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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

STEFAN  
SOMMER 
Πρόεδρος  
VinylPlus

Έχουμε αναλάβει την ευθύνη για την επίσπευση της μετάβασης των εμπλεκομένων μερών με το 
PVC στην Ευρώπη προς μία πιο βιώσιμη και κυκλική βιομηχανία. Το όραμά μας είναι να ορίσουμε 
τον ρυθμό της καινοτομίας και της συνεργασίας ως πρωτοπόροι της κυκλικής οικονομίας και της 
βιώσιμης ανάπτυξης στον κλάδο του πλαστικού.

Εναρμονιζόμενοι με τους στόχους πολιτικής της ΕΕ και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)  
των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, έχουμε εντοπίσει τρεις διαδρομές και 12 τομείς δράσεις. Με  
αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να αυξήσουμε την κυκλικότητα των εμπλεκομένων μερών με το 
PVC, να καταδείξουμε την πρόοδο προς το ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, και να ελαχιστοποιήσουμε 
το περιβαλλοντικό αποτύπωμά μας. Εντοπίσαμε τις φάσεις αυτές και τους τομείς δράσης μέσα από 
μία ανοικτή και διαφανή διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων 
μερών για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της βιομηχανίας του PVC.

Ένας άλλος λόγος που η 17η Ιουνίου ήταν μία ιδιαίτερη ημερομηνία, είναι ότι μπορέσαμε να 
γιορτάσουμε την ολοκλήρωση της δεύτερης 10ετούς Εθελοντικής Δέσμευσής μας και τα 
επιτεύγματά μας κατά τις δύο προηγούμενες δεκαετίες.

Ειδικότερα, θα ήθελα να τονίσω τις προσπάθειες που έγιναν από όλα τα εμπλεκόμενα με το 
PVC μέρη για την πρόοδο της κυκλικότητας της βιομηχανίας μας. Χάρη στις προσπάθειες αυτές 
μπορέσαμε να ανακυκλώσουμε σχεδόν 7,3 εκατ. τόνους PVC σε νέα προϊόντα από το 2000, 
αποφεύγοντας την έκλυση περισσότερων από 14,5 εκατ. τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην 
ατμόσφαιρα. Η δέσμευση για κυκλικότητα πρόσφατα ενισχύθηκε περαιτέρω μέσα από έντονη 
και ενεργό συμμετοχή στις δράσεις και στις πρωτοβουλίες της Circular Plastics Alliance της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ξεκινήσαμε και άλλες σημαντικές πρωτοβουλίες που θα έχουν θεμελιώδη σημασία για την 
υλοποίηση της νέας μας Δέσμευσης. Το RecoTraceTM αναπτύχθηκε από τη Recovinyl® για να 
ενισχύσει περαιτέρω τα προγράμματα καταγραφής και εντοπισμού των όγκων ανακύκλωσης και 
την αξιοποίηση των προϊόντων ανακύκλωσης σε νέα προϊόντα, και είναι το πρώτο σύστημα που 
είναι εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις παρακολούθησης της Circular Plastics Alliance. Η Σήμανση 
Προϊόντων VinylPlus® είναι το πρώτο σχέδιο που εστιάζει στα πλαστικά προϊόντα οικοδομής και 
κατασκευών και έχει αναγνωριστεί ως Σχέδιο Πιστοποίησης Υπεύθυνης Διαχείρισης Πόρων στο 
πλαίσιο του BREEAM® – του πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενου προτύπου παγκοσμίως για την 
πράσινη οικοδόμηση. Επίσης, η μεθοδολογία του Οικολογικού Αποτυπώματος για τα Πρόσθετα 
(Additive Sustainability Footprint®) δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες-εταίρους της VinylPlus να 
αξιολογούν οι ίδιες την βιωσιμότητα του κύκλου ζωής των προϊόντων PVC που παράγουν.

Θα ήθελα ακόμη να τονίσω τη σημασία της έρευνας και καινοτομίας, που αποτελούν τη βάση όλων 
των Δεσμεύσεών μας και παρέχουν αποτελεσματικές και επιστημονικές λύσεις στην πορεία μας 
προς την βιωσιμότητα. Θα βρείτε πολλά απτά παραδείγματα στην παρούσα Έκθεση Προόδου.

Έχουμε συναίσθηση των προκλήσεων τις οποίες καλούμαστε ακόμα να αντιμετωπίσουμε, 
ιδιαίτερα στους ταραχώδεις καιρούς που ζούμε. Όπως βλέπουμε και στον αθλητισμό, οι 
προκλήσεις ξεπερνούνται με ομαδική προσπάθεια. Με τη νέα μας Δέσμευση, θέλουμε 
να καταστήσουμε ακόμα πιο σαφές ότι επιθυμούμε να μοιραστούμε την εμπειρία και την 
εξειδίκευσή μας, και ότι είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε με όλους, δημιουργώντας 
συνεργασίες και συμμαχίες.

Η VinylPlus έχει επιτύχει πολλά από το ξεκίνημά της, ωστόσο τα ως τώρα επιτεύγματά μας 
αποτελούν απλά ορόσημα στην πορεία μας προς ένα αειφόρο, κυκλικό μέλλον. Με τη Δέσμευσή  
μας για το 2030, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πολλά περισσότερα – και να τα κάνουμε μαζί.

Η 17η Ιουνίου 2021 ήταν μία ιδιαίτερη ημερομηνία 
για τη VinylPlus. Την ημέρα εκείνη, με την 
ευκαιρία του 9ου Φόρουμ της VinylPlus για την 
Βιωσιμότητα, υπογράψαμε και ανακοινώσαμε 
επισήμως τη VinylPlus 2030, ανανεώνοντας τη 
δεκαετή Δέσμευση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας 
του PVC για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πρόκειται για 
μία φιλόδοξη και ολοκληρωμένη Δέσμευση η οποία, 
για άλλη μία φορά, επιβεβαιώνει την απόφασή μας 
να προχωρήσουμε ενωμένοι στο ταξίδι προς ένα 
βιώσιμο και κυκλικό μέλλον.
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ VINYLPLUS  

Το πολυβινυλοχλωρίδιο, ή αλλιώς PVC, είναι ένα από τα πιο ευπροσάρμοστα και ευρέως χρησιμοποιούμενα πολυμερή 
παγκοσμίως. Το PVC εξακολουθεί να κάνει τη ζωή πιο άνετη και ασφαλή με την εκτενή χρήση του στις οικοδομές και 
κατασκευές, καθώς και στην υδροδότηση, στην αυτοκινητοβιομηχανία, στα καλώδια, στις έξυπνες κάρτες και πιστωτικές 
κάρτες, στις συσκευασίες, στη μόδα & σχέδιο, στον αθλητισμό, στη γεωργία, στις τηλεπικοινωνίες, στον ιατρικό εξοπλισμό 
και σε μία ευρεία γκάμα άλλων τομέων και προϊόντων. 

