω αναφερόμενων 
αλλαγών στη νομοθεσία για τα απορρίμματα και των οικονομικών εξελίξεων σε όλη 
την αξιακή αλυσίδα. η ομάδα Δράσης Προώθησης που συστάθηκε το 2014 θα μας 
βοηθήσει στο απαιτητικό αυτό έργο.

Τέλος, θα ήθελα να καλωσορίσω τους 10 καινούριους εταίρους που προσχώρησαν 
το 2014. η αύξηση στα μεγέθη θα οδηγήσει σε μεγαλύτερα επιτεύγματα.

Michael Träger, 
Πρόεδρος της VinylPlus

ΕκθΕΣη ΠροοΔου 2015
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“Θα εργαστούμε με σκοπό την αποτελεσματικότερη χρήση και 
έλεγχο του PVC σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.”

1 
Ανακύκλωση 800.000 
τόνων PVC κατ’ έτος έως 
το 2020.

2 
Ακριβής προσδιορισμός 
και υποβολή σχετικών 
εκθέσεων που θα 
εκδοθούν έως το τέλος 
του 2011. 
› επετεύχθη

3 
Ανάπτυξη και αξιοποίηση 
καινοτόμου τεχνολογίας 
για την ανακύκλωση 
100, τόνων δύσκολα 
ανακυκλώσιμων υλικών 
PVC /έτος (στα πλαίσια 
του συνολικού στόχου 
ανακύκλωσης των 
800.000 τόνων/έτος) 
έως το 2020.

4 
Ενασχόληση με το θέμα 
των ‘κληροδοτημένων 
προσθέτων’ και υποβολή 
σχετικής ενημερωτικής 
έκθεσης στα πλαίσια 
κάθε ετήσιας Έκθεσης 
Προόδου της VinylPlus
› σε εξέλιξη

ΠροΚλήΣή 1η  
διαχείριση Ελεγχόμενου βρόχου: 

Στόχοι

κάλυψη δαπέδου από PVC για αθλήματα: μία ασφαλής και άνετη λύση
8
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9

9   reach: registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals (http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/index_en.htm) 
10 clP: classification, labelling and Packaging of substances and mixtures (http://echa.europa.eu/regulations/clp/legislation)  

Τα δάπεδα από PVC προσφέρουν καλύτερη ποιότητα διαβίωσης μέσω του 
βελτιωμένου σχεδιασμού και της λειτουργικότητάς τους
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Τό
νο

ι

 Καλώδια 

 Σκληρές μεμβράνες PVC 

 Σωλήνες & εξαρτήματα 

 Εφαρμογές εύκαμπτου   
 PVC (συμπεριλαμβανομένων  
 μεμβρανών οροφής  
 και μεμβρανών    
 αδιαβροχοποίησης,   
 υλικών δαπέδων και  
 υφασμάτων με επίστρωση) 

 Προφίλ παραθύρων 

 και σχετικά προϊόντα

481,018
ΑΝΑΚΥΚΛΩΘΗΚΑΝ 

ΤΟΝΟΙ

ΣτοχοΣ άΝάΚΥΚλΩΣήΣ
Έχοντας ανακυκλώσει 481.018 τόνους απορριμμάτων 
PVC το 2014, η VinylPlus συνεχίζει να προχωρά προς 
την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης. Παρ’ ότι 
σχεδόν όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες έχουν βελτιώσει 
την απόδοσή τους, η αύξηση των όγκων οφείλεται 
ειδικότερα στη συγκέντρωση των προγραμμάτων 
ανακύκλωσης προφίλ PVC σε Γαλλία και Πολωνία, 
καθώς και στη σημαντική αύξηση της ανακύκλωσης 
δαπέδων στη Γαλλία. 
Παρά ταύτα, ανακυκλωτές και μετατροπείς 
εκφράζουν την ολοένα αυξανόμενη ανησυχία τους 
για τα γκρίζα σημεία στην ερμηνεία των σχετικών 
κανονισμών της ΕΕ (REACH9, CLP10 και Επικίνδυνα 
Απορρίμματα), καθώς ενδέχεται να θέσουν σε 
κίνδυνο τις δραστηριότητες ανακύκλωσης και τη 
ζήτηση για προϊόντα ανακύκλωσης στην Ευρώπη.

Recovinyl 
Αποστολή της εταιρείας Recovinyl (www.recovinyl.
com) είναι να ενεργοποιήσει και να ενθαρρύνει τη 
χρήση ανακυκλωμένου PVC, διευκολύνοντας την 
συλλογή και ανακύκλωση απορριμμάτων PVC στα 
πλαίσια της Εθελοντικής Δέσμευσης. 
Το 2014, η Recovinyl συγκέντρωσε περαιτέρω το 
δίκτυό της που αυτή την στιγμή αποτελείται από 156 
εταιρείες. Έχει καταχωρίσει και πιστοποιήσει 473.576 
τόνους ανακυκλωμένου PVC. 
Αναφορικά με το σκληρό PVC, ανάμεσα στα 
σημαντικότερα θετικά γεγονότα του έτους ήταν η 
προσθήκη στο δίκτυο νέων ανακυκλωτών από Γαλλία 
και Πολωνία, και ένα νέο σχέδιο για την συλλογή 

ΕκθΕΣη ΠροοΔου 2015
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σωλήνων σε συγκεκριμένα σημεία διανομής. Το 
σχέδιο αυτό προωθήθηκε από την PUM Plastiques 
(www.pumplastiques.fr) στη Γαλλία, και μπορεί να 
υιοθετηθεί και από άλλες χώρες. Παρά ταύτα, και 
παρά την αύξηση των συνολικών όγκων, η αγορά 
επηρεάστηκε αρνητικά από τις χαμηλές τιμές 
αποτέφρωσης και το υψηλό κόστος διακίνησης. 
Για το εύκαμπτο PVC, το 2014 σημειώθηκε σημαντική 
αύξηση στην ανακύκλωση μεταβιομηχανικών 
δαπέδων. Δυστυχώς, η ανασφάλεια που 
δημιουργήθηκε λόγω των κανονισμών σχετικά με 
την παρουσία κληροδοτημένων προσθέτων (DEHP) 
στα ανακυκλωμένα προϊόντα είχε ως αποτέλεσμα 
την απώλεια ανακύκλωσης περίπου 10.000 τόνων 
εύκαμπτου PVC. (Για περισσότερες πληροφορίες, 
παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.
vinylplus.eu)

Σχέδια του Κλάδου της 
βιομηχανίας για τη διαχείριση 
άπορριμμάτων PVC 
Η ανακύκλωση παραθύρων και προφίλ συνέχισε 
να αυξάνεται το 2014, κινούμενη στα πλαίσια του 
εκτιμώμενου κλαδικού στόχου της EPPA11 για 
το 2020. Σημαντική ήταν η συμβολή της Rewin-
do12, που ανακύκλωσε περίπου 97.000 τόνους 
(συμπεριελήφθησαν στους όγκους της Recovinyl) 
στη Γερμανία. Και εδώ η βασική πρόκληση 
είναι η ερμηνεία της εισερχόμενης κοινοτικής 
νομοθεσίας για τα επικίνδυνα απορρίμματα. Εάν 
δεν προβλεφθεί εξαίρεση για την ανακύκλωση, κάτι 
τέτοιο θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά την 
προοπτική της επίτευξης των στόχων ανακύκλωσης 
της VinylPlus. Εν τω μεταξύ, η ανακύκλωση προφίλ 

Φ
Ω

το
Γρ

ά
Φ

ιά
: Ε

ΥΓ
Ε

Ν
ιΚ

ή
 Π

ά
ρά

χ
Ω

ρ
ή

Σή
 τ

ή
Σ 

P
R

O
FI

N
E 

N
V 

η επικάλυψη τοίχων από PVC είναι εύκολη στην τοποθέτηση, οικολογική και εύκολα ανακυκλώσιμη

προωθήθηκε και υποστηρίχθηκε μέσω σχετικών 
ενεργειών τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο 
και σε εθνικό επίπεδο σε Βέλγιο και Γερμανία. 
(Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε 
επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.vinylplus.eu και 
www.eppa-profiles.eu). 
Στα πλαίσια της VinylPlus, τα μέλη της TEPPFA13 
έχουν δεσμευτεί για τη χρήση 60.000 τόνων 
ανακυκλωμένου PVC σε νέα προϊόντα σωλήνων, 
καθώς και για την προσπάθεια χρήσης 60.000 τόνων 
επιπλέον έως το 2020. Σύμφωνα με την ετήσια 
έκθεση του VITO για το 201414, τα μέλη της TEPPFA 
χρησιμοποίησαν σχεδόν 81.000 τόνους προϊόντων 
ανακύκλωσης από PVC το 2013, σημειώνοντας 
αύξηση ύψους 4,6% σε σχέση με το 2012. 
Η TEPPFA εξακολουθεί να εργάζεται για το θέμα 
των κληροδοτημένων προσθέτων από κοινού με 
τη VinylPlus και την EuPC. Η ένωση προέβη σε 
δραστηριότητες προώθησης και επικοινωνίας το 
2014, προκειμένου να προωθήσει τους σωλήνες 
υψηλής ποιότητας από PVC και τη χρήση προϊόντων 
ανακύκλωσης σε ποιοτικά προϊόντα μακράς 
διαρκείας. 
Οι ΠΔΠ έχουν ολοκληρωθεί για τις σημαντικότερες 
ομάδες προϊόντων της TEPFFA βάσει μελέτης 
αξιολόγησης του κύκλου ζωής (ΑΚΖ) που 
διενεργήθηκε από το VITO και επικυρώθηκε από την 
Denkstatt Austria15. (Για περισσότερες πληροφορίες, 
παρακαλούμε επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.
vinylplus.eu και www.teppfa.eu)
Το 2014, η ESWA16 ανακύκλωσε 4.045 τόνους 
μεμβρανών οροφής και αδιαβροχοποίησης μέσω 
του σχεδίου Roofcollect®. Η ποσότητα αυτή αποτελεί 
περίπου 72% των απορριμμάτων PVC του κλάδου 
που είναι διαθέσιμα για συλλογή στην Ευρώπη, 

11 EPPA: Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαισίων Παραθύρων από PVC και σχετικών κατασκευαστικών Προϊόντων, κλαδική ομάδα της EuPC (www.eppa-profiles.eu)
12 Rewindo: Fenster-Recycling-Service (www.rewindo.de)
13 TEPPFA: Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαστικών Σωλήνων και Εξαρτημάτων, κλαδική ένωση της EuPC (www.teppfa.eu)
14 VITO: Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Φλαμανδικό ινστιτούτο Τεχνολογικών Ερευνών – www.vito.be)
15 Denkstatt: σύμβουλοι για την αειφορία (www.denkstatt-group.com) 
16 ESWA: Ευρωπαϊκή Ένωση Αδιαβροχοποίησης Μονής Επίστρωσης, κλαδική ένωση της EuPC (www.eswa.be)
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η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ιδιαίτερα υψηλή όταν χρησιμοποιούνται 
πλαίσια παραθύρων από PVC στο πρότυπο του παθητικού κτιρίου 

και σχεδόν το 100% των απορριμμάτων αυτών 
στη Γερμανία. (Για περισσότερες πληροφορίες, 
παρακαλούμε επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.
vinylplus.eu, www.roofcollect.com και www.eswa.be)
Το 2014, η EPFLOOR17 συνέλεξε 3.580 τόνους 
απορριμμάτων δαπέδων προς ανακύκλωση, 
σημειώνοντας μία ελαφριά μείωση18 σε σχέση με 
το προηγούμενο έτος. Η ανακύκλωση δαπέδων 
μετά την κατανάλωση δέχεται πιέσεις λόγω της 
νομοθεσίας περί επικίνδυνων απορριμμάτων, καθώς 
και των οικονομικών περιορισμών.
Στα πλαίσια του σχεδίου Turquoise, που αποσκοπεί 
στην ανάπτυξη μίας αξιακής αλυσίδας για την 
ανακύκλωση δαπέδων PVC στη Γαλλία, κάποιοι 
ανακυκλωτές διενήργησαν με επιτυχία δοκιμές για 
τη χρήση προϊόντων ανακύκλωσης από δάπεδα 
PVC σε έτοιμα προϊόντα όπως πλακάκια και κώνοι 
οδοποιίας. Ο μετατροπέας πλακιδίων Novafloor 
(www.novaplak.com) σχεδιάζει να λανσάρει στην 
αγορά πλακάκια που περιέχουν ανακυκλωμένα 
δάπεδα από PVC το 2015. Το σχέδιο Turquoise θα 
συνεχιστεί το 2015 προκειμένου να αναπτυχθεί 
περαιτέρω το δίκτυο των μετατροπέων στη Γαλλία, 
και να αυξηθεί η κλίμακα των προϊόντων Novafloor.
Η EPFLOOR συμμετείχε επίσης σε ένα από τα 
σχέδια ReMapPlus της VinylPlus για δύσκολα 
ανακυκλώσιμα απορρίμματα PVC. Η διαδικασία 
ανάκτησης μέσω διαλυτών που επιλέχτηκε το 2013 
από την κοινή Ομάδα Δράσης ERFMI19/EPFLOOR για 
νέες τεχνολογίες ανακύκλωσης δαπέδων υφίσταται 
αυτή την στιγμή περαιτέρω ελέγχους. Οι έλεγχοι 
αυτοί πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το 
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (www.ntua.gr) και το 
Fraunhofer Institute (www.fraunhofer.de). 
Τον Ιανουάριο 2014 ανακοινώθηκε ο Διαγωνισμός 
Σχεδίου της Recofloor, με στόχο την ανάπτυξη 
νέων εφαρμογών για τα προϊόντα ανακύκλωσης 
δαπέδων από PVC. Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε 
σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια του Hertfordshire 
(www.herts.ac.uk) και Loughborough (www.lboro.
ac.uk), και περιελάμβανε τεχνικά εργαστήρια και 

ενημερώσεις για φοιτητές. (Για περισσότερες 
πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα www.vinylplus.eu)
Το 2014, το EPCoat (Σχέδιο του20 Κλάδου Υφασμάτων 
με Επίστρωση PVC από την IVK Europe) ανακύκλωσε 
3.588 τόνους υφασμάτων με επίστρωση PVC 
(που συμπεριελήφθησαν στους όγκους της 
Recovinyl) μέσω του προγράμματος συλλογής και 
ανακύκλωσής του. Τα υφάσματα με επίστρωση 
αποτελούνται από ίνες πολυεστέρα των οποίων η 
επιφάνεια καλύπτεται από επίστρωση μαλακού PVC. 
(Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.vinylplus.eu)
Η CIFRA,21 μέλος της ERPA22, ανακύκλωσε 
το 2014 2.124 τόνους συσκευασιών τροφίμων. 
Οι ανακυκλωμένες σκληρές μεμβράνες που 
παρήχθησαν, διαμορφώθηκαν στη συνέχεια σε 
προφίλ μέσω θερμικής επεξεργασίας από τη 
HAMON Thermal Europe (www.hamon.com) και 
χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή εξαιρετικά 
ελαφριών αρθρωτών δομών (GEOlightTM). Συνολικά, 
το 2014 ανακυκλώθηκαν 20.214 τόνοι σκληρών 
μεμβρανών από PVC στα πλαίσια της VinylPlus. 
(Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.vinylplus.eu)

Άλλα Σχέδια άνακύκλωσης
Το 2013, η VinylPlus λάνσαρε ένα σχέδιο από 
κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση Προμηθευτών 
Διακόσμησης Αυτοκινούμενων (EATS23), με σκοπό 
να διερευνηθεί το πως διαχειρίζονται τα μέλη 
της EATS τα μεταβιομηχανικά απορρίμματα 

17 EPFLOOR: Ευρωπαϊκή Ένωση κατασκευαστών Δαπέδων από PVC, κλαδική ομάδα της EuPC (www.epfloor.eu)
18 Συνολικά, η VinylPlus σημείωσε αύξηση στην ανακύκλωση δαπέδων από PVC χάρη στην προσχώρηση ενός μεγάλου ανακυκλωτή δαπέδων από τη   
 Γαλλία στο δίκτυο της Recovinyl 
19 ERFMI: Ευρωπαϊκό ινστιτούτο κατασκευαστών Ελαστικών Δαπέδων (www.erfmi.com)
20 IVK Europe: Industrieverband Kunstoffbahnen e.V. (Ένωση υφασμάτων και Μεμβρανών με Επίστρωση – www.ivk-europe.com)
11 ERPA: Ευρωπαϊκή Ένωση Μεμβρανών PVC, κλαδική ένωση της EuPC (www.pvc-films.org)
12 CIFRA: Calandrage Industriel Français, Γαλλική εταιρεία στιλβωτών (www.cifra.fr)
13 EATS: Ευρωπαϊκή Ένωση Προμηθευτών Διακόσμησης Αυτοκινούμενων, κλαδική ένωση της EuPC (www.trimsuppliers.eu)

η λεία, σκληρή επιφάνεια των δαπέδων από PVC εμποδίζει τη συσσώρευση σκόνης και βρωμιάς και αποτρέπει την αναπαραγωγή μικροβίων, 
συμβάλλοντας στη μείωση των ασθενειών και μολύνσεων σε κτίρια που είναι αναγκαία η αποστείρωση, όπως νοσοκομεία και κλινικές 
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PVC. Το 2014, το σχέδιο επικεντρώθηκε στην 
ανάπτυξη περισσότερων αειφόρων λύσεων 
τέλους κύκλου ζωής για τα απορρίμματα PVC 
της EATS που εξακολουθούσαν να προωθούνται 
προς αποτέφρωση (7%) και χωματερές (30%). 
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα μέλη της EATS 
διερευνούν τη χρήση των απορριμμάτων PVC 
για συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας. Στην 
Ισπανία, η EATS συμφώνησε να προβεί σε δοκιμές 
με το Tecni-Plasper24 προκειμένου να διερευνηθεί 
κατά πόσο θα ήταν εφικτή μία συνεργασία για τα 
απορρίμματα PVC. Στην Πορτογαλία, η EATS και 
η Recovinyl βρίσκονται σε επαφές με εταιρεία 
τσιμέντων και με τις κρατικές αρχές προκειμένου να 
διερευνηθεί το ενδεχόμενο ανάκτησης ενέργειας 
από απορρίμματα PVC αυτοκινούμενων σε καμίνια 
τσιμέντου. Πραγματοποιήθηκαν επίσης συναντήσεις 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών 
Αυτοκινήτων (ACEA25), ενώ τα συμπεράσματα του 
σχεδίου θα παρουσιαστούν στην συνάντηση της 
Περιβαλλοντικής Επιτροπής της ACEA στις αρχές 
του 2015. Τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα 
του σχεδίου συγκεντρώνονται αυτή τη στιγμή σε μία 
τελική έκθεση που θα εκδοθεί το 2015. 
Στη Γαλλία εξετάζεται από το 2012 το ενδεχόμενο 
να επεκταθεί η επιλεκτική συλλογή σε όλες 
τις πλαστικές συσκευασίες ειδών νοικοκυριού 
(συμπεριλαμβανομένων των συσκευασιών μπλίστερ 
αντί των φιαλών μόνο). Υπολογίζεται ότι κάτι τέτοιο 
θα μπορούσε να αποφέρει μία ροή 25-30.000 
τόνων συσκευασιών από σκληρό PVC κατ’ έτος. 
Η διαδρομή ανακύκλωσης που προσδιορίστηκε 
το 2013 για την συγκεκριμένη ροή διερευνήθηκε 
περαιτέρω το 2014. Επιπλέον, έλεγχοι σε ημι-
βιομηχανική κλίμακα διενεργήθηκαν από την Chaize 
Environnement (www.chaizesa.com) για τη βελτίωση 
της αρχικής φάσης της διαδικασίας, με στόχο τον 
καθαρισμό της ροής απορριμμάτων από σκληρό 
PVC που προέρχεται από εγκαταστάσεις διαλογής. 
Βάσει των θετικών προκαταρκτικών αποτελεσμάτων, 
η Chaize Environnement επιβεβαίωσε τη δυνατότητα 
εφαρμογής της διαδικασίας αυτής σε βιομηχανική 
κλίμακα, με δυνατότητα παραγωγής 1.000 τόνων 
απορριμμάτων κατ’ έτος. 
Το σχέδιο Ebene για έπιπλα επαγγελματικής 
χρήσης τέλους κύκλου ζωής ξεκίνησε στη Γαλλία 
το 2014, με στόχο τον ποιοτικό και ποσοτικό 
προσδιορισμό της ροής απορριμμάτων από 