Το PVC είναι μία πλαστική ύλη χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα: το 57% του μοριακού βάρους του είναι χλώριο προερχόμενο 
από το κοινό άλας, 5% υδρογόνο και 38% άνθρακας. Είναι ένα εξαιρετικά ανθεκτικό και οικονομικό υλικό το οποίο μπορεί να 
ανακυκλωθεί αρκετές φορές έως το τέλος του κύκλου ζωής του χωρίς απώλεια των ουσιαστικών ιδιοτήτων του.

Αρκετές εφαρμογές PVC – όπως σωλήνες, προφίλ παραθύρων, καλώδια, δάπεδα και μεμβράνες – έχουν αναλυθεί ως προς την 
Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής και την οικολογική αποδοτικότητά τους, με εξαιρετική περιβαλλοντική απόδοση. 

Χάρη στα εγγενή χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους, τα προϊόντα PVC μπορούν να συμβάλουν θετικά στην επίτευξη 
αρκετών από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ).

Η VinylPlus είναι η δέσμευση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας PVC για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μέσω της VinylPlus, η ευρωπαϊκή 
βιομηχανία του PVC δημιουργεί ένα πλαίσιο μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας για το σύνολο των εμπλεκόμενων μερών με 
το PVC, βελτιώνοντας τη βιωσιμότητα και κυκλικότητα των προϊόντων PVC και τη συμβολή τους σε μία βιώσιμη κοινωνία. 
Καλύπτει τις 27 χώρες της ΕΕ πλέον της Νορβηγίας, της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

που αντιπροσωπεύει τις έξι κορυφαίες Ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής ρητίνης PVC που 
καλύπτουν περίπου το 70% της ρητίνης που παράγεται στην Ευρώπη. Οι επιχειρήσεις αυτές 
λειτουργούν περί τις 39 διαφορετικές μονάδες σε περισσότερα από 22 σημεία και απασχολούν 
περίπου 7.000 ανθρώπους. 

pvc.org

Η ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 

που αντιπροσωπεύει περισσότερες από 50.000 εταιρείες στην Ευρώπη οι οποίες παράγουν 
πάνω από 50 εκατομμύρια τόνους πλαστικών προϊόντων διαφόρων ειδών κάθε χρόνο από 
καθαρά και ανακυκλωμένα πολυμερή. Συνολικά απασχολούν πάνω από 1,6 εκατ. ανθρώπους, 
και δημιουργούν κύκλο εργασιών άνω των €260 δις κατ’ έτος. 

plasticsconverters.eu

Η ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΩΝ 

που αντιπροσωπεύει οκτώ εταιρείες, οι οποίες παράγουν άνω του 95% των σταθεροποιητών που 
πωλούνται στις ευρωπαϊκές αγορές. Απασχολούν άμεσα πάνω από 2.000 ανθρώπους στην Ευρώπη. 

stabilisers.eu

Η EUROPEAN PLASTICISERS 

μία Κλαδική Ομάδα του Cefic που αντιπροσωπεύει τους δέκα μεγάλους Ευρωπαίους 
παραγωγούς πλαστικοποιητικών ουσιών, οι οποίοι παράγουν περίπου το 90% των 
πλαστικοποιητικών ουσιών στην Ευρώπη. Πάνω από €6 δις. έχουν επενδυθεί σε καινοτόμους, 
ασφαλείς και βιώσιμες εναλλακτικές πλαστικοποιητικές ουσίες τα τελευταία 25 έτη. 

europeanplasticisers.eu

PVC: ΕΝΑ ΕΞΥΠΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

3 ΕΘΝΙΚΑ  
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 150 συνεργαζόμενοι ανακυκλωτές

200 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

http://www.pvc.org
http://www.plasticsconverters.eu
http://www.stabilisers.eu
http://www.europeanplasticisers.eu
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ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ  
VINYLPLUS 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Η VinylPlus τελεί υπό τη διαχείριση Διοικητικού Συμβουλίου 
αποτελούμενου από έξι μέλη με δικαίωμα ψήφου και έξι 
αναπληρωματικά μέλη, όλα από εταιρείες-εταίρους με 
εκπροσώπηση των ιδρυτικών μελών της VinylPlus, και με τη 
συμμετοχή των Διευθυνόντων Συμβούλων της VinylPlus και του 
Vinyl Foundation1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποστηρίζεται από 
Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους 
των ενώσεων-μελών της VinylPlus και από ομάδες εταιρειών-
εταίρων που επιλέχθηκαν για τη διασφάλιση της ευρύτερης 
εκπροσώπησης όλων των κλαδικών ομάδων. Ο ρόλος της είναι 
η παρακολούθηση των τάσεων της βιομηχανίας, καθώς και των 
κανονιστικών και πολιτικών εξελίξεων, και η παροχή συμβουλών 
προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης της VinylPlus είναι το ανεξάρτητο 
σώμα που επιβλέπει την υλοποίηση της Δέσμευσης. Διαδραματίζει 
θεμελιώδη ρόλο στη διασφάλιση της διαφάνειας, της συμμετοχής 
και της υπευθυνότητας της VinylPlus, καθώς και στην παροχή 
καθοδήγησης και συμβουλών. Ανοικτή σε όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, απαρτίζεται επί του παρόντος από εκπροσώπους της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, συνδικαλιστικών οργανώσεων και 
ενώσεων καταναλωτών, καθώς και από εκπροσώπους της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας PVC. Η Επιτροπή συναντήθηκε επίσημα 
δύο φορές το 2021, τον Απρίλιο και τον Δεκέμβριο, εξ αποστάσεως 
λόγω των μέτρων προστασίας κατά του COVID-19. 

Προς εξασφάλιση της μέγιστης διαφάνειας, τα πρακτικά κάθε 
συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα της VinylPlus αφού εγκριθούν επισήμως κατά την 
επόμενη συνεδρίαση.

κ. Dirk Breitbach  ›  EuPC2 

κ. Filipe Constant  ›  ECVM 20103 

Δρ. Brigitte Dero  ›  Διευθύνουσα Σύμβουλος VinylPlus 

κ. Hendrik Fischer(α)  ›  European Plasticisers4 

κ. Rainer Grasmück(β)  ›  ESPA5 

κ. Andreas Hartleif  ›  EuPC 

κ. Andy Jones(γ)  ›  ESPA 

Δρ. Ettore Nanni  ›  Ταμίας (ESPA) 

Δρ. Matthias Pfeiffer  ›  European Plasticisers 

κ. Hans-Christoph Porth  ›  ECVM 2010 

κ. Nigel Sarginson(δ)  ›  European Plasticisers 

Δρ. Karl-Martin Schellerer  ›  ECVM 2010 

κ. Stefan Sommer  ›  Πρόεδρος (ECVM 2010) 

κ. Geoffroy Tillieux  ›  Διευθύνων Σύμβουλος του Vinyl Foundation 

κα. Myriam Tryjefaczka  ›  Αντιπρόεδρος (EuPC) 

κ. Christian Vergeylen  ›  EuPC 

κα. Laure Baillargeon  ›  Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, 
Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Μικρομεσαίων  
Επιχειρήσεων (DG GROW), Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

κ. Werner Bosmans  ›  Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος  
(DG ENV), Ευρωπαϊκή Επιτροπή

κ. Armand De Wasch  ›  Euroconsumers Group6 

Δρ. Brigitte Dero  ›  Διευθύνουσα Σύμβουλος VinylPlus

Καθ. Δρ. Μηχ. Jo Dewulf7  ›  Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης  

κ. Ondřej Knotek  ›  Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  

κ. Sylvain Lefebvre  ›  Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, 
Ευρωπαϊκό Σωματείο industriAll8 

κ. Nuno Melo  ›  Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Δρ. Ettore Nanni  ›  Ταμίας της VinylPlus

κ. Geoffroy Tillieux  ›  Διευθύνων Σύμβουλος του Vinyl Foundation

1  Vinyl Foundation: ο μηχανισμός χρηματοδότησης που λειτουργεί από την EuPC για την είσπραξη των εισφορών των μετατροπέων PVC προς  
τη VinylPlus (https://www.vinylfoundation.org)

2 EuPC: Ένωση Ευρωπαίων Μετατροπέων Πλαστικών Υλών (www.plasticsconverters.eu)

3 ECVM 2010: το επίσημο νομικό πρόσωπο του ECVM (Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Παραγωγών Βινυλίου – www.pvc.org), με έδρα στο Βέλγιο

4  European Plasticisers: κλαδική ομάδα στο πλαίσιο του CEFIC, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Βιομηχανίας Χημικών. Η European Plasticisers  
(www.europeanplasticisers.eu) εκπροσωπείται νομίμως στη VinylPlus από την PlasticisersPlus, το νομικό πρόσωπο με έδρα στο Βέλγιο

5  ESPA: Η European Stabiliser Producers Association (Ένωση Ευρωπαίων Παραγωγών Σταθεροποιητών) είναι μία Κλαδική Ομάδα στο πλαίσιο  
του Cefic. Η ESPA (www.stabilisers.eu) εκπροσωπείται νομίμως στη VinylPlus από την StabilisersPlus, νομικό πρόσωπο με έδρα στο Βέλγιο 

6 Ευρωπαϊκός οργανισμός καταναλωτών (www.euroconsumers.org)

7 Εφαρμοσμένες Βιοεπιστήμες, Πανεπιστήμιο Γάνδης Βελγίου (www.ugent.be/en)

8 industriAll: Ευρωπαϊκό Εργατικό Σωματείο (www.industriall-europe.eu)

(α) Από τον Οκτώβριο 2021 (β) Έως τον Φεβρουάριο 2021 (γ) Από τον Φεβρουάριο 2021 (δ) Έως τον Οκτώβριο 2021

ΜΕΛΗ

ΜΕΛΗ
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ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ VINYLPLUS 
ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΑΛΑΝ ΤΟ 2021 ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ:

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ:

A. Kolckmann GmbH (Γερμανία) 
Alfatherm SpA (Ιταλία) 
Aliaxis Group (Βέλγιο) 
Altro (ΗΒ) 
Altro Debolon Dessauer Bodenbeläge  
 GmbH & Co. KG (Γερμανία) 
aluplast Austria GmbH (Αυστρία) 
aluplast GmbH (Γερμανία) 
alwitra GmbH & Co (Γερμανία) 
AMS Kunststofftechnik GmbH & Co. KG  
 (Γερμανία) 
Amtico International (ΗΒ) 
APA SpA (Ιταλία) 
Beaulieu International Group (Βέλγιο)
BM S.L. (Ισπανία) 
BMI Group (Γερμανία) 
BT Bautechnik Impex GmbH & Co. KG (Γερμανία) 
BTH Fitting Kft. (Ουγγαρία) 
CF Kunststofprofielen (Ολλανδία) 
Chieftain Fabrics (Ιρλανδία) 
CIFRA (Γαλλία) 
Danosa (Ισπανία) 
Deceuninck Germany GmbH (Γερμανία) 
Deceuninck Ltd (ΗΒ) 
Deceuninck NV (Βέλγιο) 
Deceuninck SAS (Γαλλία) 
Dekura GmbH (Γερμανία) 
Delta Tecnic SA (Ισπανία)* 
DHM (ΗΒ) 
Dow Europe GmbH (Ελβετία)
Dyka BV (Ολλανδία) 
Dyka Plastics NV (Βέλγιο) 
Dyka Polska Sp. z o.o. (Πολωνία) 
Dyka SAS (Γαλλία) 
Elbtal Plastics GmbH & Co. KG (Γερμανία) 
Epwin Window Systems (ΗΒ) 
Ergis SA (Πολωνία) 
Eurocompound Srl (Ιταλία) 
Fatra a.s. (Δημοκρατία της Τσεχίας) 
FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG  
 (Γερμανία) 
Finstral AG (Ιταλία) 
FIP (Ιταλία) 
Forbo Flooring BV (Ολλανδία) 
Forbo Novilon BV (Ολλανδία) 
Forbo Sarlino SAS (Γαλλία) 
Forbo-Giubiasco SA (Ελβετία) 
Funzionano AS (Νορβηγία) 
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) 
Gislaved Folie AB (Σουηδία)* 
Griffine Enduction (Γαλλία) 
H-fasader AS, πρώην H-producter AS 
(Νορβηγία) 
Holland Colours NV (Ολλανδία) 
Hundhausen Kunststofftechnik GmbH  
 (Γερμανία) 
Imerys Talc Europe (Γαλλία) 
Industrias REHAU SA (Ισπανία) 
Inoutic/Deceuninck Sp. z o.o. (Πολωνία) 
Internorm Bauelemente GmbH (Αυστρία) 
IVC BVBA (Βέλγιο) 
Jimten (Ισπανία) 
Liveo Research, πρώην Bilcare Research  
 (Γερμανία)