η Επιτροπή Ελεγχόμενου βρόχου της VinylPlus
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24 Tecni-Plasper: μετατροπέας και ανακυκλωτής PVC στην ισπανία, με έδρα στη βαρκελώνη (www.plasper.com) 
25 ACEA: Ευρωπαϊκή Ένωση κατασκευαστών Αυτοκινήτων που εκπροσωπεί 15 κατασκευαστές αυτοκινήτων, φορτηγών, ημι-φορτηγών και   
  λεωφορείων με έδρα στην Ευρώπη (www.acea.be)
26 BPF: βρετανική ομοσπονδία Πλαστικών υλών, η κορυφαία κλαδική ένωση της βρετανικής βιομηχανίας Πλαστικών (www.bpf.co.uk)
27 Axion Consulting: ειδικοί ανάκτησης πόρων, τμήμα της Axion Recycling Limited (www.axionconsulting.co.uk)

Τα χαλάκια δαπέδου από βινύλιο διαθέτουν μία μαλακή επάνω στρώση 
και εξαιρετική γείωση, καθαρίζονται εύκολα και είναι ανθεκτικότατα
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έπιπλα PVC, τον προσδιορισμό και έλεγχο 
λύσεων εφοδιαστικής και ανακύκλωσης για 
τον συγκεκριμένο τύπο απορριμμάτων και 
τη συγκέντρωση των γνώσεων σχετικά με 
την αποτέφρωση του PVC (καθώς ορισμένα 
απορρίμματα επίπλων εξακολουθούν να 
χρειάζονται αποτέφρωση). Το σχέδιο επιβεβαίωσε 
ότι η περιεκτικότητα των απορριμμάτων επίπλων 
σε χλώριο είναι μεταξύ 1% και 2,5%, που αποτελεί 
το ανώτερο όριο ανάκτησης ενέργειας σε 
εργοστάσια τσιμέντου. Η δοκιμή ανακύκλωσης που 
έγινε σε έπιπλα από σκληρό PVC είχε εξαιρετικά 
αποτελέσματα. Ωστόσο, η ποσότητα μαλακού 
PVC που συγκεντρώθηκε ήταν ανεπαρκής για 
τη διεξαγωγή δοκιμής. Η διαλογή και συλλογή 
απορριμμάτων επίπλων από PVC θα συνεχιστεί το 
2015 προκειμένου να αναπτυχθούν κατάλληλες 
λύσεις ανακύκλωσης.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το RecoMed – ένα 
σχέδιο συνεργασίας μεταξύ της Βρετανικής 
Ομοσπονδίας Πλαστικών Υλών (BPF26) και της 
Axion Consulting27 (ο βρετανικός εκπρόσωπος της 
Recovinyl) – τέθηκε σε εφαρμογή το 2014. Το σχέδιο 
αποσκοπούσε στην επαλήθευση της εφικτότητας 
της ανακύκλωσης ιατρικών προϊόντων από PVC 
προερχόμενων από νοσοκομεία του Ηνωμένου 
Βασιλείου, εκτρέποντας έτσι απορρίμματα τα οποία 
αυτή την στιγμή καταλήγουν σε χωματερές και 
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για αποτέφρωση. Με στόχο να διασφαλιστεί ότι η 
συλλογή και ανακύκλωση ιατρικών απορριμμάτων 
PVC είναι σύμφωνη με την περιβαλλοντική 
νομοθεσία, αναπτύχθηκε επίσης μία στενή 
συνεργασία με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του 
Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπλέον , προσδιορίστηκε 
μία διαδρομή ανακύκλωσης: το συλλεγόμενο υλικό 
κατακερματίζεται σε κόκκους από την Fabrico 
Recycling και στη συνέχεια χρησιμοποιείται από την 
Rainbow Professionals (www.rainbow.eu.com) για 
την παραγωγή ταινιών δέντρων για την φυτοκομική 
βιομηχανία. Για την αρχική δοκιμή επελέγησαν δύο 
νοσοκομεία. Μετά το προκαταρκτικό στάδιο, το 
οποίο περιελάμβανε εκπαιδευτικές παρουσιάσεις 
για το προσωπικό του νοσοκομείου, η συλλογή 
ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο του 2014. Βάσει των 
στοιχείων που παρασχέθηκαν από τα νοσοκομεία 
που συμμετείχαν, η Axion Consulting υπολόγισε την 
πιθανή ποσότητα περισυλλέξιμων απορριμμάτων 
στο Ηνωμένο Βασίλειο σε περίπου 3.430 τόνους 
κατ’ έτος. Το RecoMed θα επεκτείνει τη δοκιμή σε 
τουλάχιστον άλλα πέντε νοσοκομεία το 2015. Το 
RecoMed επιδιώκει στη συνέχεια να εξασφαλίσει 
μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και να προαχθεί 
δυνητικά ως ναυαρχίδα του Ευρωπαϊκού κλάδου 
PVC.
Το σχέδιο U-P-U28 ξεκίνησε να εφαρμόζεται στην 
Ιταλία από την PVC Forum Italia29 σε συνεργασία 
με το Πανεπιστήμιο Ανατολικού Πιεμόντε30 στα 
πλαίσια των τεχνικών σχεδίων της VinylPlus. 
Σκοπός του σχεδίου ήταν να δοκιμαστεί η 
απόδοση ενός αποχετευτικού πολυστρωματικού 
σωλήνα, με ενδιάμεσο στρώμα αποτελούμενο από 
ανακυκλωμένο P-PVC (πλαστικοποιημένο PVC). 
Μεταξύ των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων 
συγκαταλέγονται η υψηλότερη δακτυλιοειδής 
αλλοίωση λόγω του πλαστικοποιημένου στρώματος, 
αυξημένη ικανότητα απορρόφησης κραδασμών 
κατά την εγκατάσταση, μεγαλύτερη ευλυγισία που 
επιτρέπει στον σωλήνα να εκτρέπεται κατά κάποιες 
μοίρες από τη συνήθη γραμμική τροχιά, και ένα 
πιο φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν, λόγω της 
χρήσης ανακυκλωμένου P-PVC. Τα αποτελέσματα 
του δειγματοληπτικού ελέγχου που διενεργήθηκε 
σε πολυστρωματικές λωρίδες PVC στα πλαίσια 
της μελέτης εφικτότητας ήταν πολλά υποσχόμενα. 

Ειδικότερα, οι δοκιμές έδειξαν σημαντική 
απορρόφηση κραδασμών, γεγονός που βελτιώνει 
την ακουστική απόδοση του σωλήνα U-P-U. 
Τα δείγματα παρουσίασαν επίσης μεγαλύτερη 
ανθεκτικότητα στη θραύση σε σχέση με τους 
συμβατικούς σωλήνες, και συγκριτική αντίσταση 
στην τάση εφελκυσμού.
Στη Δανία, η VinylPlus εξακολούθησε να υποστηρίζει 
το σχέδιο της WUPPI31 (www.wuppi.dk) το 2014. 
Δεδομένου ότι ο συνεργαζόμενος ανακυκλωτής 
αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες, υπογράφηκαν 
νέες συμβάσεις με Δανική εταιρεία συλλογής/
διαλογής και Ολλανδική εταιρεία ανακύκλωσης. 

VinyLoop®

Η Vinyloop® είναι μία τεχνολογία μηχανικής 
ανακύκλωσης που βασίζεται σε διαλύτες και έχει 
τη δυνατότητα να ανακυκλώνει δύσκολα στην 

επεξεργασία απορρίμματα PVC στο τέλος του 
κύκλου ζωής τους, και παράγει υψηλής ποιότητας 
συστατικά R-PVC (ανακυκλωμένου PVC). Τώρα 
που η τεχνολογία αυτή έχει πλέον τελειοποιηθεί, η 
διαδικασία VinyLoop® διατίθεται με χορήγηση άδειας 
χρήσης παγκοσμίως. 
Το 2014, το εργοστάσιο VinyLoop στη Φεράρα 
παρήγαγε 5.215 τόνους R-PVC (+7% σε σύγκριση 
με το 2013). Επιπλέον, 917 τόνοι απορριμμάτων 
μουσαμά (αύξηση 9% από το 2013) ανακυκλώθηκαν 
μέσω της διαδικασίας TexyLoop®,  
η οποία αναπτύχθηκε για την επεξεργασία 
άχρηστων υπολειμμάτων που περιέχουν ίνες. 
(Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε 
επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.vinylplus.eu και 
www.vinyloop.com).

ΚλήροδοτήμΕΝά ΠροΣΘΕτά
Τα κληροδοτημένα πρόσθετα είναι ουσίες των 
οποίων η χρήση σε προϊόντα PVC έχει διακοπεί, 
αλλά που ωστόσο περιέχονται σε ανακυκλωμένο 
PVC. Δεδομένου ότι η χρήση των κληροδοτημένων 
πρόσθετων μπορεί να περιοριστεί από τη νομοθεσία, 
η VinylPlus έχει δεσμευτεί για την αντιμετώπιση του 
ζητήματος σε συνεργασία με τις ρυθμιστικές αρχές.

28 U-P-U: Μη πλαστικοποιημένο-πλαστικοποιημένο-μη πλαστικοποιημένο 
29 PVC Forum Italia: η ιταλική ένωση της αξιακής αλυσίδας του PVC (www.pvcforum.it) 
30 Università del Piemonte Orientale: Πανεπιστήμιο Ανατολικού Πιεμόντε (www.uniupo.it) 
31 WUPPI: Δανική εταιρεία που συστάθηκε για την περισυλλογή και ανακύκλωση σκληρού PVC (www.wuppi.dk)  
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οι πλάκες PVC είναι ανθεκτικές στο νερό και ιδανικές για χώρους γύρω από 
την πισίνα, spa, περιβάλλοντα υψηλής υγρασίας και θαλάσσιους χώρους. 
καθώς δεν απορροφά την υγρασία, το δάπεδο δεν πρόκειται να σκάσει, να 
ανοίξει, να αποσυντεθεί ή να θρυμματιστεί

Το PVC βρίσκει τη χρήση του σε κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής: δάπεδα, 
τοίχους, οροφές, έπιπλα, επιστρώσεις... ο κατάλογος είναι ανεξάντλητος

ΕκθΕΣη ΠροοΔου 2015



14

Οι τελευταίες εξελίξεις στη νομοθεσία περί 
απορριμμάτων αποτελούν παράγοντα σημαντικής 
ανησυχίας για την Ευρωπαϊκή βιομηχανία PVC, 
καθώς ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το μέλλον 
της ανακύκλωσης του PVC. 
Τον Οκτώβριο 2014, το Κέντρο Κοινών Ερευνών 
(JRC32) δημοσίευσε την Τεχνική Πρότασή του33 για 
τον προσδιορισμό κριτηρίων αποχαρακτηρισμού 
των απορριμμάτων πλαστικών ουσιών. Στην πρόταση 
προσδιοριζόταν επίσης ότι τα αποχαρακτηρισμένα 
απορρίμματα (EoW) πλαστικών ουσιών δεν θα 
πρέπει να κατηγοριοποιηθούν ως επικίνδυνα 
σύμφωνα με τους ορισμούς του Άρθρου 3 και του 
Παραρτήματος Ι του Κανονισμού ΕΕ/1272/2008 
(CLP). Είναι πλέον σημαντικό να δούμε πως θα 

χειριστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Πρόταση του JRC.
Εν τω μεταξύ, ο Κανονισμός 1357/201434 της 
Επιτροπής, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 1η 
Ιουνίου 2015, προσδιορίζει τα όρια συγκέντρωσης 
για ορισμένες κατηγορίες επικίνδυνων ουσιών. 
Τα απορρίμματα που υπερβαίνουν τα όρια αυτά 
θα θεωρούνται αυτομάτως επικίνδυνα. Εάν δεν 
προσδιοριστούν αποκλίσεις ή εξαιρέσεις, ο 
κανονισμός αυτός ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά 
την ανακύκλωση ορισμένων εφαρμογών PVC. 
Αναφορικά με την αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση 
των απορριμμάτων, τον Δεκέμβριο 2014 η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε μία μελέτη στη 
Γερμανική συμβουλευτική εταιρεία BiPRO (www.
bipro.de). Σκοπός της μελέτης είναι να βοηθήσει την 
Επιτροπή να καταρτίσει ένα περιεκτικό έγγραφο 
οδηγιών για την αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση 
των επικίνδυνων απορριμμάτων. Η μελέτη θα 
βασιστεί σε ενδελεχή ανάλυση του νομοθετικού 
πλαισίου, στη σχετική βιβλιογραφία και - εφ’ όσον 
χρειαστεί - στα ερευνητικά στοιχεία του κλάδου, 
καθώς και στη συνεισφορά των εμπειρογνωμόνων. 
Θα περιλαμβάνει εκτίμηση του ενδεχομένου 
να προσδιοριστούν κάποιες αποκλίσεις για 
συγκεκριμένα είδη απορριμμάτων πλαστικού και 

καουτσούκ. Η VinylPlus συμβάλλει στη μελέτη 
παρέχοντας τεχνικά στοιχεία και επιστημονικές 
πληροφορίες για τα απορρίμματα πλαστικού και τα 
κληροδοτημένα πρόσθετα. Η μελέτη της BiPRO θα 
ολοκληρωθεί έως τα μέσα του 2015.
Τον Αύγουστο του 2014, η VinylPlus ανέθεσε μία 
μελέτη στο Γερμανικό ινστιτούτο FABES (www.
fabes-online.de), με στόχο τον προσδιορισμό 
αξιόπιστων μεγεθών για τις φυσικές παραμέτρους 
που απαιτούνται προκειμένου να διενεργηθεί 
μοντελοποίηση (ήτοι συντελεστές διάχυσης 
και κατανομής) για το κάδμιο, τον μόλυβδο, τον 
κασσίτερο και τον ψευδάργυρο στο σκληρό και στο 
εύκαμπτο PVC (συμπεριλαμβανομένου του DEHP για 
το τελευταίο). Οι παράμετροι αυτές θα βοηθήσουν 
να αξιολογηθούν τα πιθανά σενάρια που αναμένεται 
να αποτελέσουν αντικείμενο περίσκεψης για τον 
νομοθέτη. Η μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί 
στις αρχές του 2015.

ή οδηγία RoHS 2
Μετά από δημόσια διαβούλευση το 2013 για την 
αξιολόγηση των DEHP, BBP και DBP ως επικίνδυνων 
ουσιών σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό, τον Φεβρουάριο 2014 η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δημοσίευσε μελέτη της Αυστριακής 
Περιβαλλοντικής Υπηρεσίας (UBA35) στην οποία 
περιλαμβάνονταν παραρτήματα για τα DEHP, BBP 
και DBP. 
Το 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε στη 
συμβουλευτική Öko Institut (www.oeko.de) να 
καταρτίσει έκθεση για 21 ουσίες που θα μπορούσαν 
να προσδιοριστούν στην Οδηγία RoHS 236 ως 
υποψήφιες για απαγόρευση στον ηλεκτρολογικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Βάσει της μεθοδολογίας 
που πρότεινε η UBA, το PVC συμπεριελήφθη στον 
κατάλογο του Öko Institut με τις υποψήφιες προς 
απαγόρευση ουσίες στο μέλλον. Η βιομηχανία PVC 
επεσήμανε ότι ο κατάλογος αυτός δεν συνάδει με 
την υφιστάμενη νομοθεσία, όπως τον κανονισμό 
REACH. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει 
την οριστική διατριβή σχετικά με τη μεθοδολογία το 
πρώτο τρίμηνο του 2015.

Σχέδιο SDS-R
Η EuPC και η PRE37έχουν αναπτύξει μία διαδικτυακή 
βάση δεδομένων για τα πολυμερή και τις 
εφαρμογές, όπου οι ανακυκλωτές μπορούν να 
εισάγουν βασικά στοιχεία (στατιστικά ή αναλυτικά) 
και να λαμβάνουν Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας για 
Προϊόντα Ανακύκλωσης (SDS-R).
Όλα τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) έχουν 
προσαρμοστεί στο Παγκόσμιο Εναρμονισμένο 
Σύστημα (GHS), και μπορούν να τροποποιούνται και 
να ενημερώνονται βάσει του κανονισμού REACH.

32 JRC: κέντρο κοινών Ερευνών, η εσωτερική επιστημονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/jrc/)
33 http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/33010/1/2014-jrc91637%20.pdf
34 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1357&from=EN 
35 UBA: Umweltbundesamt, Περιβαλλοντική υπηρεσία Αυστρίας (www.umweltbundesamt.at) 
36 οδηγία RoHS 2: Ευρωπαϊκή νομοθεσία που περιορίζει τη χρήση επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. η αναθεωρημένη   
 οδηγία RoHS 2011/65/EU (RoHS 2) τέθηκε σε ισχύ από 21 ιουλίου 2011 
37 PRE: Ανακυκλωτές Πλαστικού Ευρώπης (www.plasticsrecyclers.eu)

Το PVC αποτελεί εξαιρετική επιλογή για ντουλάπια κουζίνας λόγω της 
ανθεκτικότητάς του στη φωτιά. Είναι επίσης αδιάβροχο, δε χρειάζεται συντήρηση, 
οικονομικό και εύκολο στην τοποθέτηση 
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ΕΠιτροΠή ΕλΕΓχομΕΝοΥ βροχοΥ
Η Επιτροπή Ελεγχόμενου Βρόχου παρακολουθεί 
προσεκτικά την εξέλιξη και εφαρμογή του σύνθετου 
κοινοτικού κανονιστικού πλαισίου, τόσο σε εθνικό 
όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, και συνεισφέρει 
προληπτικά στις συνεχιζόμενες συζητήσεις.

Το 2014, η Επιτροπή συνέχισε να διερευνά τις 
καινοτόμους τεχνολογίες ανακύκλωσης και 
τις λύσεις διαλογής που είναι διαθέσιμες για 
τα δύσκολα ανακυκλώσιμα απορρίμματα PVC. 
Αναφορικά με τις τεχνολογίες ανακύκλωσης πρώτων 
υλών, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις μεταξύ  
υπο-ομάδων και της διοίκησης του EcoLoop  
(www.ecoloop.eu) στη Γερμανία. Το 2014 δεν κατέστη 
εφικτό να πραγματοποιηθούν δοκιμές ευρείας 
κλίμακος, δεδομένου ότι το εργοστάσιο δεν ήταν 
καθ’ όλα έτοιμο, επαναπρογραμματίστηκαν ωστόσο 
για το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2015. Στα 
επιλεγμένα δείγματα συγκαταλέγονται δάπεδα, 
ταπετσαρίες, υπολείμματα κατατεμαχισμού και 
συσκευασίες PVDC. 

Τον Οκτώβριο 2014, μία υπο-ομάδα της Επιτροπής 
επισκέφθηκε το εργοστάσιο της DOW/BSL (www.
dow.com) στο Schkopau της Γερμανίας, όπου στο 
παρελθόν είχαν πραγματοποιηθεί επιτυχείς δοκιμές 
με απορρίμματα PVC. Στη συνέχεια, η Επιτροπή 
ενημέρωσε την αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων 
της επιλογής αυτής ώστε να υποβάλει προτάσεις 
στο Διοικητικό Συμβούλιο της VinylPlus.

Τον Ιούνιο 2014 μία υπο-ομάδα της Επιτροπής 
επισκέφθηκε τη Γερμανική εταιρεία Boltersdorf 
(www.repaboltersdorf.de) προκειμένου να 
συγκεντρώσει στοιχεία για τις τεχνικές διαλογής. 
Η εταιρεία αναπτύσσει μία διαδικασία διαλογής 
πολλαπλών σταδίων για το PVC και τις ίνες, η 
οποία βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο. Η 
Galloo Plastics (www.gallooplastics.eu) στη Γαλλία 
επεξεργάζεται κυρίως υπολείμματα κατατεμαχισμού 
από απορρίμματα ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά και 
αυτοκινούμενων. Η εταιρεία αποσκοπεί περαιτέρω 
να εστιάσει τις προσπάθειές της στον διαχωρισμό 
και την επεξεργασία μεγάλης περιεκτικότητας 
σε χλώριο. Η Caretta (www.caretta-folie.de) είναι 
μία Γερμανική εταιρεία παραγωγής ελασμάτων 
που δουλεύει με δύσκολα ανακυκλώσιμο PVC. Η 
τεχνολογία της βασίζεται στον διαχωρισμό υλικών 
όπως το συνθετικό δέρμα και τα ελάσματα πισίνων, 
και δείχνει να έχει αποτελέσματα.

Το 2013 πραγματοποιήθηκαν δύο σεμινάρια 
ReMapPlus με ινστιτούτα έρευνας και τεχνολογίας 
και ακαδημαϊκούς, εστιασμένα στα δύσκολα 
ανακυκλώσιμα απορρίμματα. Εντοπίστηκαν πολλά 
υποσχόμενες προοπτικές έρευνας για ιδιωτική 
χρηματοδότηση και κοινοτικά σχέδια (Horizon 
2020). Η συνέχιση της εστιασμένης εργασίας το 
2014 είχε ως αποτέλεσμα τη διοργάνωση ενός νέου 
σεμιναρίου τον Ιανουάριο του 2015.

Λαμβανομένης υπόψη της εξάμηνης επισκόπησης 
των στόχων της VinylPlus το 2015, η Επιτροπή 
Ελεγχόμενου Βρόχου ενημερώνει τις εκτιμήσεις της 
σχετικά με τους όγκους του PVC που αναμένεται να 
ανακυκλωθεί έως το 2020. 

οι οροφές από βινύλιο αποτελούν μία σωστή επιλογή για εξοικονόμηση ενέργειας, μεταξύ άλλων λόγω του φυσικού ανοιχτού χρωματισμού τους

οι πλάκες επίστρωσης από PVC είναι οι ανθεκτικότερες στο 
ξεθώριασμα, στο λέκιασμα και στη μούχλα από όλα τα προϊόντα 
επίστρωσης 
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“Θα βοηθήσουμε να διασφαλιστεί η μη συσσώρευση 
ανθεκτικών οργανικών ενώσεων στη φύση και η μείωση 

των λοιπών εκπομπών.”

1 
Έναρξη Διαλόγου 
με εξωτερικά 
ενδιαφερόμενα 
μέρη σχετικά με τις 
εκπομπές οργανικών 
χλωριούχων 
ενώσεων εντός  
του 2012. 
› επετεύχθη

2 
Κατάρτιση σχεδίου 
αντιμετώπισης των 
προβληματισμών 
των ενδιαφερομένων 
μερών σχετικά με τις 
εκπομπές οργανικών 
χλωριούχων 
ενώσεων έως το 
τέλος του 2012. 
› επετεύχθη 

3 
Συμμόρφωση με 
τους Βιομηχανικούς 
Χάρτες για την 
ρητίνη PVC έως  
το πρώτο τρίμηνο 
του 2012
› επετεύχθη 
εν μέρει

4 
Αξιολόγηση 
κινδύνων για την 
μεταφορά βασικών 
πρώτων υλών, 
ειδικότερα VCM, έως 
το τέλος του 2013. 
› επετεύχθη 
εν μέρει

5 
Στόχος η εκμηδένιση 
των ατυχημάτων με 
έκλυση VCM κατά 
τη μεταφορά στα 
επόμενα 10 έτη.

ΠροΚλήΣή 2η  
Εκπομπές οργανικών χλωριούχων Ενώσεων: 

Στόχοι

οι λύσεις οροφής από PVC χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα, μεγάλη διάρκεια ζωής και 
ανθεκτικότητα σε οποιοδήποτε κλίμα
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ΠροΚλήΣή 2η  
Εκπομπές οργανικών χλωριούχων Ενώσεων: 

άΣΦάλήΣ μΕτάΦορά
Δεν υπήρξαν ατυχήματα με έκλυση VCM κατά τη 
μεταφορά το 2014.
Η Ομάδα Δράσης εμπειρογνωμόνων που συστάθηκε 
για την αξιολόγηση των κινδύνων μεταφοράς 
βασικών πρώτων υλών συνέχισε το έργο της για την 
ανάλυση και καταγραφή διαδικασιών και πρακτικών. 
Έχουν προσδιοριστεί συστήματα πιστοποίησης 
για πλοία (Chemical Distribution Institute, CDI – 
www.cdi.org.uk) και για οδική και σιδηροδρομική 
μεταφορά (Συστήματα Αξιολόγησης Ασφάλειας και 
Ποιότητας, SQAS – www.sqas.org). Οι αντίστοιχες 
εταιρείες επιβεβαίωσαν ότι ενδελεχείς έλεγχοι 
πραγματοποιούνται επίσης σε αμαξοστοιχίες και 
φορτηγά κατά την άφιξη και πριν την αναχώρησή 
τους. Αξιολογήσεις επικινδυνότητας των εργασιών 
φορτοεκφόρτωσης είχαν γίνει ήδη στο παρελθόν 
στα πλαίσια των αξιολογήσεων επικινδυνότητας των 
εργασιών παραγωγής.
Εργαλεία αξιολόγησης της επικινδυνότητας 
υπάρχουν για τις μεταφορές, ωστόσο φαίνεται 
να αποδίδουν ποικίλα αποτελέσματα. Επιπλέον, 
η εμπειρία δείχνει πως οι διάφορες ομάδες που 
αξιολογούν τον ίδιο κίνδυνο χρησιμοποιώντας την 
ίδια μέθοδο συνήθως καταλήγουν σε διαφορετικά 
αποτελέσματα. Ως εκ τούτου τα αποτελέσματα 
αυτά έχουν σχετική μόνο αξία, για παράδειγμα 
καταδεικνύοντας ότι μία συγκεκριμένη διαδρομή 

είναι ασφαλέστερη από μία άλλη. Δεδομένου 
ότι οι εταιρείες σιδηροδρομικής και θαλάσσιας 
μεταφοράς είναι υπεύθυνες να επιλέξουν τις 
αντίστοιχες διαδρομές, η αξιολόγηση των κινδύνων 
μπορεί να είναι σχετική μόνο για τις επιλογές της 
οδικής μεταφοράς.

οι πλάκες επίστρωσης από PVC είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές στο 
ξεθώριασμα και στο λέκιασμα και έχουν μικρότερες απαιτήσεις 
συντήρησης σε σύγκριση με άλλα προϊόντα
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Τα καλύμματα βινυλίου καθιστούν λείες όλες τις επιφάνειες μίας πισίνας και προσφέρουν απεριόριστες επιλογές σχεδιασμού, μεγέθους και 
σχήματος. Μία πισίνα βινυλίου είναι επίσης λιγότερο ακριβή από μία πισίνα fiberglass ή τσιμέντου
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“Θα αναθεωρήσουμε τη χρήση των πρόσθετων PVC και 
θα κινηθούμε σε πιο αειφόρα συστήματα προσθέτων.”

1 
Αντικατάσταση του 
μολύβδου στις 27 χώρες 
της ΕΕ έως το τέλος
του 2015.

2 
Θα αναπτυχθούν 
εύρωστα κριτήρια για 
την ‘αειφόρο χρήση των 
προσθέτων’, με υποβολή 
έκθεσης προόδου έως 
το τέλος του 2012. 
› επετεύχθη το 2014

3 
Επικύρωση των 
εύρωστων κριτηρίων για 
την ‘αειφόρο χρήση των 
προσθέτων’, σε σχέση 
με την αξιακή αλυσίδα 
επόμενου σταδίου, 
με υποβολή έκθεσης 
προόδου έως το τέλος 
του 2014. 
› επετεύχθη εν μέρει

4 
Και άλλοι παραγωγοί 
προσθέτων PVC, 
καθώς και η αξιακή 
αλυσίδα επόμενου 
σταδίου, θα κληθούν 
να συμμετάσχουν 
στην πρωτοβουλία των 
‘αειφόρων προσθέτων’. 
› εξακολουθεί

ΠροΚλήΣή 3η  
άειφόρος χρήση Πρόσθετων: 

Στόχοι

Το μαλακό δάπεδο από PVC είναι φθηνό και χρησιμοποιείται σε πληθώρα κτιρίων, μεταξύ αυτών σπιτιών, νοσοκομείων, γραφείων, σχολείων 
κ.λπ. Περίπλοκα και τρισδιάστατα σχέδια είναι εφικτό να εκτυπωθούν.  

η λεία, σκληρή επιφάνεια του επάνω στρώματος αποτρέπει τη συσσώρευση σκόνης 18

Φ
Ω

το
Γρ

ά
Φ

ιά
: Ε

ΥΓ
Ε

Ν
ιΚ

ή
 Π

ά
ρά

χ
Ω

ρ
ή

Σή
 τ

ή
Σ 

TA
R

K
E

TT



19

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

2013201220112010200920082007 2014

ΠροΚλήΣή 3η  
άειφόρος χρήση Πρόσθετων: 

άΝτιΚάτάΣτάΣή μολΥβδοΥ
Το 2014, η δέσμευση των ESPA και EuPC για την 
αντικατάσταση σταθεροποιητών με βάση τον μόλυβδο 
στις 27 χώρες της ΕΕ έως το τέλος του 2015, 
επεκτάθηκε στις 28 χώρες της ΕΕ. Η αντικατάσταση 
των σταθεροποιητών μολύβδου προχωρεί, και 
η ESPA βρίσκεται σε πορεία ολοκλήρωσης της 
αντικατάστασης έως το τέλος του 2015.
Κατά τα έτη 2007-2014, η χρήση των σταθεροποιητών 
με βάση τον μόλυβδο μειώθηκε κατά 86.228 
τόνους (-86%) στις 28 χώρες της ΕΕ, ενώ η χρήση 
σταθεροποιητών με βάση το ασβέστιο, που αποτελούν 
εναλλακτική λύση, αυξήθηκε κατά 29.472 τόνους. 
(Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε 
επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.vinylplus.eu και 
www.stabilisers.eu).
Τα μέλη της ESPA συνεργάζονται πολύ στενά με 
μετατροπείς προκειμένου να επιλύσουν τυχόν 
θέματα σε εκκρεμότητα που ενδέχεται να τους 
εμποδίσουν να ολοκληρώσουν τη μετάβαση, και να 
βοηθήσουν να διαμορφωθούν οι εφαρμογές εκείνες 
που εξακολουθούν να βασίζονται σε σταθεροποιητές 
μολύβδου.

ΠλάΣτιΚοΠοιήτιΚΕΣ οΥΣιΕΣ
Η Ευρωπαϊκή αγορά πλαστικοποιητών εξακολουθεί 
να αντανακλά τις μεταβολές της νομοθεσίας. Το 
μερίδιο αγοράς των φθαλικών ενώσεων Υψηλού 
Μοριακού Βάρους και άλλων πλαστικοποιητικών 
ουσιών αυξάνεται ραγδαία, αντικαθιστώντας το DEHP. 

Επαναξιολόγηση των Περιορισμών 
για τα DINP και DIDP 
Στις 15 Ιανουαρίου 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δημοσίευσε τα συμπεράσματά της σχετικά με την 
επαναξιολόγηση των περιορισμών για τα DINP και 

DIDP σε παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας που 
μπορεί να τοποθετηθούν στην στοματική κοιλότητα. 
Η Επιτροπή συντάσσεται πλήρως με τα κύρια 
συμπεράσματα που παρουσιάστηκαν τον Αύγουστο 
2013 από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χημικών Ουσιών 
(ECHA38). Βάσει της αξιολόγησης της ECHA, η 
Επιτροπή κατέληξε ότι “δεν υφίσταται μη αποδεκτός 
χαρακτηρισμένος κίνδυνος για τη χρήση DINP και 
DIDP σε είδη εκτός παιχνιδιών και ειδών παιδικής 
φροντίδας που μπορεί να τοποθετηθούν στην 
στοματική κοιλότητα”. “Οι υφιστάμενοι περιορισμοί 
θα πρέπει να διατηρηθούν”, κατέληξε η Επιτροπή. 
Η Επιτροπή συμπέρανε περαιτέρω ότι “εν όψει της 
απουσίας άλλων κινδύνων από τη χρήση DINP και 
DIDP, η εκτίμηση ενδεχόμενων υποκαταστάτων 
διαφαίνεται λιγότερο σχετική”. Ως εκ τούτου, το 
DINP και το DIDP θεωρούνται ασφαλή για χρήση 
σε όλες τις τρέχουσες εφαρμογές προς τους 
καταναλωτές. Αναφορικά με τα παιδιά, η ECHA 

38 ECHA: Ευρωπαϊκή υπηρεσία Χημικών ουσιών (http://echa.europa.eu)
Το PVC χρησιμοποιείται εκτενώς σε αποχετευτικούς σωλήνες λόγω του 
χαμηλού κόστους, της χημικής ανθεκτικότητας και της ευκολίας στη 
συγκόλλησή του

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΜΟΛΥΒΔΟΥ  

ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
2007-2014

-86%
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ΣΤοιΧΕιΑ κΑΤΑΝΑλΩΣηΣ ΣΤΑθΕροΠοιηΤΩΝ ΣΤιΣ 28 ΧΩρΕΣ ΤηΣ ΕΕ 

 Σταθεροποιητές με βάση το ασβέστιο  

 Σταθεροποιητές με βάση τον μόλυβδο
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39 http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applications-for-authorisation-previous-consultations
40 WHO/IPCS: Το Διεθνές Πρόγραμμα του Παγκόσμιου οργανισμού υγείας για την Ασφάλεια των Χημικών (www.who.int/ipcs)

κατέληξε ότι “δεν είναι αναγκαία η λήψη περαιτέρω 
μέτρων διαχείρισης κινδύνων για τη μείωση της 
έκθεσης των παιδιών σε DINP και DIDP”. Για τους 
ενηλίκους, τα στοιχεία βιοπαρακολούθησης που 
μελέτησε η ECHA επιβεβαίωσαν ότι “η έκθεση μέσω 
της τροφής και του εσωτερικού περιβάλλοντος είναι 
αμελητέα” και ότι η δερματική έκθεση σε DINP και 
DIDP “δεν ελλοχεύει κινδύνους για τους ενήλικες ή 
για κυοφορούμενα έμβρυα”.

άδειοδότηση REACH
Τον Σεπτέμβριο 2014, η Επιτροπή Αξιολόγησης 
Κινδύνων (ΕΑΚ) και η Επιτροπή Κοινωνικο-
Οικονομικής Ανάλυσης (ΕΚΟΑ) της ECHA 
εξέφρασαν την υποστήριξή τους σχετικά με την 
αδειοδότηση εταιρειών που αιτούνται για Άδεια 
συνέχισης της χρήσης DEHP τόσο σε παρθένο 
όσο και σε ανακυκλωμένο PVC και DBP σε 
συγκεκριμένες εφαρμογές39.

ταξινόμηση REACH
Μετά από πρόταση της Δανίας, η Επιτροπή 
Κρατών-Μελών της ECHA (ΕΚΜ) αποφάνθηκε τον 
Δεκέμβριο 2014 ότι το DEHP αποτελεί ενδοκρινικό 
διαταράκτη για το ευρύτερο περιβάλλον, καθώς 
και για τους ανθρώπους. Το συμπέρασμα αυτό 
ενδέχεται να οδηγήσει σε μία δεύτερη καταχώριση 
του DEHP στη λίστα υποψηφίων του REACH, 
με πιθανότητα μίας δεύτερης διαδικασίας 
Αδειοδότησης. Ωστόσο, το ECPI θεωρεί ότι η 
επιστήμη όσον αφορά στο DEHP δεν υποστηρίζει 
το συμπέρασμα αυτό, καθώς η πλειοψηφία των 
στοιχείων δείχνει ότι το DEHP δεν επιφέρει 
συνέπειες ενδοκρινικής φύσεως στα ψάρια ή 
άλλους θαλάσσιους οργανισμούς. Επιπλέον, το 
DEHP δεν συσσωρεύεται στη βιολογία, ως εκ 
τούτου δεν συνιστά περιβαλλοντικό κίνδυνο για 
ανώτερα θηλαστικά. Το ECPI δεν συμφωνεί με την 

Επιτροπή Κρατών-Μελών, σύμφωνα με την οποία ο 
ορισμός των WHO/IPCS40για τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις πληροίται και καταδεικνύεται στους 
φακέλλους που υποβλήθηκαν. Ήδη ισχύει 
αυστηρή νομοθεσία για το DEHP ως τοξικό για 
την αναπαραγωγή σύμφωνα με την Κατηγορία 
1B. Η διπλή ρύθμιση μέσω της Λίστας Υποψηφίων 
δημιουργεί πλέον σημαντική αβεβαιότητα για την 
εταιρεία που επιδιώκει Αδειοδότηση.