Low & Bonar GmbH (Γερμανία) 
Lubrizol Advanced Materials Europe BVBA  
 (Βέλγιο) 
Manufacturas JBA (Ισπανία) 
Marley Deutschland (Γερμανία) 
Marley Hungária (Ουγγαρία) 
MKF-Ergis GmbH (Γερμανία) 
MKF-Ergis Sp. z o.o. (Πολωνία) 
Molecor (Ισπανία) 
Mondoplastico SpA (Ιταλία) 
Nicoll (Γαλλία) 
Nicoll Italy (Ιταλία) 
Nordisk Wavin AS (Δανία) 
Norsk Wavin AS (Νορβηγία) 
Novafloor (Γαλλία) 
NYLOPLAST EUROPE BV (Ολλανδία) 
Omya International AG (Ελβετία) 
PACCOR Hungary Kft. (Ουγγαρία) 
Palram DPL Ltd (ΗΒ) 
Perlen Packaging (Ελβετία) 
Pipelife Austria (Αυστρία) 
Pipelife Belgium NV (Βέλγιο) 
Pipelife Czech s.r.o (Δημοκρατία της Τσεχίας) 
Pipelife Deutschland GmbH (Γερμανία) 
Pipelife Eesti AS (Εσθονία) 
Pipelife Finland Oy (Φιλανδία) 
Pipelife France (Γαλλία) 
Pipelife Hungária Kft. (Ουγγαρία) 
Pipelife Nederland BV (Ολλανδία) 
Pipelife Norge AS (Νορβηγία) 
Pipelife Polska SA (Πολωνία) 
Pipelife Sverige AB (Σουηδία) 
Poliplast (Πολωνία) 
Poloplast GmbH & Co. KG (Αυστρία) 
Polyflor (ΗΒ) 
Polymer-Chemie GmbH (Γερμανία) 
PreZero Kunststoffrecycling GmbH & Co. KG  
 (Γερμανία) 
profine GmbH – International Profile Group  
 (Γερμανία) 
Protan AS (Νορβηγία) 
Redi (Ιταλία) 
REHAU AG & Co (Γερμανία) 
REHAU GmbH (Αυστρία) 
REHAU Ltd (ΗΒ) 
REHAU SA (Γαλλία) 
REHAU Sp. z o.o. (Πολωνία) 
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) 
Riflex Film (Σουηδία) 
Riuvert (Ισπανία) 
Roechling Engineering Plastics KG (Γερμανία) 
Saint Clair Textiles, πρώην Dickson Coating  
 (Γαλλία)
Salamander Industrie Produkte GmbH  
 (Γερμανία) 
Sattler PRO-TEX GmbH (Αυστρία) 
Schüco Polymer Technologies KG (Γερμανία) 
Serge Ferrari SAS (Γαλλία) 
Sika Services AG (Ελβετία) 
Sika Trocal GmbH (Γερμανία) 
SIMONA AG (Γερμανία) 
SKZ-Testing GmbH (Γερμανία) 
Soprema Srl (Ιταλία)
Stöckel GmbH (Γερμανία)

Tarkett AB (Σουηδία) 
Tarkett France (Γαλλία) 
Tarkett GDL SA (Λουξεμβούργο) 
Tarkett Holding GmbH (Γερμανία) 
Tarkett Limited (ΗΒ) 
Teraplast SA (Ρουμανία) 
TMG Automotive (Πορτογαλία) 
Veka AG (Γερμανία) 
Veka Ibérica (Ισπανία) 
Veka Plc (ΗΒ) 
Veka Polska (Πολωνία) 
Veka SAS (Γαλλία) 
Verseidag-Indutex GmbH (Γερμανία) 
Vescom BV (Ολλανδία) 
Vinilchimica Srl (Ιταλία) 
Vulcaflex SpA (Ιταλία) 
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) 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΡΗΤΙΝΗΣ PVC:
Ercros (Ισπανία) 
INOVYN (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, ΗΒ, Ισπανία,  
 Ιταλία, Νορβηγία, Σουηδία)
Shin-Etsu PVC (Ολλανδία, Πορτογαλία) 
VESTOLIT GmbH (Γερμανία) 
Vinnolit GmbH & Co. KG (Γερμανία, ΗΒ) 
Vynova Group (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, ΗΒ,   
 Ολλανδία) 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
ΟΥΣΙΩΝ PVC: 
Akdeniz Chemson Kimya San. ve Tic. A.Ş. 
Asúa Products S.A. 
Baerlocher GmbH 
Galata Chemicals GmbH 
IKA GmbH & Co. KG 
PMC Group Inc. 
Reagens SpA 
Valtris Specialty Chemicals Ltd 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
ΟΥΣΙΩΝ PVC: 
BASF SE 
DEZA a.s. 
Evonik Performance Materials GmbH 
ExxonMobil Chemical Europe Inc. 
Grupa Azoty ZAK SA 
LANXESS Deutschland GmbH 
Perstorp Oxo AB 
Proviron 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ:
British Plastics Federation (BPF) VinylPlus UK  
 (ΗΒ) 
PVC Forum Italia (Ιταλία) 
VinylPlus Deutschland e.V. (Γερμανία)

* Εταιρείες που εντάχθηκαν στη VinylPlus το 2021
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Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ VINYLPLUS ΓΙΑ ΤΟ 2030 
“Εντός των επόμενων 10 ετών, οι παραγωγοί ρητίνης και προσθέτων, οι μεταποιητές και ανακυκλωτές της 
βιομηχανίας PVC θα συνεργαστούν ενεργά και θα μοιραστούν την ευθύνη για την επιτάχυνση της μετάβασης των 
συσχετιζόμενων μερών την Ευρωπαϊκής βιομηχανίας PVC σε μια κυκλική οικονομία. Θα ενεργήσουμε ως πρωτοπόροι 
στην καινοτομία, τη συνεργασία και την επικοινωνία, τηρώντας τις επιστημονικές αρχές ώστε να καταδείξουμε ότι 
το PVC είναι υλικό επιλογής προς μια βιώσιμη κοινωνία, δρώντας έτσι στην πρώτη γραμμή της κυκλικής οικονομίας 
και της βιώσιμης ανάπτυξης στον τομέα των πλαστικών στην Ευρώπη και παγκοσμίως”.
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ΈΝΑΣ ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2030   
Για περισσότερα από 20 χρόνια, η VinylPlus πρωτοπορεί στη 

βιωσιμότητα και την κυκλική οικονομία. Αναγνωρίζοντας 

ότι η πρόοδος προς τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι μία πορεία 

με συνεχείς βελτιώσεις, η ευρωπαϊκή βιομηχανία του PVC 

επιβεβαίωσε για άλλη μία φορά την ισχυρή δέσμευσή της το 

2021 ανακοινώνοντας ένα ακόμα πιο φιλόδοξο πρόγραμμα 

για την επόμενη δεκαετία. 

Η Δέσμευση της VinylPlus για το 2030 αναπτύχθηκε ‘από 

κάτω προς τα πάνω’ μέσα από σεμινάρια του κλάδου και 

προσεγγίζοντας τη στοχοθεσία από έξω προς τα μέσα,9 

μέσα από μία ανοικτή διαδικασία διαβούλευσης με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη.

“

9  Η προσέγγιση ‘από έξω προς τα μέσα’ διαπιστώθηκε από την SDG Compass (https://sdgcompass.org) ότι ανταποκρίνεται καλύτερα στις παγκόσμιες ανάγκες: 
“Βλέποντας τι χρειάζεται εξωτερικά από μία παγκόσμια οπτική, και θέτοντας τους ανάλογους στόχους, οι επιχειρήσεις θα γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ της τρέχουσας 
και της απαιτούμενης απόδοσης”, Οδηγός SDG Compass 2015, σελ. 19

Με τη 10ετή Δέσμευση που ανέλαβε έως 
το 2030, η VinylPlus επιβεβαιώνει για άλλη 

μία φορά την αφοσίωση των ενωμένων 
εμπλεκομένων μερών με το PVC στην Ευρώπη 
προς τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος 
και την εξασφάλιση ότι το PVC θα παραμείνει 

ένα ασφαλές και κυκλικό υλικό, κατάλληλο 
για την κυκλική οικονομία.