μελέτες και Έρευνες
Το Πανεπιστήμιο του Maastricht  
(www.maastrichtuniversity.nl) έχει αναλάβει 
να καταρτίσει μία μελέτη αναθεώρησης της 
επιδημιολογίας, προκειμένου να διαπιστώσει 
την αξιοπιστία των επιστημονικών εργασιών που 
καταδεικνύουν σύνδεση ανάμεσα στην έκθεση σε 

Το σκληρό PVC χρησιμοποιείται εκτενώς στον κατασκευαστικό 
κλάδο ως υλικό χαμηλών απαιτήσεων συντήρησης
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Τα δάπεδα από μαλακό PVC προσφέρουν ηχομόνωση και είναι μαλακά στην αφή 
αλλά ανθεκτικά στη φθορά. Το αποτέλεσμα είναι ένα ανθεκτικό δάπεδο με μαλακή 

επίστρωση που αποτρέπει τους τραυματισμούς. Είναι πολύ σημαντικό να επιτρέπει η 
επιφάνεια την πλήρη απομάκρυνση των σωματιδίων

η ΤΑΣη ΤηΣ ΕΕ: Μετάβαση σε Φθαλικές Ενώσεις υΜβ και Άλλες Πλαστικοποιητικές ουσίες
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Πηγή: Εκτίμηση του ECPI βάσει δημοσιευμένων στοιχείων της IHS 
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φθαλικές ενώσεις και σε συνέπειες για την υγεία 
όπως η παχυσαρκία, το άσθμα και η υπογονιμότητα. 
Τα αποτελέσματα αναμένεται να δημοσιευτούν το 
2015.
Μία μελέτη ΑΚΖ για το DINP ολοκληρώθηκε από την 
συμβουλευτική εταιρεία PE INTERNATIONAL41

το 2014 και στη συνέχεια υποβλήθηκε στην Denkstatt 
για επικύρωση. Η οριστική έκθεση θα δημοσιευτεί 
ως τις αρχές του 2015.

Ενημέρωση για τις Εθνικές 
Νομοθεσίες
Στη Γαλλία, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2014 το 
ECPI ανταποκρίθηκε σε αιτήματα από την Εθνική 
Υπηρεσία Υγείας και Περιβάλλοντος της Γαλλίας 
(ANSES) και το Υπουργείο Οικολογίας αναφορικά με 
την Εθνική Ενδοκρινική Στρατηγική. Ως αποτέλεσμα, 
αναθεωρήθηκαν οι καταχωρημένες στο REACH 
πλαστικοποιητικές ουσίες και η θέση τους από 
πλευράς νομοθετικής αξιολόγησης. Αυτό οδήγησε 
τη Γαλλία να προσδιορίσει μία πλαστικοποιητική 
ουσία κιτρικού άλατος για περαιτέρω αξιολόγηση 
εν όψει της χρήσης της σε παιχνίδια. Εκθέσεις 
Ανάλυσης Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνου 
(ΕΑΑΔΚ) για τα DINCH και DOTP αναμένονται 
το 2015, μετά από απόφαση που ελήφθη το 2014 
για την αξιολόγησή τους εν όψει της χρήσης σε 
αντικατάσταση των κατηγοριοποιημένων φθαλικών 
ενώσεων χαμηλού μοριακού βάρους (ΧΜΒ).
Στη Δανία, το Υπουργείο Περιβάλλοντος αποφάσισε 
να αποσύρει την προταθείσα απαγόρευση για τα 
DEHP, DBP, DIBP και BBP, που επρόκειτο να τεθεί 
σε ισχύ τον Δεκέμβριο 2015. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
έχει ήδη τονίσει ότι οι εθνικές απαγορεύσεις 
συγκεκριμένων χημικών ενδέχεται να μη συνάδει με 
την κοινοτική νομοθεσία περί χημικών. 

Κριτήρια για την ‘άειφόρο χρήση 
των Προσθέτων’ 
Η Ομάδα Δράσης της VinylPlus για τα Πρόσθετα 
περιλαμβάνει εκπροσώπους του ECPI, της ESPA, 
και από σχετικούς κλάδους όπως χρωστικών και 
ουδέτερων αυξητικών ουσιών, ΜΚΟ, και μεγάλες 
βιομηχανίες μετατροπής PVC. Το 2014, η Ομάδα 
Δράσης αυξήθηκε σε αριθμό μελών.
Η ομάδα αυτή συνεργάστηκε με την Natural Step 
(TNS) προκειμένου να ενσωματώσει τις τρέχουσες 

τυποποιημένες ΠΔΠ με τα κριτήρια της TNS για 
την αειφορία. Η εργασία αυτή είχε ως αποτέλεσμα 
ένα κοινό έγγραφο που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο 
2014, στο οποίο παρουσιάζεται η έννοια του ‘EP-
Dplus’, όπου προτείνεται μία νέα ολοκληρωμένη 
προσέγγιση και μεθοδολογία για την αξιολόγηση 
της χρήσης των ουσιών που χρησιμοποιούνται ως 
πρόσθετα σε προϊόντα PVC από την οπτική της 
αειφόρου ανάπτυξης.
Σαν ένα δεύτερο βήμα, η προτεινόμενη προσέγγιση 
και μέθοδος αξιολόγησης παρουσιάστηκαν και 
συζητήθηκαν από εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη 
στη συνάντηση ‘Διάλογος Ενδιαφερομένων Μερών 
για τα Πρόσθετα’ που πραγματοποίησε η VinylPlus 
στη Βιένη Αυστρίας τον Σεπτέμβριο του 2014. Στους 
συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονταν εκπρόσωποι 
από διεθνείς φορείς, εθνικές και τοπικές αρχές, 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες, ερευνητικά ινστιτούτα, 
οργανισμούς καταναλωτών και περιβαλλοντικές 
ΜΚΟ. Η ιδέα του EPDplus αναλύθηκε σε έναν 
ανοικτό και εποικοδομητικό διάλογο, και έτυχε 
θερμής υποδοχής. Η τροφοδότηση και τα 
σχόλια των ενδιαφερομένων μερών βοήθησαν 
και ενθάρρυναν την πρόοδο της VinylPlus στην 
προσέγγιση αυτή.
Τον Νοέμβριο αποφασίστηκε η έναρξη των εργασιών 
του EPDplus για δάπεδα και πολυστρωματικούς 
σωλήνες. Το πρώτο EPDplus θα ολοκληρωθεί το 
πρώτο τρίμηνο του 2015 και θα παρουσιαστεί στο 
Φόρουμ του 2015 για την Αειφορία του Βινυλίου στις 
Κάννες Γαλλίας.
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η μεγαλύτερη εστία μόλυνσης σε έναν αποστειρωμένο χώρο καταλήγει 
να είναι το δάπεδο. Χρησιμοποιούμενο σε νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα, 
είναι εύκολο στη συντήρηση και, το σημαντικότερο, στη διατήρηση της 
υγιεινής

41 PE INTERNATIONAL: σύμβουλοι αειφορίας (www.pe-international.com)



“Θα βοηθήσουμε να ελαχιστοποιηθεί ο κλιματολογικός αντίκτυπος 
μέσω του περιορισμού της χρήσης ενέργειας και πρώτων υλών, 

στοχεύοντας στη δυνητική μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και στην προαγωγή της αειφόρου καινοτομίας.”

2 
Μείωση 
ενεργειακής 
κατανάλωσης 
από τους 
παραγωγούς 
PVC ρητίνης, με 
στόχο το 20% 
έως το 2020. 

3  
Προσδιορισμός 
στόχων για 
συγκεκριμένη 
μείωση 
ενέργειας 
από πλευράς 
μετατροπέων 
έως το τέλος του 
2012. 
› επετεύχθη  
εν μέρει 

4 
Πρόταση από την 
Ομάδα Δράσης 
για την Ενεργειακή 
Αποτελεσματικότητα 
σχετικά με 
προσήκουσες 
μετρήσεις 
περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος έως το 
τέλος του 2014. 
› καθυστερεί 
(σε αναμονή των 
αποτελεσμάτων της 
πιλοτικής φάσης του 
περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος 
προϊόντων  
(ΠάΠ) της ΕΕ)

5 
Σύσταση 
Ομάδας Δράσης 
Ανανεώσιμων 
Υλών έως 
το τέλος του 
πρώτου τριμήνου 
του 2012. 
› επετεύχθη

6 
Υποβολή 
έκθεσης 
προόδου από την 
Ομάδα Δράσης 
Ανανεώσιμων 
Υλών έως το 
τέλος του 2012. 
› επετεύχθη 

ΠροΚλήΣή 4η  
άειφόρος χρήση Ενέργειας και Πρώτων Υλών: 

Στόχοι

οι οροφές από PVC είναι σχεδιασμένες ώστε να προσφέρουν άριστη απόδοση σε πολύ οικονομική τιμή
22
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1	
Σύσταση Ομάδας 
Δράσης για 
την Ενεργειακή 
Αποτελεσματικότητα 
έως το τέλος  
του 2011. 
› επετεύχθη
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42 IFEU: Institut für Energie - und Umweltforschung Heidelberg GmbH (Γερμανικό ινστιτούτο Ερευνών για την Ενέργεια και το Περιβάλλον – www.ifeu.de) 

ΕΝΕρΓΕιάΚή 
άΠοτΕλΕΣμάτιΚοτήτά
Οι παραγωγοί PVC ρητίνης έχουν δεσμευτεί για τη 
μείωση της ενεργειακής κατανάλωσής τους στην 
παραγωγή EDC, VCM και PVC, με στόχο τη μείωση 
κατά 20% έως το 2020. 
Το 2012, η Ομάδα Δράσης για την Ενεργειακή 
Αποτελεσματικότητα συμφώνησε με την Ομάδα 
Παραγωγής του ECVM να υιοθετήσει ως βάση τα 
στοιχεία που συνελέγησαν από το IFEU42για την 
συγκριτική αξιολόγηση του 2009 (για ενεργειακή 
κατανάλωση τα έτη 2007-2008). Το 2014, το IFEU 
συνέλεξε τα στοιχεία ενεργειακής κατανάλωσης 
των μελών του ECVM για τα έτη 2012-2013 για 
λογαριασμό της VinylPlus. 
Τα ενδιάμεσα αποτελέσματα αυτής της πρώτης 
επαλήθευσης έδειξαν ότι η ενέργεια που χρειάζεται 
για την παραγωγή ενός τόνου PVC είχε μειωθεί κατά 
10.2% κατά μέσο όρο. Η βελτίωση αυτή οφείλεται σε 
έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως βελτιώσεις στην 
οικολογική αποτελεσματικότητα, στις λειτουργίες 
και στον εξοπλισμό.
Ομοίως και οι μετατροπείς καταβάλλουν 
προσπάθειες για την αύξηση της ενεργειακής 
αποτελεσματικότητάς τους. Ωστόσο, λόγω της 
περιπλοκότητας και ποικιλίας των λειτουργιών του 
κλάδου μετατροπών, ένας συνολικός στόχος θα 
στερείτο νοήματος, το ίδιο και οι στόχοι για τους 
υποκλάδους. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε να 
υιοθετηθεί μία σταδιακή προσέγγιση.
Το 2014 διενεργήθηκαν δοκιμές σε κάποιες εταιρείες 
μετατροπών προκειμένου να αξιολογήσουν την 
ενεργειακή κατανάλωσή τους. Οι υπολογισμοί 
ωστόσο ήταν πολύ περίπλοκοι, καθώς η κατανάλωση 
ενέργειας μπορεί να ποικίλλει σημαντικά, 
ανάλογα με το παραγόμενο προϊόν, καθώς και για 
μεμονωμένες σειρές παραγωγής.

άΕιΦορο άΠοτΥΠΩμά
Το 2012, η VinylPlus συνέστησε μία έκτακτη 
Ομάδα Δράσης για την αξιολόγηση των 
διαθέσιμων μεθόδων μέτρησης περιβαλλοντικών 
αποτυπωμάτων και αποτυπωμάτων βιωσιμότητας 
προκειμένου να προταθούν κατάλληλες μετρήσεις 

αποτυπωμάτων. Αυτή την στιγμή, η Ομάδα Δράσης 
παρακολουθεί την πιλοτική φάση του προγράμματος 
Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος Προϊόντων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΠΠΑΠ), με στόχο να 
προτείνει μετρήσεις αποτυπώματος που συνάδουν 
με το ΠΑΠ της ΕΕ. Η TEPPFA συμμετέχει άμεσα στην 
πιλοτική φάση του ΠΑΠ για την ομάδα προϊόντων 
‘σωλήνες παροχής ζεστού και κρύου νερού’.

άΝάΝΕΩΣιμΕΣ ΠρΩτΕΣ ΥλΕΣ
Η Ομάδα Δράσης Ανανεώσιμων Υλών που 
συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2011 διερευνά 
εναλλακτικές ανανεώσιμες πηγές για την παραγωγή 
PVC. Από το 2012 έως το 2014 συλλέχθηκαν και 
αναλύθηκαν στοιχεία, ενώ στις αρχές του 2014 
η TNS συνεισέφερε ορισμένες γενικές απόψεις. 
Λεπτομερής έκθεση της εργασίας αυτής, 
συμπεριλαμβανομένων των δυνητικών μελλοντικών 
σεναρίων, υπάρχει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της 
VinylPlus. Στο Παράρτημα 1 της παρούσας Έκθεσης 
Προόδου περιλαμβάνεται συνοπτική παρουσίαση. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ 
ΡΗΤΙΝΗΣ PVC

-10.2%
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Το PVC προσφέρει καινοτόμους και αειφόρους λύσεις για οροφές και 
κτίρια 

Φ
Ω

το
Γρ

ά
Φ

ιά
: Ε

ΥΓ
Ε

Ν
ιΚ

ή
 Π

ά
ρά

χ
Ω

ρ
ή

Σή
 τ

ή
Σ 

IM
P

E
R

B
E

L 
N

V

Το PVC συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων, στην 
παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, στην αύξηση της αειφορίας καθώς και 
στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των κτιρίων
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οι χρησιμοποιημένοι σωλήνες από PVC συλλέγονται για ανακύκλωση, 
μεταξύ άλλων μέσω συστημάτων εγγύησης επιστροφής που 
παρέχονται από ορισμένες κατασκευαστικές εταιρείες
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ΕκθΕΣη ΠροοΔου 2015



“Θα εξακολουθήσουμε να αυξάνουμε την ευαισθητοποίηση  
για την αειφορία σε όλη την αξιακή αλυσίδα – συμπεριλαμβανομένων των 
ενδιαφερόμενων μερών εντός και εκτός βιομηχανίας – προκειμένου να 

επιταχύνουμε την επίλυση των προκλήσεων αειφορίας που αντιμετωπίζουμε.” 

ΠροΚλήΣή 5η 
Ευαισθητοποίηση για την άειφορία: 

Στόχοι

η Barbara Kreissler του UNIDO, σε διάλογο με τον Paul Hohnen, διεθνή εμπειρογνώμονα της αειφόρου 
ανάπτυξης και ρυθμιστή του Φόρουμ για την Αειφορία του βινυλίου 2014 
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6 
Η σήμανση 
προϊόντων της 
VinylPlus θα 
λανσαριστεί ως 
το τέλος του 
2012. 
› επετεύχθη  
το 2014

7
Το ECVM θα 
αναλάβει 
ενεργό ρόλο 
στην προώθηση 
της VinylPlus 
στα πλαίσια 
των διεθνών 
οργανώσεων της 
βιομηχανίας PVC 
παγκοσμίως. 
› εξακολουθεί

8
Οι παραγωγοί 
σταθεροποιητικών 
ουσιών της ESPA 
θα προωθήσουν 
ενεργά τη Vinyl-
Plus εκτός των 27 
χωρών της ΕΕ. 
› εξακολουθεί
› partially achie-
ved

9 
Η VinylPlus θα 
αυξήσει τον αριθμό 
των συμμετεχόντων 
του προγράμματος 
κατά 20% σε σχέση 
με το 2010 ως το 
τέλος του 2013 
› δεν επετεύχθη 

10
Η VinylPlus θα 
δημιουργήσει 
συνεργασία με 
πέντε διεθνείς 
φίρμες ως το 
τέλος του 2013. 
› επετεύχθη  
εν μέρει

11 
Θα 
πραγματοποιηθεί 
ανασκόπηση 
της προόδου 
προς την 
παγκοσμιοποίηση 
της προσέγγισης 
ως το τέλος του 
2015.

1 
Η διαδικτυακή 
πύλη της Vinyl-
Plus αναμένεται 
να λειτουργήσει 
το καλοκαίρι του 
2011. 
› επετεύχθη

2 
Η Επιτροπή 
Παρακολούθησης 
της VinylPlus, που 
θα συνεδριάζει 
τουλάχιστον δύο 
φορές τον χρόνο, 
θα συσταθεί ως το 
τέλος του 2011. 
› επετεύχθηchie-
ved

3 
Το Πιστοποιητικό 
Μέλους της 
VinylPlus θα 
εκδοθεί ως το 
τέλος του 2011. 
› επετεύχθη

4 
Κάθε χρόνο θα 
δημοσιεύεται 
δημόσια και 
ανεξάρτητα 
ελεγχόμενη 
Έκθεση Προόδου 
της VinylPlus και 
θα προωθείται 
στα βασικά 

5 
Θα οργανώνονται 
ετήσιες 
συναντήσεις 
των εξωτερικών 
ενδιαφερομένων 
μερών, 
ξεκινώντας από 
το 2012. 
› επετεύχθη 

ενδιαφερόμενα 
μέρη. Η 
πρώτη έκδοση 
προβλέπεται να 
γίνει το 2012. 
With the first 
edition being  
published in 2012.
› επετεύχθη
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43 http://www.vinylplus.eu//uploads/Modules/Documents/ok_brochure_pvc_14-03-2014.pdf 
44 http://www.vinylplus.eu//uploads/Modules/Documents/camb01_4002_vinylplus_brochure_en.pdf 

“Θα εξακολουθήσουμε να αυξάνουμε την ευαισθητοποίηση  
για την αειφορία σε όλη την αξιακή αλυσίδα – συμπεριλαμβανομένων των 
ενδιαφερόμενων μερών εντός και εκτός βιομηχανίας – προκειμένου να 

επιταχύνουμε την επίλυση των προκλήσεων αειφορίας που αντιμετωπίζουμε.” 

ΠροΚλήΣή 5η 
Ευαισθητοποίηση για την άειφορία: 

Στόχοι

άΝΕΞάρτήτή ΠάράΚολοΥΘήΣή
Η Επιτροπή Παρακολούθησης της VinylPlus (δείτε 
τη σελ. 5) συνεδρίασε επισήμως δύο φορές το 2014, 
τους μήνες Απρίλιο και Νοέμβριο. 
Προς εξασφάλιση της μέγιστης διαφάνειας, 
τα πρακτικά της Επιτροπής Παρακολούθησης 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα της VinylPlus (www.
vinylplus.eu) αφού εγκριθούν επισήμως κατά την 
επόμενη συνεδρίαση.

ΕτήΣιά ΥΠοβολή ΕΚΘΕΣήΣ
Στα πλαίσια της Εθελοντικής Δέσμευσης, 
η πρόοδος, οι εξελίξεις και τα επιτεύγματα 
δημοσιεύονται ετησίως σε Έκθεση Προόδου. 
Η Έκθεση Προόδου 2015 επαληθεύτηκε 
ανεξάρτητα από την SGS, ενώ τα τονάζ του PVC που 
ανακυκλώθηκε, καθώς και οι δαπάνες, ελέγχθηκαν 
και πιστοποιήθηκαν από την KPMG. Η Natural Step 
προέβη σε σχολιασμό του συνολικού έργου και της 
προόδου της VinylPlus. 