Brigitte Dero  |  Διευθύνουσα Σύμβουλος VinylPlus

Η VinylPlus 2030 λαμβάνει υπόψη τις οπτικές περί μακρο-

βιωσιμότητας που αντανακλούν τις ευρωπαϊκές και 
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Οδεύοντας προς την Ουδετερότητα του 
Άνθρακα και την Ελαχιστοποίηση του 
Περιβαλλοντικού μας Αποτυπώματος

Δημιουργούμε Παγκόσμιες Συμμαχίες 
και Συνεργασίες για τους ΣΒΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΜΑΣ

ΠΡΟΑΓΟΥΜΕ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ 
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  
ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΟΡΑΜΑ 
ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΙΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΣΗ 
ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΟΥΣΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΟΥΜΕ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΟΝ 
ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΟΥ PVC

ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Αναβάθμιση στης Κυκλικότητας 
όλων των Εμπλεκόμενων με το 

PVC Μερών

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΜΕ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  
ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Συμβάλλουμε στην Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων 
Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με ιδιαίτερη 
εστίαση στη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, 
στην κλιματική αλλαγή και στις συνεργασίες. 

Εναρμονιζόμαστε με τις σχετικές πολιτικές 
της ΕΕ βάσει της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ, 
όπως το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την Κυκλική 
Οικονομία και την Στρατηγική της ΕΕ για τη 
Βιωσιμότητα των Χημικών Προϊόντων. 

Υιοθετούμε τους στόχους της EU Circular 
Plastics Alliance’s (CPA)10 για τη χρήση των 
ανακυκλωμένων πλαστικών υλών σε νέα 
προϊόντα.

10  CPA: Συμμαχία για την Ανακύκλωση των Πλαστικών. Η πλατφόρμα πολλών 
ενδιαφερόμενων μερών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει στην ενίσχυση 
της αγοράς ανακυκλωμένων πλαστικών σε 10 εκατομμύρια τόνους έως το 2025 
(https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/circular-plastics-alliance_en)

Ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες και προτεραιότητες των εσωτερικών και εξωτερικών 
ενδιαφερόμενων μερών μέσα από τρεις φάσεις και 12 τομείς δράσης.

ΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ 

ΑΝΘΡΑΚΑ

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/circular-plastics-alliance_en


Δ
ΙΑ

Δ
Ρ

Ο
Μ

Η
 1

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3

Δέσμευση

ΣΤΟΧΟΣ  
7.2

ΣΤΟΧΟΣ  
7.3

ΣΤΟΧΟΣ  
13.1 

ΣΤΟΧΟΣ  
13.1 

ΣΤΟΧΟΣ  
8.4 

ΣΤΟΧΟΣ  
14.1 

ΣΤΟΧΟΣ  
6.3 

ΣΤΟΧΟΣ  
4.7 

ΣΤΟΧΟΣ  
12.2  
12.4 
12.6 
12.8

ΣΤΟΧΟΣ  
12.4  
12.5

ΣΤΟΧΟΣ  
3.9 

ΣΤΟΧΟΣ  
3.4 

ΣΤΟΧΟΣ  
12.4  
12.6 
12.7 
12.8

ΣΤΟΧΟΣ  
9.4

ΣΤΟΧΟΣ  
9.5

ΣΤΟΧΟΣ  
17.17

ΣΤΟΧΟΣ  
13.1 

ΣΤΟΧΟΣ(ΟΙ) 
ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΙ 
ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ 
ΠΟΥ ΘΑ 
ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ

ΣΤΟΧΟΣ  
5.1

9

παγκόσμιες προτεραιότητες, καθώς και τις προσδοκίες των 

ενδιαφερομένων μερών για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα 

της βιομηχανίας του PVC. Εστιάζεται στην επιτάχυνση 

της μετάβασης προς την κυκλική οικονομία, τη βιώσιμη 

παραγωγή και την απαλλαγή των εμπλεκομένων μερών με το 

PVC από εκπομπές άνθρακα, καθώς και στη συμμετοχή της 

κοινωνίας και των ΜΚΟ.

Τρεις φάσεις έχουν εντοπιστεί για τα επόμενα 10 έτη, οι οποίες 

περιλαμβάνουν 12 βασικούς τομείς δράσης και 39 στόχους.11 

Όλοι οι στόχοι θα περάσουν από ενδιάμεσο έλεγχο το 2025 

ώστε να ληφθεί υπόψη η τεχνολογική πρόοδος, καθώς και 

η εξέλιξη των κοινωνικο-οικονομικών, κανονιστικών και 

περιβαλλοντικών τάσεων σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 

επίπεδο.

Μέσω της Δέσμευσής της, η VinylPlus σκοπεύει να συμβάλει 

προληπτικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και 

προτεραιοτήτων της βιωσιμότητας παγκοσμίως όπως 

αποτυπώθηκαν στους ΣΒΑ.

11 Οι στόχοι και οι προθεσμίες παρατίθενται συνοπτικά στο Παράρτημα, σελ. 36-38

Έ Κ Θ Ε Σ Η  Π Ρ Ο Ο Δ Ο Υ  2 0 2 2
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ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1η

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  
ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΤΗΤΑΣ  
ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΜΕΡΩΝ ΜΕ ΤΟ PVC
“Η βιομηχανία του PVC ενστερνίζεται την κυκλική 
οικονομία. Δεσμευόμαστε να κτίσουμε πάνω στα 
επιτεύγματα των τελευταίων 20 ετών για να επιταχύνουμε 
την πορεία μας προς την κυκλικότητα. Στοχεύουμε στο να 
διασφαλίσουμε τη διαχείριση ελεγχόμενου βρόγχου του 
PVC, από τον κυκλικό σχεδιασμό προϊόντων, την ανάπτυξη 
επιπρόσθετων σχεδίων περισυλλογής και προηγμένων 
τεχνολογιών ανακύκλωσης, ως την εξασφάλιση της 
ασφαλούς χρήσης των προϊόντων ανακύκλωσης σε νέα 
ανθεκτικά προϊόντα υψηλής απόδοσης.”

Μέσα από την Διαδρομή 1, η ευρωπαϊκή βιομηχανία του PVC 

έχει επιβεβαιώσει τις δεσμεύσεις για την ανακύκλωση έναντι 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της CPA της ΕΕ και 

ενδεχομένως να προχωρήσει και πέρα από αυτές. Ο στόχος 

είναι να μετατραπούν τα απόβλητα PVC σε πηγή προϊόντων 

υψηλής ποιότητας, ασφαλή και αξιόλογη, συμβάλλοντας 

ειδικότερα στον ΣΒΑ12 – βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή – 

της Ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών για το 2030.