διάλοΓοΣ μΕ τά ΕΞΩτΕριΚά 
ΕΝδιάΦΕρομΕΝά μΕρή Κάι 
ΕΠιΚοιΝΩΝιά
Η VinylPlus έχει δεσμευτεί ως προς την δημιουργία 
ευαισθητοποίησης για την αειφορία σε όλη 
την αξιακή αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένων 
των ενδιαφερομένων μερών εντός και εκτός 
της βιομηχανίας. Έχει επίσης αναλάβει τη 
δέσμευση για ειλικρινή και ανοικτό διάλογο με 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τρίτους, φορείς και 
οργανισμούς σε τεχνικές, πολιτικές και κοινωνικές 
κοινότητες. Ο διάλογος και η συνεργασία συνέχισαν 
να ενισχύονται το 2014, συμπεριλαμβανομένου και 
μέσα από την προσέγγιση των κοινών σχεδίων. 
Με στόχο το μοίρασμα των ορθών πρακτικών, την 
ανάπτυξη συνεργιών και την αποτελεσματικότερη 
επικοινωνία, το πρώτο σεμινάριο της VinylPlus με 
τίτλο ‘Joining Forces for Communication’ (Ενώνοντας 
τις Δυνάμεις μας για την Επικοινωνία’) διοργανώθηκε 
τον Μάιο στη Λιέγη, Βελγίου, με εκπροσώπους 
από κλαδικές ενώσεις και το Δίκτυο PVC. Με την 
υποστήριξη της VinylPlus, το 2014 εφαρμόστηκαν 
οκτώ κοινά προγράμματα επικοινωνίας από τέσσερις 
Ευρωπαϊκές κλαδικές ομοσπονδίες και τρεις εθνικές 
ενώσεις PVC. (Για περισσότερες πληροφορίες, 
επισκεφθείτε τη σελίδα www.vinylplus.eu/community/
communications-projects/2013-4)
Το 2014 δημοσιεύτηκαν δύο νέα φυλλάδια της 
VinylPlus. Το φυλλάδιο ‘Recycling Technologies’ 
(Τεχνολογίες Ανακύκλωσης)43συνοψίζει το πλαίσιο 
και τις δυνατότητες ανακύκλωσης στην Ευρώπη, 
καθώς και ορισμένες από τις προκλήσεις και τις 
λύσεις σχετικά με την αύξηση της ανακύκλωσης 
των απορριμμάτων PVC. Εστιάζεται ιδιαίτερα στις 
αναδυόμενες τεχνολογίες με τις οποίες ανοίγει 
η πρόσβαση σε ροές δύσκολα ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων. Το ‘Closing the Loop with PVC’ 

(Κλείνοντας τον Βρόχο με PVC)44εκθέτει επιλεγμένα 
παραδείγματα ορθής πρακτικής που αναπτύχθηκαν 
μέσα στα πλαίσια του προγράμματος της VinylPlus. 

ομάδα δράσης για την Προώθηση
Μία νέα Ομάδα Δράσης για την Προώθηση 
συστάθηκε το 2014 για να υποστηρίξει την ανάπτυξη 
της Εθελοντικής Δέσμευσης στα πλαίσια της 
περίπλοκης κοινοτικής νομοθεσίας και πολιτικής. Η 
Ομάδα Δράσης θα συμβάλει επίσης στην εξάμηνη 
επισκόπηση της Εθελοντικής Δέσμευσης το 2015 και 
θα εργαστεί προς τη μεγιστοποίηση της αξίας και της 
εικόνας της VinylPlus για τα ενδιαφερόμενα μέρη της.

Παγκόσμια Συμμετοχή 
Στα πλαίσια της δέσμευσής της για την προώθηση 
της προσέγγισής της σε όλη τη βιομηχανία του 
PVC παγκοσμίως, η VinylPlus μοιράζεται ενεργά 
γνώσεις και ορθές πρακτικές με άλλες τοπικές 
ενώσεις PVC του GVC (Παγκόσμιο Συμβούλιο 
Βινυλίου). Το 2014, μία από τις συναντήσεις του 
GVC που πραγματοποιούνται κάθε δύο έτη 
πραγματοποιήθηκε στην Αφρική για πρώτη 
φορά: διοργανώθηκε από την SAVA (Ένωση 
Βινυλίου Νοτίου Αφρικής), σε συνδυασμό με το 
Συνέδριο Νοτίου Αφρικής για το Βινύλιο 2014. Η 
διοργάνωση πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο 
στο Γιοχάνεσμπουργκ, με συμμετοχή άνω των 150 
συνέδρων από όλο τον κόσμο.

ήνωμένα Έθνη 
Ως μέλος της Πλατφόρμας για την Πράσινη 
Βιομηχανία (GIP) - μίας υψηλού επιπέδου παγκόσμιας 
συνεργασίας πολλαπλών ενδιαφερόμενων μερών 
της οποίας ηγείται ο Οργανισμός Βιομηχανικής 
Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNIDO) και το 
Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών 
(UNEP) - η VinylPlus συνέχισε τον διάλογο με τα 
Ηνωμένα Έθνη το 2014.

Το PVC έχει πολυάριθμες χρήσεις: βιομηχανικές κατασκευές, γεωργία ή απλά 
διακόσμηση 
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Τον Μάιο 2014 η Barbara Kreissler, Επικεφαλής 
της Ομάδας Επιχειρηματικών Συνεργασιών του 
UNIDO, συμμετείχε ως βασική ομιλήτρια στο 
δεύτερο Φόρου για την Αειφορία του Βινυλίου 
που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη της Ιταλίας. 
Ανοίγοντας το κεφάλαιο με τίτλο ‘Οι Συνεργασίες Ως 
Κινητήριος Δύναμη: Συνεργασία προς τους Στόχους 
Αειφορίας’, ανέφερε: “Ο UNIDO είναι ιδιαίτερα 
υπερήφανος που διαθέτει μία συνεργασία εύρους 
βιομηχανίας όπως η VinylPlus στην Πλατφόρμα για 
την Πράσινη Βιομηχανία. Τα πρόσφατα ορόσημα 
που πέτυχε, καταδεικνύουν πως ο ιδιωτικός τομέας 
μπορεί να πυροδοτήσει αλλαγές και να πάρει τα 
ηνία για την επίτευξη ενός σημαντικού βήματος 
προς τους στόχους της αειφορίας και για την 
υλοποίηση ενός πιο περιεκτικού και αειφόρου 
μοντέλου βιομηχανικής ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, το 
συγκεκριμένο μοντέλο συνεργασίας είναι ιδιαίτερα 
σχετικό όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο αλλά και 
για την ανάπτυξη και μετάβαση οικονομιών που 
βρίσκονται μόλις στην αρχή της πορείας τους προς 
την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη.”

Τον Μάιο 2014, ως ανταπόκριση στο αίτημα του 
UNEP για την υποβολή πληροφοριών στα πλαίσια 
της παρ. 4 της Απόφασης του Συμβουλίου της UNEP 
υπ’ αριθμ. 27/12, Κεφ. II Μόλυβδος και Κάδμιο45, 
η VinylPlus συνεισέφερε μία διατριβή με θέμα  
Η εμπειρία της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας PVC στην 
αντικατάσταση σταθεροποιητών μολύβδου και 
καδμίου’ 46.

Εκδηλώσεις για τα Ενδιαφερόμενα 
μέρη, Συνέδρια και Εκθέσεις
Το διεθνές συνέδριο με θέμα ‘Εναλλακτικές Λύσεις 
για τις Χαρακτηρισμένες Φθαλικές Ενώσεις σε 
Ιατρικές Συσκευές από PVC’ πραγματοποιήθηκε 
στην Κοπεγχάγη Δανίας τον Μάρτιο του 2014, με 
στόχο να συμβάλει στον διάλογο για τη χρήση 
των πλαστικοποιητικών ουσιών PVC σε ιατρικές 
εφαρμογές. Η VinylPlus παρουσίασε την προσέγγισή 
της και την πρόοδό της προς την αειφορία στο 
συνέδριο, το οποίο διοργανώθηκε από την Υπηρεσία 
Προστασίας Περιβάλλοντος της Δανίας, την 
Υπηρεσία Υγείας και Φαρμάκων Δανίας και το 
Συμβούλιο Πληροφοριών για το PVC Δανίας (εταίρος 
της PVCMed Alliance – www.pvcmed.org).
Τον Απρίλιο 2014, η VinylPlus συμμετείχε στο PVC 
2014, ένα συνέδριο που πραγματοποιείται κάθε 
τρία χρόνια στο Brighton του Ηνωμένου Βασιλείου 
και καλύπτει όλες τις πτυχές του PVC, από τη 
διαμόρφωση έως την ανάκτηση και ανακύκλωση. 
Η ανανεωμένη δέσμευση της VinylPlus απέναντι 
στην αειφορία, καθώς και τα επιτεύγματά της, 
παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν στο συνέδριο στο 
οποίο ήταν παρόντες 490 σύνεδροι από 36 χώρες.
Το δεύτερο Φόρουμ για την Αειφορία του Βινυλίου, 
που συνδιοργανώθηκε από το ECVM και τη Vinyl-
Plus, πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη της Ιταλίας 
τον Μάιο του 2014, με συμμετοχή πάνω από 100 
εμπειρογνωμόνων από όλο τον κόσμο. Με θέμα 
‘Ενισχύοντας την αξία των Συνεργασιών’, το φόρουμ 
του 2014 εξερεύνησε τα κλειδιά για μία επιτυχημένη 
συνεργασία μεταξύ τοπικών, εθνικών, Ευρωπαϊκών 
και διεθνών εταίρων του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για νέους 
τρόπους συνεργασίας προς την επίτευξη στόχων για 
την αειφορία και την αποδοτική χρήση των πόρων. 
Δικτυώθηκαν επίσης με άλλους επιχειρηματικούς 
ηγέτες και ενημερώθηκαν για τις τελευταίες 
εξελίξεις από σημαντικές εταιρείες και ενώσεις. 
Η VinylPlus είχε παρουσία στο συνέδριο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πράσινη Εβδομάδα 2014 
στις Βρυξέλλες, Βελγίου, που πραγματοποιήθηκε 
από 3 έως 5 Ιουνίου 2014, και εστιάστηκε 
στην‘Κυκλική Οικονομία, Αποδοτική Χρήση 
Πόρων και Απόβλητα’. Επισκεπτόμενοι το κιόσκι 
της VinylPlus, οι φορείς χάραξης της κοινοτικής 
πολιτικής και άλλα Ευρωπαϊκά ενδιαφερόμενα μέρη 
ενημερώθηκαν με παραδείγματα ορθής πρακτικής 
σε εφαρμογές καταναλωτών και βιομηχανιών με 
χρήση ανακυκλωμένου PVC. Η VinylPlus έχει ήδη 

Ένα σπουδαίο παράδειγμα της διακοσμητικής χρήσης του PVC.

45 http://www.unep.org/chemicalsandwaste/LeadCadmium/Publications/DevelopmentofTechniquesforEmissions/tabid/838787/Default.aspx
46 http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Lead_Cadmium/docs/GC27%20Followup%202013/VinylPlus_Contribution%20Cefic_Eu%20Industry.pdf    

Τα παράθυρα και οι πόρτες από PVC παρέχουν την ιδανική ισορροπία 
μεταξύ εξοικονόμησης ενέργειας και άνετης διαβίωσης
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συνεισφέρει στο συνέδριο Πράσινη Εβδομάδα 
2014 ως ομιλητής σε εξειδικευμένο σεμινάριο στο 
Φόρουμ TEPPFA 2014 – ένα δρώμενο-δορυφόρος 
της Πράσινης Εβδομάδας που διοργανώθηκε από 
τις TEPPFA και EPPA τον Απρίλιο 2014.
Με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης των 
ανακυκλωτών νοτιοανατολικής Ευρώπης σχετικά 
με την Εθελοντική Δέσμευση της VinylPlus και τις 
πιθανές χρήσεις και εφαρμογές του ανακυκλωμένου 
PVC, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο για την 
ανακύκλωση του PVC στη Λευκωσία Κύπρου τον 
Σεπτέμβριο του 2014. Το δρώμενο συνδιοργανώθηκε 
από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Κύπρου και 
την VinylPlus.
Τον Οκτώβριο 2014, το ECPI και η VinylPlus 
διοργάνωσαν από κοινού μία δημοσιογραφική 
περιήγηση στη Ραβένα και στη Φεράρα της Ιταλίας 
για οκτώ δημοσιογράφους από τέσσερις χώρες, οι 
οποίοι επισκέφθηκαν τους εταίρους της VinylPlus 
Vulcaflex (www.vulcaflex.eu) και VinyLoop®. 
Περίπου 120 σύνεδροι από περισσότερες από 
50 Ευρωπαϊκές εταιρείες που ασχολούνται με 
την παραγωγή καλωδίων με μόνωση από PVC 
συγκεντρώθηκαν στην Μπολόνια της Ιταλίας τον 
Νοέμβριο, στα πλαίσια του PVC CABLES 2014. Το 
δρώμενο αυτό, που διοργανώθηκε από κοινού από 
το ECVM και την PVC Forum Italia, ήταν το πρώτο 
Ευρωπαϊκό σεμινάριο αφιερωμένο στην αειφόρο 
ανάπτυξη των καλωδίων από PVC, και περιελάμβανε 
παρουσίαση της Εθελοντικής Δέσμευσης της 
VinylPlus και της προσέγγισής της προς τους 
παραγωγούς καλωδίων.
Τον Δεκέμβριο, η συμμετοχή της VinylPlus στο 
Συνέδριο Πλαστικοποιητικών Ουσιών 2014 που 
διοργανώθηκε από το ECPI και την European Plastics 
News στις Βρυξέλλες Βελγίου, εστιάστηκε στην 
αειφόρο χρήση των πλαστικοποιητικών ουσιών στο 
εύκαμπτο PVC.

διαδικτυακή Επικοινωνία
Η διαδικτυακή επικοινωνία αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος του επικοινωνιακού προγράμματος της 
VinylPlus. Το 2014, η VinylPlus λάνσαρε ένα νέο 
webinar για τις εσωτερικές επικοινωνίες της, με 
ποικίλη θεματολογία σε σχέση με το PVC. Το πρώτο 

webinar με τίτλο ‘Vinyl it!’ πραγματοποιήθηκε 
τον Απρίλιο 2014, όπου περισσότεροι από 40 
συμμετέχοντες γράφτηκαν για μία διαδραστική 
συνεδρία προκειμένου να μάθουν περισσότερα 
σχετικά με το πρόγραμμα της VinylPlus, να πάρουν 
σημαντικές γνώσεις από πρώτο χέρι και να κάνουν 
ερωτήσεις. Το δεύτερο webinar με τίτλο ‘Recycle 
it!’ πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο 2014 και 
εστιαζόταν στην ανακύκλωση του PVC και ειδικότερα 
σε μεθοδολογίες, τεχνικές και διαχείριση στα 
πλαίσια του προγράμματος της VinylPlus.

ΠιΣτοΠοιήτιΚο ΕτάιροΥ τήΣ 
VINYLPLUS Κάι ΣήμάΝΣή 
ΠροϊοΝτΩΝ 
Πιστοποιητικά Εταίρων δίδονται κάθε χρόνο σε 
εταιρείες που υποστηρίζουν την Εθελοντική 
Δέσμευση της VinylPlus. Το Πιστοποιητικό αυτό 
χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο από 
εταιρείες-εταίρους για να δείχνουν σε πελάτες και 
υπαλλήλους τη δέσμευση και την ανάμειξή τους στο 
πρόγραμμα της VinylPlus.
Το πρόγραμμα Σήμανσης Προϊόντων αναπτύχθηκε 
σε στενή συνεργασία με την BRE Global (εταιρεία 
πιστοποίησης για την υπεύθυνη άντληση πόρων 
για κτίρια και κατασκευαστικά προϊόντα, με 
έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο – www.bre.co.uk) 
και την TNS. Μετά την ολοκλήρωση των νομικών 
επαληθεύσεων προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι η Σήμανση Προϊόντων συνάδει πλήρως με 
όλους τους ισχύοντες κανόνες και τη νομοθεσία 
περί ανταγωνισμού, λανσαρίστηκε επίσημα 
στο Φόρουμ για την Αειφορία του Βινυλίου που 
πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη τον Μάιο του 
2014. Το δεύτερο εξάμηνο του 2014, η εργασία 
επικεντρώθηκε στο κτίσιμο των απαραίτητων 
υποδομών, στον προσδιορισμό των εργασιακών 
διαδικασιών και στη διαπραγμάτευση της σύμβασης 
της BRE. Με στόχο να είναι οι πρώτες στους 
κλάδους τους που θα επιδεικνύουν την προηγμένη 
αειφορία των προϊόντων τους, αρκετές εταιρείες 
από τους κλάδους σωλήνων, παραθύρων και 
δαπέδων έχουν αιτηθεί επίσημα για τη Σήμανση 
Προϊόντος και ετοιμάζονται πλέον για τους ελέγχους 
τους. 

Σχεδόν η μισή παγκόσμια παραγωγή ρητίνης PVC ετησίως χρησιμοποιείται για σωλήνες που προορίζονται για δημοτικές και βιομηχανικές εφαρμογές
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A. Kolckmann GmbH (Γερμανία) 
Alfatherm SpA (ιταλία)
Aliaxis Group (βέλγιο) 
Altro (ηβ)
aluplast Austria GmbH (Αυστρία) 
aluplast GmbH (Γερμανία)
alwitra GmbH & Co (Γερμανία)
AMS Kunststofftechnik GmbH & Co. KG   
 (Γερμανία)
Amtico International (ηβ) 
Armstrong DLW AG (Γερμανία)
Bilcare Research (Γερμανία)
BM S.L. (ισπανία)
BT Bautechnik Impex GmbH & Co. KG (Γερμανία)
BTH Fitting kft (ουγγαρία)
CIFRA (Γαλλία) 
Coveris Rigid Hungary Ltd (ουγγαρία)
debolon dessauer bodenbeläge GmbH & Co. KG  
 (Γερμανία) 
Deceuninck Ltd (ηβ)
Deceuninck NV (βέλγιο)
Deceuninck SAS (Γαλλία)
DHM (ηβ)
Dickson Saint Clair (Γαλλία)
Döllken Kunststoffverarbeitung GmbH (Γεμρανία)
Dyka BV (ολλανδία) 
Dyka Plastics NV (βέλγιο) 
Dyka Polska Sp. z o.o. (Πολωνία) 
Elbtal Plastics GmbH & Co. KG (Γερμανία)
Epwin Window Systems (ηβ)
Ergis SA (Πολωνία) 
FDT FlachdachTechnologie GmbH  
& Co. KG (Γερμανία)
Finstral AG (ιταλία) 
FIP (ιταλία) 
Flag SpA (ιταλία)
Fucine Film Solutions Srl (ιταλία)* 
Gallazzi SpA (ιταλία)
Gealan Fenster-Systeme GmbH (Γερμανία)
Georg Fischer Deka GmbH (Γερμανία) 
Gerflor Mipolam GmbH (Γερμανία) 
Gerflor SAS (Γαλλία) 
Gerflor Tarare (Γαλλία)
Gernord Ltd (ιρλανδία)
Girpi (Γαλλία)
Griffine Enduction (Γαλλία)   
H Producter AS (Νορβηγία)
Heytex Bramsche GmbH (Γερμανία)
Heytex Neugersdorf GmbH (Γερμανία)
Holland Colours NV (ολλανδία)*
Icopal Kunststoffverarbeitungs GmbH (Γερμανία) 
IGI – Global Wallcoverings Association (βέλγιο)
IKA Innovative Kunststoffaufbereitung  
GmbH & Co. KG (Γερμανία)
Imperbel NV (βέλγιο)*
Inoutic/Deceuninck GmbH (Γερμανία)
Inoutic/Deceuninck Sp. z o.o. (Πολωνία)
Internorm Baulemente GmbH (Αυστρία)*
Jimten (ισπανία)
Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG (Γερμανία) 
Konrad Hornschuch AG (Γερμανία) 
KWH Pipe Oy AB (Φιλανδία) 
Manufacturas JBA (ισπανία)
Marley Deutschland (Γερμανία) 

Marley Hungária (ουγγαρία) 
Mehler Texnologies GmbH (Γερμανία)
MKF-Ergis GmbH (Γερμανία)
MKF-Ergis Sp. z o.o. (Πολωνία)
Molecor (ισπανία)
Mondoplastico SpA (ιταλία)
Nicoll (Γαλλία) 
Nicoll Italy (ιταλία)
Nordisk Wavin A/S (Δανία) 
Norsk Wavin A/S (Νορβηγία) 
NYLOPLAST EUROPE B.V. (ολλανδία)
Omya International AG (Ελβετία)
Perlen Packaging (Ελβετία)
Pipelife Austria (Αυστρία) 
Pipelife Belgium NV (βέλγιο) 
Pipelife Czech s.r.o (Τσεχία) 
Pipelife Deutschland GmbH (Γερμανία) 
Pipelife Eesti AS (Εσθονία) 
Pipelife Finland Oy (Φιλανδία)
Pipelife France (Γαλλία)* 
Pipelife Hellas S.A. (Ελλάδα)
Pipelife Hungária Kft. (ουγγαρία)
Pipelife Nederland BV (ολλανδία) 
Pipelife Polska SA (Πολωνία) 
Pipelife Sverige AB (Σουηδία) 
Poliplast (Πολωνία) 
Poloplast GmbH & Co. KG (Αυστρία) 
Polyflor (ηβ) 
Polymer-Chemie GmbH (Γερμανία)
Profine GmbH (Γερμανία)
Protan AS (Νορβηγία) 
PUM Plastiques SAS (Γαλλία)
Redi (ιταλία)
REHAU AG & Co (Γερμανία) 
REHAU GmbH (Αυστρία)
REHAU Ltd (ηβ)
REHAU SA (Γαλλία)
REHAU Sp. z o.o. (Πολωνία)
REHAU Industrias S.A. (ισπανία) 
RENOLIT Belgium NV (βέλγιο)  
RENOLIT Cramlington Ltd (ηβ) 
RENOLIT Hispania SA (ισπανία) 
RENOLIT Ibérica SA (ισπανία)
RENOLIT Milano Srl (ιταλία)
RENOLIT Nederland BV (ολλανδία) 
RENOLIT Ondex SAS (Γαλλία) 
RENOLIT SE (Γερμανία)
Resysta International GmbH (Γερμανία)* 
Riuvert (ισπανία) 
Roechling Engeneering Plastics KG (Γερμανία)
S.I.D.I.A.C. (Γαλλία)
Salamander Industrie Produkte GmbH (Γερμανία)
Sattler (Αυστρία) 
Schüco PWS GmbH & Co. KG (Γερμανία)
Serge Ferrari SAS (Γαλλία)
Sika Services AG (Ελβετία) 
Sika Trocal GmbH (Γερμανία) 
SIMONA AG (Γερμανία)*
Sioen Industries (βέλγιο)*
SKZ-TeConA GmbH (Γερμανία)*
SOTRA-SEPEREF SAS (Γαλλία) 
Stöckel GmbH (Γερμανία)*
Tarkett AB (Σουηδία) 
Tarkett France (Γαλλία) 

Tarkett GDL SA (λουξεμβούργο) 
Tarkett Holding GmbH (Γερμανία) 
Tarkett Limited (ηβ) 
TMG Automotive (Πορτογαλία)
Tönsmeier Kunstoffe GmbH & Co. KG (Γερμανία)
Upofloor Oy (Φιλανδία) 
Uponor Infra Oy (Φιλανδία) 
Veka AG (Γερμανία) 
Veka Ibérica (ισπανία) 
Veka Plc (ηβ) 
Veka Polska (Πολωνία) 
Veka SAS (Γαλλία) 
Verseidag-Indutex GmbH (Γερμανία) 
Vescom BV (ολλανδία) 
Vulcaflex SpA (ιταλία) 
Wardle Storeys (ηβ)
Wavin Baltic (λιθουανία) 
Wavin Belgium BV (βέλγιο) 
Wavin BV (ολλανδία) 
Wavin France SAS (Γαλλία) 
Wavin GmbH (Γερμανία) 
Wavin Hungary (ουγγαρία) 
Wavin Ireland Ltd (ιρλανδία) 
Wavin Metalplast (Πολωνία) 
Wavin Nederland BV (ολλανδία) 
Wavin Plastics Ltd (ηβ)

Παραγωγοί PVC που συνεισέφεραν  
στη VinylPlus το 2014

Ineos Vinyls (βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, ηβ,   
 ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία)
Shin-Etsu PVC (ολλανδία, Πορτογαλία)
SolVin (βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, ισπανία)
VESTOLIT GmbH (Γερμανία)
Vinnolit GmbH & Co. KG (Γερμανία, ηβ)

Παραγωγοί σταθεροποιητών που συνεισέφεραν 
στη VinylPlus το 2014 

Akcros Chemicals
Akdeniz Kimya A.S.
Asua Products SA
Baerlocher GmbH
Chemson Polymer-Additive AG
Galata Chemicals
IKA GmbH & Co. KG
Lamberti SpA
PMC Group
Reagens SpA

Παραγωγοί πλαστικοποιητικών ουσιών  
που συνεισέφεραν στη VinylPlus το 2014

BASF SE 
DEZA a.s. 
Evonik Industries AG (Γερμανία)
ExxonMobil Chemical Europe Inc.
Grupa Azoty Zaklady Azotowe Kedzierzyn S.A
Perstorp Oxo AB (Σουηδία)

οι ΕΤΑιρΕιΕΣ Που ΣυΝΕιΣΕΦΕρΑΝ Το 2014 ΕιΝΑι οι ΑκολουθΕΣ: 

* Εταιρείες που εντάχθηκαν στη VinylPlus το 2014 
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Το 2014 έγινε περαιτέρω εξοικονόμηση μέσω αναδιοργάνωσης και αύξησης 
της αποτελεσματικότητας. Απελευθερώθηκαν κεφάλαια προς την αύξηση 
της έρευνας νέων διαδικασιών ανακύκλωσης, εφαρμογές ή προγράμματα 
συλλογής, συμπεριλαμβανομένων πιλότων σχετικά με έπιπλα και ιατρικά 
απόβλητα. 

διάχΕιριΣή άΠοβλήτΩΝ Κάι τΕχΝιΚά 
ΣχΕδιά 
ΠοΣά ΣΕ €1.000

ΣΥΝολιΚΕΣ δάΠάΝΕΣ ΣΥμΠΕριλάμβάΝομΕΝήΣ τήΣ 
EUPC Κάι τΩΝ μΕλΩΝ τήΣ

EPCoat 183 198

EPFLOOR 815 570

EPPA 507 413

ERPA – Pack upgrade  -19* -42**

PlasticsEurope France Blister 44 11

ESWA/Roofcollect® 147 139

Recovinyl 2,353 2,100

Μελέτες, ξεκίνημα & ‘pull’ 221 75

TEPPFA 552 807

EATS 38 14

Ebene (ανακύκλωση επίπλων) _ 15

RecoMed (ανακύκλωση ιατρικών εφαρμογών) _ 20

ΣΥΝολο ΣχΕδιΩΝ          4,842 4,319

  * Αντιλογισμός που έγινε για το 2012
** Αντιλογισμός που έγινε για το 2013

2013 2014

οι συνολικές δαπάνες της VinylPlus το 2014: 5,75 εκατομμύρια

 Διαχείριση αποβλήτων και τεχνικά σχέδια 

 Επικοινωνία 

 Γενικά Έξοδα και ανάπτυξη Εθελοντικής Δέσμευσης

14%

11%

75%

ΕκθΕΣη ΠροοΔου 2015
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Εκθεσεις Επαληθευσης

Προς την Διοίκηση της VinylPlus

Εφαρμόσαμε τις διαδικασίες που συμφωνήθηκαν μαζί 
σας και απαριθμώνται κατωτέρω αναφορικά με το κόστος 
των δικαιολογημένων δαπανών των διαφόρων έργων της 
VinylPlus, όπως περιλαμβάνονται στην Έκθεση Προόδου 
της VinylPlus σχετικά με τις δραστηριότητες της περιόδου 
από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014, που 
καταρτίστηκε από την διοίκηση της VinylPlus. 

ΑΝΤικΕιΜΕΝο ΕρΓΑΣιΑΣ
Η εργασία μας διεξήχθη σύμφωνα με τα ακόλουθα:
 � Το πρότυπο “International Standard on Related Services 

(‘ISRS’) 4400 Engagements to perform Agreed-upon 
Procedures regarding Financial Information” (Διεθνές 
Πρότυπο Σχετιζόμενων Υπηρεσιών-Αναθέσεις 
εκτέλεσης συμφωνουμένων διαδικασιών σχετικά 
με την Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση) όπως 
διακηρύχθηκε από την Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών 
(‘IFAC’),

 � τον Κώδικα Δεοντολογίας Επαγγελματιών Λογιστών 
της IFAC. Παρότι το ISRS 4400 προβλέπει ότι η 
ανεξαρτησία δεν είναι υποχρεωτική για τις αναθέσεις 
συμφωνούμενων διαδικασιών, μας ζητήσατε να 
τηρήσουμε και τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας του 
Κώδικα Δεοντολογίας Επαγγελματιών Λογιστών.

Επιβεβαιώνουμε ότι ανήκουμε σε ένα διεθνώς 
αναγνωρισμένο σώμα ελεγκτών. 

Η διοίκηση της VinylPlus είναι υπεύθυνη για την 
γενική επισκόπηση, την αναλυτική λογιστική και 
τα δικαιολογητικά έγγραφα. Το αντικείμενο των 
συμφωνουμένων διαδικασιών καθορίστηκε αποκλειστικά 
από την διοίκηση της VinylPlus. Δεν φέρουμε ευθύνη για 
την καταλληλότητα των διαδικασιών αυτών.

Δεδομένου ότι οι διαδικασίες που εφαρμόστηκαν δεν 
συνιστούν έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα περί Αναθέσεων 
Ελέγχου, δεν παρέχουμε καμία διαβεβαίωση ως προς την 
έκθεση κόστους. 

Εάν είχαμε εφαρμόσει πρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε 
ελέγξει ή επισκοπήσει τις οικονομικές καταστάσεις 
σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα περί 
Αναθέσεων Ελέγχου, ενδέχεται να είχαν προκύψει άλλα 
ζητήματα τα οποία θα σας αναφέραμε. 

ΠηΓΕΣ ΣΤοιΧΕιΩΝ
Η παρούσα έκθεση παραθέτει στοιχεία που μας 
παρασχέθηκαν από την διοίκηση της VinylPlus σε 
συνέχεια συγκεκριμένων αιτημάτων, ή εξασφαλίστηκαν 
και ελήφθησαν από τα συστήματα πληροφορικής και 
λογιστικής της VinylPlus.

ΔιΑΔικΑΣιΕΣ κΑι ΤΕκΜηριΩΜΕΝΑ 
ΕυρηΜΑΤΑ
a. Ανάλυση των εξόδων που δηλώθηκαν στον πίνακα  
 που παραθέτει τις τεκμηριωμένες δαπάνες για τα  
 διάφορα έργα της VinylPlus, όπως περιλαμβάνονται  
 στην έκθεση Προόδου της VinylPlus σχετικά με τις  
 δραστηριότητες του έτους 2014 και επαλήθευση της  
 μαθηματικής ακρίβειάς τους. 

 Το ποσό της συνολικής δαπάνης ανήλθε σε χιλ. EUR 5.752.

 Δεν διαπιστώσαμε εξαιρέσεις κατά την εφαρμογή  
 της διαδικασίας αυτής.

b. Επαλήθευση της καταχώρησης των εξόδων αυτών  
 στις οικονομικές εκθέσεις 2014 της VinylPlus ΜΚΟ.

 Δεν διαπιστώσαμε εξαιρέσεις κατά την εφαρμογή  
 της διαδικασίας αυτής.

c. Αναφορικά με τα έργα EPFLOOR και ESWA, για  
 κάθε επιμέρους δαπάνη άνω των EUR 100, συμφωνία  
 των δαπανών αυτών με τα αντίστοιχα παραστατικά  
 και επαλήθευση ότι πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της  
 1ης Ιανουαρίου 2014 και 31ης Δεκεμβρίου 2014.

 Δεν διαπιστώσαμε εξαιρέσεις κατά την εφαρμογή  
 της διαδικασίας αυτής.

d. Αναφορικά με τα έργα EPFLOOR και ESWA, για κάθε  
 επιμέρους δαπάνη άνω των EUR 100, επαλήθευση  
 ότι οι δαπάνες αυτές καταχωρήθηκαν στα βιβλία του  
 εργολάβου το αργότερο έως 31 Δεκεμβρίου 2014.

 Δεν διαπιστώσαμε εξαιρέσεις κατά την εφαρμογή  
 της διαδικασίας αυτής.

e. Αναφορικά με το έργο Recovinyl, έλεγχος συμφωνίας  
 των εξόδων που δηλώθηκαν στον πίνακα που   
 παραθέτει τις τεκμηριωμένες δαπάνες για τα διάφορα  
 έργα της VinylPlus με τα έσοδα που αναγνωρίστηκαν  
 στις οικονομικές εκθέσεις του Recovinyl ΜΚΟ.

 Δεν διαπιστώσαμε εξαιρέσεις κατά την εφαρμογή  
 της διαδικασίας αυτής.

f. Αναφορικά με τα έργα που δεν καλύπτονται από  
 τις ανωτέρω διαδικασίες, λήψη επιβεβαίωσης των  
 εξόδων που από το νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται ή  
 εισφέρει σε κάθε επιμέρους έργο. 

 Δεν διαπιστώσαμε εξαιρέσεις κατά την εφαρμογή  
 της διαδικασίας αυτής, που αντιπροσωπεύει το  
 12.31% της συνολικής δαπάνης.

Σημειώνεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις των VinylPlus 
ΜΚΟ, TEPPFA ΜΚΟ, Recovinyl ΜΚΟ και EuPC ΜΚΟ εκ των 
οποίων η EPFLOOR αποτελεί ομάδα πιστοποιημένα από 
την KPMG.

ΧρηΣη ΤηΣ ΠΑρουΣΑΣ ΕκθΕΣηΣ
Η παρούσα Έκθεση προορίζεται αποκλειστικά προς 
ενημέρωση και χρήση από την διοίκηση της VinylPlus, και 
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε άλλο 
πέραν των ανωτέρω αναφερομένων μερών.

KPMG Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d’Entreprises, 
βελγική αστική εταιρεία CVBA/SCRL
Εκπροσωπούμενη από τον

Dominic rousselle,

Réviseur d’Entreprises
Louvain-la-Neuve, 25η Μαρτίου 2015

ΠιΣΤοΠοιηΣη ΔΑΠΑΝΩΝ ΤηΣ KPMG
Ανεξάρτητη Έκθεση Λογιστών στην Εφαρμογή Συμφωνηθεισών Διαδικασιών
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Έκθεση του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα σχετικά 
με τον έλεγχο τονάζ του ανακυκλωμένου PVC μέσω 
πρωτοβουλιών των κλαδικών ομάδων EPFLOOR και 
EPPA της EuPC, των κλαδικών ενώσεων ESWA και 
TEPPFA της EuPC, της IVK/EPCoat και του Recovinyl 
Inpa την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η 
Δεκεμβρίου 2014.

ΕρΓο TYPE OF PVC τοΝάζ ΠοΥ 
άΝάΚΥΚλΩΘήΚΕ  
το 2013

τοΝάζ ΠοΥ 
άΝάΚΥΚλΩΘήΚΕ  
το 2014

IVK/EPCoat (συμπ. Recovinyl) Υφάσματα με επίστρωση 7,663* 8,941* 

EPFLOOR δάπεδα 3,618* 3,314*

EPPA (συμπ. Recovinyl) Πλαίσια παραθύρων και πλαίσια με 
βάση το PVC 192,419 203,962**

ESWA – ROOFCOLLECT 
και Recovinyl Εύκαμπτο PVC 77,319 τόνοι που 

αποτελούνται από:
96,536 τόνοι που 

αποτελούνται από:

ESWA – ROOFCOLLECT Εύκαμπτο PVC 4,271* 4,045*

Recovinyl Εφαρμογές εύκαμπτου PVC 73,048 92,491**

TEPPFA (συμπ. Recovinyl) Σωλήνες και εξαρτήματα 40,887 55,225

ERPA μέσω Recovinyl  
(συμπ. CIFRA και  
Pack-Upgrade Project)

Σκληρές μεμβράνες PVC 19,431 20,214**

Recovinyl  
(συμπ. Vinyloop Ferrara) Καλώδια 103,131 92,826

ΣΥΝολο 444,468 481,018

  * Το τονάζ περιλαμβάνει την Νορβηγία και την Ελβετία
**  Το τονάζ περιλαμβάνει την Ελβετία

Τα συμπεράσματα του ελέγχου παρατίθενται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

ΠιΣΤοΠοιηΣη ΤοΝΑΖ ΤηΣ KPMG 
KPMG Advisory – Αστική εταιρεία Βελγίου (CVBA/SCRL)

Σε συνέχεια του έργου που μας ανατέθηκε από 
την VinylPlus, παραθέτουμε τα αποτελέσματα του 
ελέγχου που διενεργήσαμε στα ακόλουθα τονάζ 
των διαφόρων έργων της VinylPlus που αναφέρονται 
στην Έκθεση Προόδου της VinylPlus σχετικα με τις 
δραστηριότητες του έτους 2014.

Οι υπεύθυνοι για την κατάρτιση του πίνακα που 
παρουσιάζει τις τεκμηριωμένες ποσότητες των 
διαφόρων έργων της VinylPlus μας παρείχαν όλες 
τις διευκρινίσεις και πληροφορίες που ζητήσαμε στα 
πλαίσια του ελέγχου μας. Βάσει του ελέγχου των 
παρασχεθέντων στοιχείων, θεωρούμε ότι το σύνολο 

του PVC που ελήφθη υπόψη ήταν ανακυκλωμένο 
PVC σύμφωνα με την Κλαδική Ορολογία 
Ανακύκλωσης της VinylPlus και ότι δεν εντοπίσαμε 
στοιχεία τα οποία εκ φύσεως ενδέχεται να 
επηρεάσουν σημαντικά τις εκτεθείσες πληροφορίες. 