Δεδομένου ότι η έρευνα και καινοτομία διαδραματίζουν 

αποφασιστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων 

κυκλικότητας, η VinylPlus εστιάζει τις προσπάθειες και τους 

πόρους της στην υποστήριξη τεχνικών σχεδίων, έρευνας και 

ανάπτυξης και καινοτομίας σε τρεις βασικούς τομείς: 

›  βελτίωση των υφιστάμενων σχεδίων περισυλλογής και 

ανακύκλωσης, και δημιουργία νέων για τις επιπλέον ροές PVC 

10

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  
1 ΕΚΑΤ. ΤΟΝΩΝ   
PVC κατ’ έτος έως το 2030

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  
900.000 ΤΟΝΩΝ   
PVC κατ’ έτος έως  
το 2025

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

“

Μέσα από τη Διαδρομή 
1 πιστεύουμε ότι θα 
διατηρήσουμε τα πρωτεία 
και θα λειτουργήσουμε σαν 
γνώμονας για ολόκληρη 
την ευρωπαϊκή βιομηχανία 
πλαστικού.

Jason Leadbitter
Πρόεδρος Επιτροπής Κυκλικού Βινυλίου της VinylPlus
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›  υποστήριξη της ανάπτυξης τεχνολογιών χημικής 

ανακύκλωσης και άλλων τεχνολογιών ανακύκλωσης και 

διαλογής 

›  διερεύνηση λύσεων για τον εντοπισμό, διαλογή και 

απομάκρυνση των κληροδοτημένων πρόσθετων από 

προϊόντα PVC στο τέλος του κύκλου ζωής.

Δύο αποκλειστικές Επιτροπές της VinylPlus, η Επιτροπή 

Κυκλικού Βινυλίου (Circular Vinyls Committee – CVC) και η 

Επιτροπή Κληροδοτημένων Πρόσθετων (Legacy Additives 

Committee – LAC), θα βοηθήσουν στην επίτευξη των 

1.1 ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟ ΟΡΑΜΑ 
ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΟΤΗΤΑ 
Η VinylPlus έχει δεσμευτεί για την ανακύκλωση τουλάχιστον 

900.000 τόνων απορριμμάτων PVC σε νέα προϊόντα έως το 

2025, και 1 εκατ. τόνων έως το 2030.

Το 2021, παρά τη συρρίκνωση της οικονομικής 

δραστηριότητας που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19, 

ανακυκλώθηκαν 810.775 τόνοι απορριμμάτων PVC στο 

πλαίσιο της VinylPlus, εκ των οποίων ποσοστό 63,6% ήταν 

απορρίμματα πριν την κατανάλωση, και 36,4% απορρίμματα 

μετά την κατανάλωση. 

Η ποσότητα απορριμμάτων PVC που ανακυκλώθηκαν 

αντιπροσώπευε περίπου 26,9% των συνολικών 

απορριμμάτων PVC που παρήχθησαν το 2021 στις 27 χώρες 

της ΕΕ πλέον Νορβηγίας, Ελβετίας και ΗΒ. 

στόχων ανακύκλωσης της Δέσμευσης για το 2030 και στην 

εκπλήρωση της υποχρέωσής της να προαγάγει επιστημονικές 

λύσεις για την ασφαλή και βιώσιμη χρήση των πρόσθετων.

Το 2021, η Επιτροπή CVC ολοκλήρωσε την αναθεώρηση των 

ορισμών της VinylPlus για την ανακύκλωση, σύμφωνα με τους 

νέους όρους και τη μεθοδολογία της CPA.12 Στη διαδικασία 

συμμετείχαν όλοι οι κλάδοι μετατροπής του PVC, δίνοντας 

τη δική τους τροφοδότηση ως προς τον τρόπο με τον οποίο 

οι ορισμοί13 εφαρμόζονται στις επιμέρους διαδικασίες 

παραγωγής και διανομής. 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ VINYLPLUS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟΥ PVC 
Το Ανακυκλωμένο PVC (rPVC) παράγεται μέσω της επεξεργασίας απορριμμάτων PVC για τον 
αρχικό σκοπό ή για άλλους σκοπούς, εξαιρουμένης της ανάκτησης ενέργειας και της παραγωγής 
καυσίμων.

Υποπροϊόν: επαναχρησιμοποιούμενο υλικό το οποίο παρήχθη ως αναπόσπαστο τμήμα της 
διαδικασίας παραγωγής και μπορεί να ανακτηθεί στο πλαίσιο της συνήθους βιομηχανικής 
πρακτικής. Η επαναχρησιμοποίηση του υλικού είναι βέβαιη και νόμιμη. Κατά περίπτωση 
αναφέρεται ως ‘εσωτερικά επαναχρησιμοποιούμενο υλικό’ (IRM), ‘θραύσματα’ ή ‘ρινίσματα’. 
Η επαναχρησιμοποίηση υποπροϊόντων δεν θεωρείται ανακύκλωση, και δεν προσμετράτε 
στους στόχους ανακύκλωσης.

Απορρίμματα PVC: οποιοδήποτε υλικό PVC το οποίο ο κάτοχος απορρίπτει, προτίθεται ή  
είναι υποχρεωμένος να απορρίψει.

Απορρίμματα πριν την κατανάλωση: υλικό που αποσπάται στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής, το οποίο ο κάτοχος απορρίπτει, προτίθεται ή είναι υποχρεωμένος να απορρίψει.

Απορρίμματα μετά την κατανάλωση: υλικό που επιστρέφεται από διανομή ή  
παράγεται από τελικούς καταναλωτές προϊόντων, το οποίο έχει εκπληρώσει τον  
σκοπό του ή δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί, και το οποίο ο κάτοχος  
απορρίπτει, προτίθεται ή είναι υποχρεωμένος να απορρίψει.

Η VinylPlus  
προτίθεται να  

διατηρήσει τα πρωτεία  
στην Ευρώπη όσον αφορά  

στην ανακύκλωση του  
PVC και τη χρήση 

ανακυκλωμένου  
PVC σε νέα  

προϊόντα.
Η οροφή PVC αυτής της εκπληκτικής πεζογέφυρας  
ενισχύει τη δομή και αποτρέπει την έντονη υπερθέρμανση,  
ενώ το δάπεδο από PVC απορροφά τους κραδασμούς.

Τα παράθυρα και προφίλ από PVC εγγυώνται 
εξαιρετική θερμομόνωση και ηχομόνωση σε αυτό το 
καινοτόμο κτίριο, και είναι πλήρως ανακυκλώσιμα.

12 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46954 

13 Ειδικοί, αναλυτικοί ορισμοί για κάθε κλάδο παρατίθενται στον σύνδεσμο    
 https://productlabel.vinylplus.eu/wp-content/uploads/2022/03/ 
 VinylPlus-Definitions-Revision_8-September-2021.pdf
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PVC ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

7,3 ΕΚΑΤ.   
τόνοι PVC 
ανακυκλώθηκαν 
από το 2000

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1η

7,3 ΕΚΑΤ.   
τόνοι PVC ανακυκλώθηκαν 
από το 2000

14,5 ΕΚΑΤ.    
τόνοι CO

2
 εξοικονομήθηκαν 

από το 2000

+1,6 ΧΙΛ.   
άμεσες θέσεις εργασίας  
σε μονάδες ανακύκλωσης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Ανακυκλωτές και μετατροπείς 
καταγράφουν τις ποσότητες 
απορριμμάτων PVC που έχουν 
ανακυκλώσει

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 
Οι μετατροπείς καταγράφουν 
τις ποσότητες υλικών PVC  
που χρησιμοποιήθηκαν σε  
νέα προϊόντα

Η Recovinyl παρακολουθεί, επαληθεύει και αναφέρει τις ποσότητες ανακύκλωσης PVC στην Ευρώπη  
και τη χρήση του υλικού αυτού μέσω του συστήματος συγκέντρωσης δεδομένων RecoTraceTM

ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΕΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ 

ΚΥΚΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ PVC
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Σωλήνες & εξαρτήματα

Εύκαμπτο PVC και μεμβράνες 
(συμπεριλαμβανομένων 
μεμβρανών οροφής και 
αδιαβροχοποίησης, δαπέδων, 
υφασμάτων με επίστρωση, 
εύκαμπτων και σκληρών 
μεμβρανών)

Προφίλ παραθύρων 
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Δημιουργική επαναχρησιμοποίηση σωλήνων 
από PVC στο τέλος κύκλου ζωής στη Δανία, που 

συμβάλλει και στο κτίσιμο κοινότητας.

Άλλα σκληρά υλικά



Παρ’ όλα αυτά, στάθηκε ανέφικτο να ικανοποιηθεί η υψηλή 

ζήτηση για ανακυκλωμένο PVC, η οποία οδηγήθηκε κυρίως 

από τις υψηλές τιμές και τις ελλείψεις στην προμήθεια 

καθαρών ρητινών. 

Σύμφωνα με τη δέσμευση που αναλήφθηκε στο πλαίσιο 

της CPA – να δημιουργηθεί ένα εναρμονισμένο, εθελούσιο, 

διαφανές και αξιόπιστο σύστημα για την παρακολούθηση 

από τα εμπλεκόμενα με το PVC μέρη της ΕΕ των όγκων 

ανακυκλωμένων πλαστικών υλών που χρησιμοποιήθηκαν σε 

ευρωπαϊκά προϊόντα, και να διασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα 

των δεδομένων – το 2020 η Recovinyl14 ανέπτυξε το 

RecoTraceTM (https://recotrace.com), ένα σύστημα 

συγκέντρωσης δεδομένων για την παρακολούθηση, 

επαλήθευση και αναφορά της ανακύκλωσης και 

αξιοποίησης του PVC στην Ευρώπη. Το RecoTraceTM είναι 

το πρώτο σύστημα σε συμμόρφωση με τις Απαιτήσεις 

Παρακολούθησης και το Πρωτόκολλο Ελέγχου της CPA.

› Έρευνα, καινοτομία και ορθές πρακτικές
Για την αξιοποίηση όλων των πιθανών δυνατοτήτων επίτευξης 

υψηλότερων ποσοστών ανακύκλωσης απορριμμάτων PVC 

μετά την κατανάλωση στην Ευρώπη, η VinylPlus συνέχισε να 

υποστηρίζει καινοτόμα σχέδια για τη βελτίωση της τρέχουσας 

περισυλλογής και ανακύκλωσης συγκεκριμένων εφαρμογών 

PVC, να δημιουργεί επιπλέον σχέδια περισυλλογής και 

ανακύκλωσης όπου χρειάζεται, και να αυξάνει τη χρήση του 

ανακυκλωμένου PVC σε νέα προϊόντα.

Προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και 
ανακύκλωσης σε νέα προϊόντα
Για την ενίσχυση της αξιοποίησης των προϊόντων 

ανακύκλωσης μεμβρανών οροφής, οργανώθηκε στην 

Ολλανδία σεμινάριο στο πλαίσιο του Roofcollect® – του 

Σχεδίου Ανακύκλωσης της ESWA15 (www.eswa-synthetics.

org/recycling) – όπου παρουσιάστηκαν νέα πρωτότυπα 

παραδείγματα για καινούριες εφαρμογές προϊόντων όπως 

βάσεις στήριξης ηλιακών πάνελ σε στέγες.

Η ολοκλήρωση του Σχεδίου Ανακύκλωσης EATS, το οποίο 

αποσκοπούσε στην ανάπτυξη μίας νέας εφαρμογής με 

χρήση ανακυκλωμένου PVC από τη βιομηχανία αυτοκινήτων 

σε κλειστό βρόγχο, ανακοινώθηκε τον Ιούνιο 2021 από την 

Ομάδα Εργασίας VFSE16 (EATS: European Automotive Trim 

Suppliers - Ευρωπαϊκή Ένωση Προμηθευτών Διακόσμησης 

Αυτοκινήτων). Βάσει μελέτης αγοράς, τα πατάκια 

αυτοκινήτων επιλέχθηκαν ως το πιο πολλά υποσχόμενο 

προϊόν, και η τεχνική ανάπτυξη ξεκίνησε από την εταίρο του 

σχεδίου, CIFRA (www.cifra.fr/en).

Η κοινοπραξία ανακύκλωσης Resysta® (www.resysta.com/en)  

παράγει ένα ανακυκλώσιμο υλικό παρόμοιο με ξύλο με βάση τα 

κελύφη ρυζιού και το PVC. Το 2021, το δίκτυο Resysta συνέχισε 

να αναπτύσσει τα ευρωπαϊκά σημεία περισυλλογής για υλικά 

απορριμμάτων Resysta. Επίσης οριστικοποιήθηκαν οι ΑΚΖ και οι 

ΠΔΠ για τα υλικά και τα τελικά προϊόντα του Resysta.

Μέσω του σχεδίου Green Community Growth in 

Reused PVC (Ανάπτυξη της Πράσινης Κοινότητας στο 

Επαναχρησιμοποιούμενο PVC), το Συμβούλιο Ενημέρωσης 

για το PVC Δανίας προώθησε την επαναχρησιμοποίηση των 

σωλήνων PVC τέλους κύκλου ζωής ως σημαντικό υλικό για 

την ομαδική δράση της δημιουργίας αστικών κήπων στη 

Δανία. (Δείτε επίσης τα σχέδια συνεργασιών στη σελ. 29).
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Εναρμονιζόμενη με τις  
αρχές της CPA, η VinylPlus  
έχει δεσμευτεί για τη διασφάλιση  
της σωστής ιχνηλασιμότητας των  
απορριμμάτων. Η ιχνηλασιμότητα και η 
πιστοποίηση διασφαλίζουν την ποιότητα 
και εξασφαλίζουν την επένδυση στην 
ανακύκλωση, ώστε να υπάρχει  
η καλύτερη τεχνολογία.