KPMG Advisory – άστική εταιρεία βελγίου (CVBA/SCRL)
Εκπροσωπούμενη από τον

Dominic rousselle,

Εταίρο
Βρυξέλλες, 25η Μαρτίου 2015

ΕκθΕΣη ΠροοΔου 2015
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Ιδρυθείσα το 1878, η SGS είναι σήμερα η κορυφαία 
εταιρεία έρευνας, επαλήθευσης, ελέγχου και 
πιστοποίησης. Αναγνωρισμένοι ως διεθνές σημείο 
αναφοράς ποιότητας και συνοχής, απασχολούμε 
περισσότερους από 80.000 ανθρώπους και 
διατηρούμε δίκτυο με πάνω από 1.650 γραφεία και 
εργαστήρια σε όλο τον κόσμο. 

Η VinylPlus ανέθεσε στην SGS να προβεί σε 
ανεξάρτητη επαλήθευση της “ Έκθεσης Προόδου 
2015”. Η Έκθεση αυτή παρουσιάζει τα επιτεύγματα 
του έργου της VinylPlus κατά το 2014.

Σκοπός της επαλήθευσης ήταν η επικύρωση 
των καταστάσεων που περιλαμβάνονταν στην 
έκθεση. Η SGS δεν αναμείχθηκε στην κατάρτιση 
οποιουδήποτε τμήματος της Έκθεσης Προόδου, 
ούτε στην συλλογή των στοιχείων πάνω στα οποία 
αυτή βασίστηκε. Η εν λόγω έκθεση επαλήθευσης 
αντιπροσωπεύει τα ανεξάρτητα συμπεράσματά μας.

ΔιΑΔικΑΣιΑ ΕΠΑληθΕυΣηΣ
Η επαλήθευση συνέστη στον έλεγχο της 
ειλικρινούς και αληθούς απεικόνισης της απόδοσης 
και των επιτευγμάτων της VinylPlus. Στα πλαίσια 
αυτά, έγινε επισκόπηση του αντικειμένου της 
Έκθεσης Ελέγχου και των μεγεθών και της 
σαφήνειας των εκτεθεισών καταστάσεων. 

η ΔιΑΔικΑΣιΑ ΕΠΑληθΕυΣηΣ ΠΕριΕλΑβΕ 
ΤιΣ ΑκολουθΕΣ ΔρΑΣΤηριοΤηΤΕΣ:
 � Επισκόπηση των εγγράφων και στοιχείων 

αναφορικά με το σχέδιο που έθεσε στη 
διάθεσή μας η VinylPlus, όπως σχέδια, 
συμβάσεις, πρακτικά συνεδριάσεων, 
παρουσιάσεις, τεχνικές εκθέσεις κ.ά. 

 � Επικοινωνία με το προσωπικό της VinylPlus 
που ήταν υπεύθυνο για την συλλογή 
και συγγραφή διαφόρων τμημάτων της 
έκθεσης, προκειμένου να συζητηθούν και 
να τεκμηριωθούν επιλεγμένα κομμάτια. 

 � Επικοινωνία με μέλη της Επιτροπής 
Παρακολούθησης. 

Εκθεσεις Επαληθευσης

ΑΝΕΞΑρΤηΤη ΕκθΕΣη ΕΠΑληθΕυΣηΣ ΤηΣ SGS ΓιΑ ΤηΝ ΠΑρουΣΑ ΕκθΕΣη 
ΠροοΔου 2015 ΤηΣ VINYLPLUS 

η ΕΠΑληθΕυΣη ΔΕΝ ΠΕριΕλΑβΕ ΤΑ 
κΑΤΩθι:
 � Τα υποκείμενα στοιχεία και τις πληροφορίες 

πάνω στα οποία βασίστηκαν τα έγγραφα που 
ελέγχθηκαν. 

 � Τις ποσότητες απορριμμάτων PVC που 
ανακυκλώθηκαν (επαληθεύτηκαν από την KPMG).

 � Το κεφάλαιο με τίτλο Οικονομική Έκθεση 
(επαληθεύτηκε από την KPMG).

 � Το κεφάλαιο με τίτλο Πιστοποίηση Δαπανών της 
KPMG.

 � Το κεφάλαιο με τίτλο Πιστοποίηση Τονάζ της 
KPMG.

ΑΠοΤΕλΕΣΜΑΤΑ ΕΠΑληθΕυΣηΣ
Στα πλαίσια της επαλήθευσης μας, η VinylPlus 
παρείχε αντικειμενικά στοιχεία της απόδοσής της 
αναφορικά με τις δεσμεύσεις της στο πρόγραμμα 
της VinylPlus.
Κατά τη γνώμη μας, η παρούσα “Έκθεση Προόδου 
2015” παρουσιάζει με αξιοπιστία τα επιτεύγματα της 
VinylPlus κατά το έτος 2014. Η έκθεση απεικονίζει την 
προσπάθεια της VinylPlus να συμμορφωθεί με την 
Εθελοντική Δέσμευση την οποία ανέλαβε τον Ιούνιο 
του 2011.

ir Pieter Weterings

SGS Belgium NV
Διευθυντής Πιστοποίησης Συστημάτων & Υπηρεσιών

23 Μαρτίου 2015
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Σχολιασμός της TNS για την 
Έκθεση Προόδου της VinylPlus 
για το έτος 2014
 

ΣυΝΕρΓΑΣιΑ κΑι ΑΝΑΜΕιΞη 
ΕΝΔιΑΦΕροΜΕΝΩΝ ΜΕρΩΝ  
Πολλές από τις δραστηριότητες που παρατίθενται στην 

παρούσα Έκθεση Προόδου 2014 επηρεάστηκαν από τον 

διάλογο με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως έχουμε 

συνηγορήσει. Χρόνο με το χρόνο, η VinylPlus βοηθά τη 

βιομηχανία να βγει προς τα έξω και να συμπεριλάβει 

περισσότερα ενδιαφερόμενα μέρη σε συζητήσεις.  

Για παράδειγμα, υπήρξε μεγάλη εστίαση και πολλή σκληρή 

δουλειά για το συχνά πολύκροτο θέμα των πρόσθετων 

στο PVC (Πρόκληση 3η). Κατά τη διάρκεια του έτους, η 

Natural Step διευκόλυνε τον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα 

μέρη επάνω στο θέμα αυτό, και η ανατροφοδότηση βοηθά 

τώρα την Ομάδα Δράσης για τα Πρόσθετα να εκλεπτύνει 

περαιτέρω την εργασία της. Στο Φόρουμ για την Αειφορία 

του Βινυλίου, μας δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσουμε σχετικά 

με την ανάγκη για αληθινό και αποτελεσματικό διάλογο, 

ιδιαίτερα επάνω σε ερωτήματα που είναι πραγματικά 

περίπλοκα και ενδεχομένως φέρουν βαρύ ιστορικό. 

Πιστεύουμε ότι η VinylPlus βοηθά με τη δραστηριότητά 

της να αλλάξει η στάση και να βελτιωθεί ο διάλογος στα 

πλαίσια της βιομηχανίας. Γίνεται όλο και πιο ανοικτή σε 

εξωτερικές οπτικές, ενώ το πρόγραμμα συνολικά γίνεται 

ισχυρότερο και πιο αξιόπιστο ως αποτέλεσμα αυτού του 

τρόπου διαχείρισης. 

η ΜΕΤΑβΑΣη ΣΕ ΕΝΑ ΜοΝΤΕλο κυκλικηΣ 
οικοΝοΜιΑΣ 
Το 2014, η έννοια της κυκλικής οικονομίας δέχτηκε 

ευρύτατη προσοχή. Οι φορείς χάραξης πολιτικής 

αγωνίζονται να βρουν τρόπους εφαρμογής της και να 

διασφαλίσουν ότι θα συμβάλει πραγματικά στην αειφόρο 

ανάπτυξη. Η VinylPlus αποτελεί ζωντανό παράδειγμα 

που καταδεικνύει την πρακτική αξία της εφαρμογής 

της κυκλικής οικονομίας χρησιμοποιώντας σαν πυξίδα 

κριτήρια αειφορίας βασισμένα στην επιστήμη. Πολλαπλές 

στρατηγικές έχουν αναπτυχθεί προκειμένου να επιτευχθεί 

ένα συνολικό όραμα, συχνά απαντώντας σε δύσκολα 

ερωτήματα στην πορεία. Για παράδειγμα, το προηγούμενο 

έτος είδαμε τη συνεχή κλιμάκωση της υποδομής και των 

όγκων ανακύκλωσης προς τη διαχείριση ελεγχόμενου 

βρόχου του PVC (Πρόκληση 1), ενώ πραγματοποιείται 

εργασία με στόχο τον εντοπισμό τρόπων χειρισμού 

δύσκολα ανακυκλώσιμων υλικών, τη βελτιστοποίηση 

πρόσθετων διαμορφώσεων (Πρόκληση 3), τη διερεύνηση 

των δυνατοτήτων για βιολογικές πρώτες ύλες και τη 

διασφάλιση της μείωσης των ρύπων (Πρόκληση 4).  

Ο τρέχων διάλογος για τα κληροδοτημένα πρόσθετα 

σε ροές απορριμμάτων πρέπει να τοποθετηθεί στο 

πλαίσιο αυτό, ενώ ελπίζουμε ότι μία νέα νομοθετική λύση 

θα αναγνωρίσει την προσπάθεια αυτή και δεν θα γίνει 

εμπόδιο στην ανάπτυξη της υποδομής για κυκλικές ροές 

πόρων. 

ΔυΝΑΤοΤηΤΑ ΜΑθηΣηΣ κΑι ΑΝΑΠΤυΞηΣ 
Καλωσορίζουμε τη λεπτομερή εργασία των Ομάδων 

Δράσης της VinylPlus και σημειώνουμε ότι πολλές 

πρόσφατες δραστηριότητες ήταν τεχνικής φύσεως, 

διερευνώντας συγκεκριμένες λύσεις που θα βοηθήσουν τη 

βιομηχανία να χαρτογραφήσει τον δρόμο προς το όραμα 

της VinylPlus. Πρόσφατα είδαμε μία μεγάλη αύξηση στην 

εφαρμογή των καινοτόμων λύσεων, συμπεριλαμβανομένων 

των οργανικών υλών και διαδικασιών, καθώς και μία 

σημαντική εστίαση στις κλιματολογικές αλλαγές και 

η Natural Step υπήρξε συνεργάτης της VinylPlus εξ αρχής, επιτελώντας τη 
λειτουργία του μέντορα, ασκώντας καλοπροαίρετη κριτική και αναπτύσσοντας 
δυνατότητες. υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία βοηθώντας την Ευρωπαϊκή 
βιομηχανία να αυξήσει τις δυνατότητες αειφόρου ανάπτυξης ενός υλικού που 
χρησιμοποιείται ευρέως σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας. οι 5 Προκλήσεις 
Αειφορίας του προγράμματος της VinylPlus προήλθαν από τις Προϋποθέσεις του 
Συστήματος της Natural Step για μία Αειφόρο κοινωνία47– τις παραμέτρους μέσα 
στις οποίες οφείλει να αναπτυχθεί το PVC προκειμένου να συμβάλει στην αειφόρο 
ανάπτυξη. Χρειάστηκε αρκετή σκληρή δουλειά το περασμένο έτος προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις αυτές. Εδώ θα σχολιάσουμε το σημαντικό 
αλλά εξίσου δύσκολο έργο που έχει αναλάβει η VinylPlus για να οδηγήσει τη 
βιομηχανία της προς την αειφορία. 

47 http://thenaturalstep.org/en/the-system-conditions

ΕκθΕΣη ΠροοΔου 2015
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στον αντίκτυπό τους για την ενέργεια στη βιομηχανία. 

Προσδοκούμε ότι η γνώση που έχει αποκτηθεί θα 

βοηθήσει τη VinylPlus να προωθήσει περισσότερους 

ρηξικέλευθους τρόπους εξεύρεσης εφαρμογών τελικού 

χρήστη με χαμηλότερο αποτύπωμα. Για παράδειγμα, 

αναζητώντας εναλλακτικές πρώτες ύλες από ορυκτούς 

υδρογονάνθρακες. Το άλλο βασικό συστατικό του PVC, 

το χλώριο, αποτελεί επίσης έναν χώρο όπου ελπίζουμε να 

δούμε τη VinylPlus να αναπτύσσει διάλογο με τη βιομηχανία 

του χλωρίου, ώστε να δούμε πως θα μπορέσουν τα δύο 

αυτά μέρη να χειριστούν τις συγκεκριμένες προκλήσεις 

αειφορίας που αντιμετωπίζουν.

ΜΕΤρΩΝΤΑΣ κΑι ΔιΑΦοροΠοιΩΝΤΑΣ ΤηΝ 
ΑΠοΔοΣη 
Το 2014 σημειώθηκαν δύο επιτεύγματα που αποτελούν 

σημαντικές πλατφόρμες για τον προσδιορισμό και την 

αξιολόγηση της απόδοσης της αειφορίας στα πλαίσια του 

προγράμματος της VinylPlus. Το πρώτο είναι η συνεχής 

ανάπτυξη μίας μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των 

πρόσθετων. Μπορούμε να ονειρευτούμε μία σταθερή, 

αξιόπιστη και καθολικά εφαρμοζόμενη μεθοδολογία για 

την αξιολόγηση των χημικών συνθέσεων. Το γεγονός 

ότι δεν διαθέτουμε ένα κοινά αποδεκτό σύστημα που να 

χαίρει της εμπιστοσύνης όλων αποτελεί μία από τις πιο 

σοβαρές ελλείψεις της σημερινής κοινωνίας. Η Ομάδα 

Δράσης της VinylPlus πρωτοπορεί στην προσπάθειά της 

να βρει μία τέτοια μεθοδολογία για τα πρόσθετα στο PVC. 

Ορισμένα θεμελιώδη ερωτήματα και γρίφοι παραμένουν, 

ωστόσο το ταξίδι έχει ξεκινήσει και ελπίζουμε να δούμε 

την ιδέα του EPDplus να μπαίνει σε πιλοτικό στάδιο το 

επόμενο έτος. Πρόκειται για μία εντυπωσιακή προσπάθεια 

επάνω σε ένα θέμα που μέχρι πρότινος φαινόταν αρκετά 

απρόσιτο, τουλάχιστον υπό συλλογική έννοια. Το δεύτερο 

ορόσημο είναι το ξεκίνημα του προγράμματος σήμανσης 

των προϊόντων PVC. Παρ’ ότι βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, 

προσδοκούμε ότι τα εργαλεία αυτά θα συμβάλουν στην 

προώθηση και καθοδήγηση της προόδου τα επόμενα 

χρόνια, ανταμείβοντας τους πρωτοπόρους. 

κοιΤΩΝΤΑΣ ΣΤο ΜΕλλοΝ 
Τη χρονιά που έρχεται, θα θέλαμε να δούμε τη VinylPlus 

να αξιοποιεί τις βάσεις που ήδη έχουν τεθεί, μεταξύ 

άλλων θέτοντας σε πιλοτικό στάδιο την ιδέα του EPDplus 

για την αξιολόγηση των πρόσθετων και την σήμανση 

VinylPlus σε κατασκευαστικά υλικά. Προβλέπεται επίσης 

η λήψη συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προσέγγιση 

της VinylPlus στη χρήση πόρων κλειστού βρόχου. Η 

εξάμηνη επισκόπηση στόχων που έχει οριστεί για το 

2015 είναι μία ευκαιρία να αναλογιστούμε την πρόοδο 

που έχει σημειωθεί, εν όψει των ανώτερων προσδοκιών 

των ενδιαφερομένων μερών και του επιταχυνόμενου 

ρυθμού των διεργασιών αειφορίας που λαμβάνουν χώρα 

στις βιομηχανίες επόμενου σταδίου, στη διεθνή χάραξη 

πολιτικής και στην κοινωνία γενικότερα. Όπως στον 

τελευταίο σχολιασμό μας, τονίζουμε πόσο αναγκαίο είναι 

για τις εταιρείες-μέλη να προωθήσουν και να καταδείξουν 

την πρόοδο προς τους στόχους της VinylPlus. Τέλος, 

επισημαίνουμε την ανάγκη για ευρύτερο άνοιγμα προς τα 

έξω, συνεργασίες και διεθνοποίηση. Η VinylPlus δεν μπορεί 

να επιτύχει το όραμά της χωρίς μεγαλύτερη προσπάθεια 

από πλευράς των υπολοίπων και, όσο περισσότερο χρόνο 

χρειάζονται οι άλλοι για να συμπλεύσουν στο ταξίδι αυτό, 

τόσο πιο ευάλωτες γίνονται οι επιμέρους προσπάθειες. 

Οι απαράδεκτες πρακτικές σε έστω και ένα σημείο του 

κόσμου, καταδικάζουν το PVC παντού. Η κοινή πρόοδος 

σε μία παγκόσμια κλίμακα είναι η μόνη απάντηση τελικώς. 

Χρειαζόμαστε σταθερά και αξιόπιστα πρότυπα παγκοσμίως 

προκειμένου να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα. 

Ολόκληρη η παγκόσμια βιομηχανία θα πρέπει να 

αναζητήσει υψηλότερα θεμελιώδη πρότυπα για όλους.

richArD Blume, 

Ανώτερος Σύμβουλος

Kristoffer lunDholm, 

Ανώτερος Σύμβουλος

The Natural Step, Στοκχόλμη

DAviD cooK, 

Εκτελεστικός Πρεσβευτής

Σχολιασμός της TNS για την  
Έκθεση Προόδου της VinylPlus για το έτος 2014
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Παραρτημα 1 – Εκθεση Για τις 
άνανεωσιμες Πρωτες Υλες: 
Συνοπτικη Παρουσιαση
Τα προϊόντα PVC αποτελούνται από ρητίνη PVC και πρόσθετα. Αναφορικά 
με την ενδεχόμενη μετάβαση σε ανανεώσιμες ύλες, η εστίαση θα πρέπει να 
είναι στη ρητίνη PVC και στις πλαστικοποιητικές ουσίες για λόγους όγκου 
και περιεκτικότητας σε άνθρακα. 

η περιεκτικότητα της ρητίνης PVC σε χλώριο είναι 57%. η πηγή της 
(κοινό άλας), παρ’ ότι μη ανανεώσιμη υπό τη στενή έννοια, είναι σχεδόν 
ανεξάντλητη, γεγονός που ήδη τοποθετεί το PVC σε μια αρκετά καλή θέση 
στον διάλογο για τους ανανεώσιμους πόρους.

Από τεχνικής πλευράς, η παραγωγή ρητίνης PVC από βιομάζα δεν αποτελεί ζήτημα, ανεξαρτήτως του 
είδους της βιομάζας. Το αιθυλένιο που παράγεται από τη βιομάζα μέσω της αιθανόλης έχει ακριβώς τα ίδια 
χαρακτηριστικά με το αιθυλένιο που παράγεται από πετρέλαιο ή βενζίνη, ενώ δεν υπάρχει απολύτως καμία 
διαφορά στην ποιότητα της παραγόμενης ρητίνης. 

Το πρόβλημα που συνδέεται με το κίνημα για τους ανανεώσιμους πόρους είναι οικονομικό, περιβαλλοντικό και 
κοινωνικό.

Το πρόβλημα είναι οικονομικό επειδή η ελκυστικότητα των πρώτων υλών οργανικής προέλευσης είναι 
άμεσα συνδεδεμένη με τις αντίστοιχες τιμές της βιομάζας, του πετρελαίου και της βενζίνης, καθώς και 
του σχιστολιθικού αερίου. Μέχρι στιγμής, το κόστος του αιθυλενίου βάσει της παραγωγής βιομάζας 
(συμπεριλαμβανομένης της απόσβεσης νέων ειδικών επενδύσεων) δεν είναι αρκετά χαμηλό ώστε να μπορεί 
η ρητίνη να πωλείται στην τιμή της ρητίνης που έχει ως βάση τις παραδοσιακές πρώτες ύλες. Συνέπεια 
αυτού είναι ότι οι παραγωγοί δεν έχουν επενδύσει σημαντικά προς την κατεύθυνση αυτή και οι πελάτες 
δεν είναι υπέρμαχοι της ρητίνης οργανικής προέλευσης, ενώ καταβάλλουν ένα πράσινο ‘τέλος’ το οποίο 
δυσκολεύονται να μετακυλίσουν στις αγορές τους.

Τα τελευταία χρόνια η τιμή της βενζίνης είναι υψηλή, αλλά όχι τόσο ώστε να δικαιολογεί οικονομικά μία 
σημαντική κίνηση προς τη βιομάζα. Επιπλέον, η ανάπτυξη της παραγωγής ενδοσχισταργιλικού αερίου, 
ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, αποτελεί σοβαρό ανταγωνιστή για τους παραγωγούς οργανικών πρώτων υλών, στον 
βαθμό που όσοι είχαν δεσμευτεί να περάσουν σε ανανεώσιμους πόρους αποφάσισαν να παγώσουν τα 
οικολογικά τους σχέδια.

Δεδομένων των αρκετά χαμηλών τιμών των παραδοσιακών πρώτων υλών αυτή την περίοδο, είναι σαφές ότι 
καμία εταιρεία δεν θα περάσει σε ανανεώσιμες ύλες υπό τις τρέχουσες συνθήκες, ούτε θα διακινδυνεύσει την 
οικονομική της ευμάρεια.

Στην πράξη, μόνο πολιτικού χαρακτήρα μέτρα θα βοηθούσαν στη μετάβαση στις ανανεώσιμες ύλες:

■   αναπτύσσοντας νομοθεσία που θα καταργεί τα τέλη εισαγωγής πρώτων υλών που βασίζονται στη βιομάζα,

■   χρηματοδοτώντας τον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα πιλοτικά εργοστάσια,

■  υποστηρίζοντας την ανάπτυξη της αγοράς προκειμένου να αποδειχθεί η αξία της ιδέας, σταματώντας   
 ωστόσο στο προ-ανταγωνιστικό στάδιο ώστε να μπορέσει ο μηχανισμός της ελεύθερης αγοράς να βρει την  
 κατάλληλη ισορροπία,

■   προσδιορίζοντας τη μεθοδολογία για συγκριτικές αξιολογήσεις αειφορίας,

■   ενθαρρύνοντας τους πράσινους δημόσιους διαγωνισμούς οργανικών προϊόντων, αποφεύγοντας ωστόσο τη  
 διάκριση μεταξύ προϊόντων που βασίζονται στις παραδοσιακές πρώτες ύλες με ισάξια οικολογική απόδοση  
 βάσει της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής.

ΕκθΕΣη ΠροοΔου 2015



 
 
  

36

Παραρτημα 1 – Εκθεση Για τις άνανεωσιμες Πρωτες Υλες: 
Συνοπτικη Παρουσιαση

Όσον αφορά στις περιβαλλοντικές πτυχές, δεν υπάρχουν σταθερά στοιχεία ότι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα 
της παραγωγής οργανικού αιθυλενίου είναι χαμηλότερο από εκείνο της παραδοσιακής παραγωγής. Υπάρχουν 
στοιχεία ότι η χρήση βιομάζας στα εργοστάσια βοηθά στη μείωση των εκπομπών CO2 (λόγω της σύλληψης του 
CO2 από τα εργοστάσια), από την άλλη όμως τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών αξιολογήσεων εξαρτώνται 
κατά πολύ από τις ανάγκες μεταφοράς (τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής αιθανόλης και αιθυλενίου), 
από τον αντίκτυπο στη φύση (πιθανή αποψίλωση, χρήση της γης για γεωργικούς σκοπούς), και από την 
τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής ρητίνης PVC.

Όσον αφορά στις πλαστικοποιητικές ουσίες, υπάρχουν ήδη πολλές τέτοιες οργανικές ουσίες στην αγορά. Κατά 
συνέπεια, δεν τίθεται θέμα υποκατάστασης των παραδοσιακών πλαστικοποιητικών ουσιών εν όσω εκκρεμούν 
οι κατάλληλες αποδόσεις, τα εύλογα έξοδα παραγωγής και οι τιμές αγοράς των οργανικών πλαστικοποιητικών 
ουσιών.

Τέλος, οι δυνατότητες ανακύκλωσης δεν θα πρέπει να υποτιμώνται στα πλαίσια του διαλόγου για τη χρήση 
των ανανεώσιμων πόρων. Αναφορικά με την εξάντληση των μη ανανεώσιμων πρώτων υλών, η ανακύκλωση 
επιτυγχάνει τον ίδιο σκοπό που επιδιώκεται με τη μετάβαση στους ανανεώσιμους πόρους, εξοικονομώντας ακόμη 
τις ανανεώσιμες πρώτες ύλες. Επιπλέον, η ανακύκλωση συμβάλλει στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, 
και περιορίζει τη χρήση των παραδοσιακών διαδικασιών διαχείρισης απορριμμάτων (αποτέφρωση, χωματερές). 
Λόγω των τεράστιων δυνατοτήτων ανακύκλωσής του και των τεχνικών χαρακτηριστικών του, το PVC διαθέτει 
οπωσδήποτε μία καλή θέση.
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Παραρτημα 2 – λεξικο ορων

 ACEA  Ευρωπαϊκή Ένωση κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be)

 BBP  Butyl benzyl phthalate 

 BPF  βρετανική ομοσπονδία Πλαστικών υλών (www.bpf.co.uk)

 Ca  Ασβέστιο

 CARACAL  Αρμόδια αρχή για τα REACH και CLP. η CARACAL είναι ομάδα  

  εμπειρογνωμόνων που λειτουργεί συμβουλευτικά προς την   

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ECHA σε ερωτήματα σχετικά   

  με τα REACH και CLP. Συστάθηκε ως ‘ομάδα Εργασίας της   

  Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρακτική Προετοιμασία του 

  REACH’ τον Μάιο 2004. Από τον Σεπτέμβριο του 2007 έχει 

  μετονομαστεί σε ‘Αρμόδια αρχή για το REACH (REACH CA)’ 

  και, από τον Μάρτιο του 2009, σε ‘Αρμόδια Αρχή για τα REACH 

  και CLP (CARACAL)’.

 CLP  Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την ταξινόμηση, επισήμανση και

  συσκευασία χημικών ουσιών και μειγμάτων. η νομοθεσία αυτή 

  εισήγαγε στην ΕΕ ένα νέο σύστημα ταξινόμησης και 

  επισήμανσης χημικών, βάσει του Διεθνώς Εναρμονισμένου 

  Συστήματος των ηνωμένων Εθνών.

 DBP  Di-n-butyl phthalate

 DEHP Di(2-ethylhexyl) phthalate

 DIBP  Di-isobutyl phthalate 

 DIDP  Di-isodecyl phthalate

 DINCH Di-isononyl cyclohexane dicarboxylate

 DINP  Di-isodecyl phthalate

 DNEL  Παράγωγη στάθμη χωρίς επιπτώσεις

 DOTP  Di-octyl terephthalate

 DPHP  Di(2-propyl heptyl) phthalate 

 EATS  Ευρωπαϊκή Ένωση Προμηθευτών Διακόσμησης 

  Αυτοκινούμενων (www.trimsuppliers.eu) 
 ΕΕπ  Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 ECHA  Ευρωπαϊκή υπηρεσία Χημικών ουσιών (http://echa.europa.eu)  
 ECPI  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πλαστικοποιητών και Ενδιάμεσων   

  Προϊόντων (www.plasticisers.org)

 ECVM  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Παραγωγών βινυλίου (www.pvc.org)

ECVM 2010  το επίσημο νομικό πρόσωπο του ECVM (του Ευρωπαϊκού   

  Συμβουλίου Παραγωγών βινυλίου, με έδρα στο βέλγιο 

 EDC  Ethylene dichloride or 1,2-dichlorethane

 ΥΠΠ  υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος 
 EPCoat Σχέδιο του κλάδου υφασμάτων με Επίστρωση PVC από την 

  IVK Europe 
 ΠδΠ  Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος  
 EPFLOOR  Ευρωπαϊκή Ένωση κατασκευαστών Δαπέδων από PVC,

  κλαδική ομάδα της EuPC (www.epfloor.eu)

 EPPA Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαισίων Παραθύρων από PVC και σχετικών

  κατασκευαστικών Προϊόντων, κλαδική ομάδα της EuPC 

  (www.eppa-profiles.eu))
 E-PVC Emulsion polyvinyl chloride

 ERPA  Ευρωπαϊκή Ένωση Μεμβρανών Σκληρού PVC, κλαδική ένωση 
  της EuPC (www.pvc-films.org)
 ERFMI  Ευρωπαϊκό ινστιτούτο κατασκευαστών Ελαστικών Δαπέδων 
  (www.erfmi.com)
 ESPA  Ένωση Ευρωπαίων Παραγωγών Σταθεροποιητών 
  (www.stabilisers.eu)
 ESWA  Ευρωπαϊκή Ένωση Αδιαβροχοποίησης Μονής Επίστρωσης,   
  κλαδική ένωση της EuPC (www.eswa.be) 
 EU  Ευρωπαϊκή Ένωση
           EuPC     Ένωση Ευρωπαίων Μετατροπέων Πλαστικών υλών   

       (www.plasticsconverters.eu)

            GHS     Παγκόσμιο Εναρμονισμένο Σύστημα Ταξινόμησης και 

       Επισήμανσης Χημικών 

     GIP  Πλατφόρμα για την Πράσινη βιομηχανία 

   (www.greenindustryplatform.org)

               Φθαλικές 
         Ενώσεις Υμβ     Φθαλικές Ενώσεις υψηλού μοριακού βάρους

 IFEU  Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg 

  GmbH (Γερμανικό ινστιτούτο Ερευνών Ενέργειας και 

  Περιβάλλοντος – www.ifeu.de) 
        βιομηχανικοί 
                    χάρτες     οι βιομηχανικοί χάρτες του ECVM για την Παραγωγή

             VCM και S-PVC (1995) και για την Παραγωγή Ε-PVC (1998)

 IVK Europe  Industrieverband Kunstoffbahnen e.V. (Ένωση

  υφασμάτων με Επίστρωση και Μεμβρανών – 

  www.ivk-europe.com)

 KPMG  η KPMG είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο εταιρειών που   

  παρέχουν ελεγκτικές, φορολογικές και συμβουλευτικές  

  υπηρεσίες (www.kpmg.com)

 AKZ  Αξιολόγηση κύκλου Ζωής

 Pb  Μόλυβδος

 PE  Πολυαιθυλένιο

                      ΠάΠ     Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα Προϊόντος

 PlasticisersPlus  Το επίσημο νομικό πρόσωπο του ECPI στις βρυξέλλες

  βέλγιο

 PRE  Ανακυκλωτές Πλαστικού Ευρώπης 

  (www.plasticsrecyclers.eu)

 PVC Πολυβινυλοχλωρίδιο

 PVDC Polyvinylidene chloride

 P-PVC  Πλαστικοποιημένο PVC

 RAC (ΕάΚ) Επιτροπή Αξιολόγησης κινδύνων

 REACH  καταχώριση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση και Περιορισμός 

  Χημικών Προϊόντων

 RoHS  Ευρωπαϊκή νομοθεσία που περιορίζει τη χρήση 

  επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό 

  εξοπλισμό (οδηγία RoHS 2002/95/EC)

 RoHS 2 η αναθεωρημένη οδηγία RoHS 2011/65/EU (RoHS 2) που

  τέθηκε σε ισχύ από 21 ιουλίου 2011

 R-PVC Ανακυκλωμένο PVC

 SDS (δδά) Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

 SDS-R  Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για Προϊόντα 

  Ανακύκλωσης

 SGS Société Générale de Surveillance, ο κορυφαίος 

  οργανισμός ελέγχου και επαλήθευσης παγκοσμίως 

  (www.sgs.com)

 S-PVC Suspension polyvinyl chloride 

 SVHC ουσίες Πολύ υψηλού κινδύνου

 TEPPFA Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαστικών Σωλήνων και 

  Εξαρτημάτων, κλαδική ένωση της EuPC (www.teppfa.eu)

 TNS  The Natural Step (www.naturalstep.org)

                         ήΕ     ηνωμένα Έθνη

 UNEP Το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των ηνωμένων Εθνών

 UNIDO ο οργανισμός βιομηχανικής Ανάπτυξης των ηνωμένων   

  Εθνών 

 U-P-U Μη πλαστικοποιημένο-Πλαστικοποιημένο-Μη πλαστικοποιημένο

 VCM Vinyl chloride monomer

 Vinyl 2010 η πρώτη δεκαετής Εθελοντική Δέσμευση της 

  Ευρωπαϊκής βιομηχανίας του PVC που υπεγράφη το 2000 

 WUPPI Δανική εταιρεία που συστάθηκε για την περισυλλογή και 

  ανακύκλωση σκληρού PVC (www.wuppi.dk)
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ή Ευρωπαϊκή βιομηχανία του PVC
Το πολυβινυλοχλωρίδιο, ή αλλιώς PVC, είναι ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα  
πολυμερή παγκοσμίως. λόγω της ιδιαίτερα ευμετάβολης φύσης του, το PVC 
χρησιμοποιείται εκτενώς σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών, τεχνικών και καθημερινής  
χρήσης εφαρμογών.
Αποτελούμενο από αλάτι (57%) και πετρέλαιο (43%), το PVC είναι λιγότερο εξαρτώμενο 
από πετρελαϊκά προϊόντα για την παραγωγή του από οποιοδήποτε άλλο μεγάλο 
θερμοπλαστικό υλικό. Το PVC είναι ανακυκλώσιμο και ανακυκλώνεται βαθμιαία 
περισσότερο. η Ευρωπαϊκή βιομηχανία του PVC έχει δουλέψει σκληρά για να ενισχύσει 
την συλλογή του και να βελτιώσει τις υπάρχουσες τεχνολογίες ανακύκλωσης. 
Διάφορες πρόσφατες μελέτες οικολογικής αποδοτικότητας και αξιολόγησης του κύκλου 
ζωής για τις κυριότερες εφαρμογές του PVC έδειξαν ότι, από πλευράς ενεργειακών 
απαιτήσεων και Δυναμικού Πλανητικής Αύξησης της θερμοκρασίας, η απόδοση του 
PVC είναι συγκρίσιμη με την απόδοση εναλλακτικών προϊόντων. Σε πολλές περιπτώσεις, 
οι εφαρμογές του PVC έχουν να επιδείξουν πλεονεκτήματα από πλευράς συνολικής 
κατανάλωσης ενέργειας όσο και από πλευράς χαμηλών εκπομπών CO2.

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η αλυσίδα αξιών του PVC εκπροσωπείται από 
τέσσερις ενώσεις: 

Το Ευρωπαϊκο Συμβουλιο παραγωγων 
που αντιπροσωπεύει τις 6 κορυφαίες Ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής ρητίνης 
PVC που καλύπτουν περίπου το 75% της τρέχουσας παραγωγής ρητίνης στις 
28 χώρες της ΕΕ. οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούν περίπου 40 διαφορετικά 
εργοστάσια σε περισσότερα από 21 σημεία και απασχολούν περίπου 7.000 
ανθρώπους. 
www.pvc.org 

Η ΕνωΣΗ Ευρωπαιων μΕΤαΤροπΕων πλαΣΤικων υλων  
που αντιπροσωπεύει σχεδόν 50.000 εταιρείες στην Ευρώπη οι οποίες παράγουν 
πάνω από 45 εκατομμύρια τόνους πλαστικών προϊόντων διαφόρων ειδών κάθε 
χρόνο και απασχολούν περίπου 1,3 εκατομμύρια ανθρώπους.  
www.plasticsconverters.eu

Η ΕνωΣΗ Ευρωπαιων παραγωγων ΣΤαθΕροποιΗΤων  
που αντιπροσωπεύει 11 εταιρείες, οι οποίες παράγουν άνω του 98% των 
σταθεροποιητών που πωλούνται στην Ευρώπη. Απασχολούν περίπου 5.000 
ανθρώπους.   
www.stabilisers.eu

Το Ευρωπαϊκο Συμβουλιο πλαΣΤικοποιΗΤων και ΕνδιαμΕΣων 
προϊονΤων
που αντιπροσωπεύει τους έξι μεγάλους Ευρωπαίους παραγωγούς πλαστικοποιητών 
και ενδιάμεσων προϊόντων, οι οποίοι απασχολούν περίπου 1.200 ανθρώπους στην 
παραγωγή πλαστικοποιητών.  
www.plasticisers.org



Το ποδοσφαιρικό στάδιο Ghelamco στο Γκεντ του βελγίου πραγματικά 
ξεχωρίζει: εντυπωσιακό, με μοντέρνο σχεδιασμό και αρχιτεκτονική ομορφιά. 
Το στάδιο, ωστόσο, διαθέτει πολύ περισσότερα από έναν μοντέρνο 
σχεδιασμό: πάνω απ’ όλα είναι φιλικό προς το περιβάλλον. 
η κυματιστή οροφή αδιαβροχοποιήθηκε μέσω ανακλαστικών μεμβρανών 
από PVC, που κατασκευάζει ο εταίρος της VinylPlus, RENOLIT. η ειδική 
προστατευτική επίστρωση των μεμβρανών οροφής εξασφαλίζει υψηλή 
αντανάκλαση του ηλιακού φωτός, γεγονός που επιδρά θετικά στο εσωτερικό 
του κτιρίου το καλοκαίρι. 
Για αυτό το τεράστιας κλίμακας έργο χρειάστηκαν, ούτε λίγο ούτε 
πολύ, 13.000 τμ μεμβρανών οροφής από PVC. Σε μεταγενέστερο στάδιο 
θα τοποθετηθούν ηλιακά πάνελ στην οροφή στα πλαίσια μίας ακόμη 
προσπάθειας για εξοικονόμηση ενέργειας. Πολύ σημαντική, μεταξύ άλλων 
και από οικολογικής πλευράς, είναι η συλλογή και επαναχρησιμοποίηση του 
βρόχινου νερού στο στάδιο, στο οποίο έχουν εγκατασταθεί τρεις μεγάλοι 
προσωρινοί περιέκτες και δύο δεξαμενές νερού. Για την αδιαβροχοποίηση των 
λεκανών χρησιμοποιήθηκαν 5.200 τμ μεμβρανών PVC.
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VinylPlus
Avenue E. van Nieuwenhuyse 4/4 
B-1160 Brussels, Belgium
Τηλ. +32 (0)2 676 74 41

Έδρα:
Avenue de Cortenbergh 71 
B-1000 Brussels, Belgium

www.vinylplus.eu