14  Ιδρυθείσα το 2003, η Recovinyl είναι η οργάνωση που έχει ως στόχο τη 
διευκόλυνση της περισυλλογής και ανακύκλωσης απορριμμάτων PVC 
στο πλαίσιο των Δεσμεύσεων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας PVC  
(www.recovinyl.com) 

15  ESWA: Ευρωπαϊκή Ένωση Αδιαβροχοποίησης Μονής Επίστρωσης, 
κλαδική ένωση της EuPC (www.eswa.be) 

16  VFSE: Vinyl Films and Sheets Europe, η ένωση που εκπροσωπεί τους 
Ευρωπαίους προμηθευτές πλαστικών φύλλων και ελασμάτων (www.vfse.org) 
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Βελτίωση της περισυλλογής και ανακύκλωσης 
Για την ενίσχυση της συμβολής του κλάδου παραθύρων PVC 

στους στόχους ανακύκλωσης που τέθηκαν για το 2025, η  

EPPA17 ανέπτυξε ένα σχέδιο κοινής δράσης με τη Recovinyl 

το 2020, εστιάζοντας σε Γαλλία, Γερμανία και Πολωνία – τις 

τρεις χώρες με τις μεγαλύτερες δυνατότητες περαιτέρω 

αύξησης της ανακύκλωσης.  

Στη Γερμανία, η συνεργασία επεκτάθηκε στο Rewindo18 και 

εστιάστηκε σε τρεις τομείς: εντατικοποίηση των δράσεων 

προώθησης και επικοινωνίας σχετικά με την ανακύκλωση 

παραθύρων σε όλη την αλυσίδα προμήθειας, ενίσχυση των 

σχεδίων περισυλλογής και ανακύκλωσης, και υποστήριξη 

της βελτιστοποίησης της χρήσης rPVC σε νέα παράθυρα, 

τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.  

Στη Γαλλία, εν όψει της εφαρμογής του επικείμενου 

κανονισμού EPR19 (Extended Producer Responsibility – 

Διευρυμένη Ευθύνη Παραγωγού), η συνεργασία με την 

UFME (Union des Fabricants de Menuiseries – η Ένωση 

Κατασκευαστών Θυρών και Παραθύρων, www.ufme.fr) 

και τη SNEP (Syndicat National de l’Extrusion Plastique, 

www.snep.org) ενισχύθηκε περαιτέρω τόσο οργανωτικά 

όσο και διαχειριστικά. Ανακοινώθηκε επίσης επιτάχυνση 

της υλοποίησης του δικτύου αποσυναρμολόγησης και 

περισυλλογής παραθύρων στο τέλος κύκλου ζωής.  

Στην Πολωνία υλοποιήθηκε μία οργανωτική και διαχειριστική 

δομή με στόχο τη βελτίωση της υποδομής για την αύξηση 

της περισυλλογής και ανακύκλωσης παραθύρων μετά την 

κατανάλωση. 

Το WREP, το ιταλικό Σχέδιο Ανακύκλωσης Απορριμμάτων, 

προωθεί την ανάπτυξη πιλοτικών προγραμμάτων διαλογής, 

περισυλλογής και ανακύκλωσης PVC από ογκώδη αστικά 

απόβλητα σε συνεργασία με υπηρεσίες κοινής ωφελείας 

και ανακυκλωτές. Έως σήμερα, στο λειτουργικό στάδιο 

συμμετείχαν τέσσερις υπηρεσίες κοινής ωφελείας της 

βορειοανατολικής Ιταλίας και της κεντρικής Τοσκάνης. 

Το στάδιο αυτό επιβεβαίωσε ότι η λήψη και ανακύκλωση 

απορριμμάτων PVC από ογκώδη αστικά απόβλητα είναι 

οικονομικά και περιβαλλοντικά αξιόλογη. Τέσσερις ακόμη 

υπηρεσίες προγραμματίζεται να συμμετάσχουν στο σχέδιο το 

2022. Το 2021, ο σχεδιασμός και η πρωτότυπη παραγωγή ενός 

μηχανήματος χειρός για τη διαλογή του PVC από τα υπόλοιπα 

πλαστικά, βασισμένου στην τεχνολογία της φασματοσκοπίας 

εγγύς υπέρυθρου ακτινοβολίας (NIR), ανατέθηκε στην 

εταιρεία Phoenix (www.phoenix-rto.com). Κατόπιν πολύ 

θετικών αρχικών δοκιμών πεδίου, ανατέθηκε στη Phoenix 

και η εκπόνηση μίας προκαταρκτικής μελέτης εφικτότητας 

του σχεδιασμού μίας συσκευής χειρός βασισμένης 

στην τεχνολογία XRF (XFluorescence) για τον εντοπισμό 

μολύβδου και DEHP στο PVC μετά την κατανάλωση. Το WREP 

συμπεριελήφθη ως παράδειγμα ορθής πρακτικής στα σχέδια 

της ΕΕ EU CIRCE202020 και CONDEREFF21 Interreg.

17  EPPA: η Ευρωπαϊκή Εμπορική Ένωση Προμηθευτών Συστημάτων Παραθύρων PVC (www.eppa-profiles.eu) 

18 Rewindo: η πρωτοβουλία ανακύκλωσης της Γερμανίας για παράθυρα, ρολά και σχετικά προϊόντα από PVC (www.rewindo.de)

19  EPR: Διευρυμένη Ευθύνη Παραγωγού, μία προσέγγιση πολιτικής σύμφωνα με την οποία οι παραγωγοί αναλαμβάνουν σημαντική ευθύνη για την 
επεξεργασία ή την απόρριψη των προϊόντων μετά την κατανάλωση 

20 https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CIRCE2020.html 

21 https://www.interregeurope.eu/good-practices/wrep-waste-recycling-project 

22 AgPR: Arbeitsgemeinschaft PVC-Bodenbelag Recycling (Ένωση Ανακύκλωσης Καλυμμάτων Δαπέδων από PVC – www.agpr.de)

23 IVK Europe: Industrieverband Kunstoffbahnen e.V. (Ένωση Πλαστικών Φύλλων και Μεμβρανών – www.ivk-europe.com)

Το PVC μπορεί να ανακυκλωθεί 
αρκετές φορές χωρίς να χάσει  

την τεχνική απόδοσή του.

Διαλογή και περισυλλογή 500+ τόνων απορριμμάτων PVC

Αποφεύχθηκαν εκπομπές 1.000+ τόνων CO
2

Εξοικονομήθηκαν €80.000  

10.000+ τόνοι/έτος δυνητικά περισυλλέξιμοι σε  
εθνικό επίπεδο

ΤΟ WREP ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 

Οι περσίδες από PVC και υαλοβάμβακα συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση  
του φυσικού φωτός και της θερμικής απόδοσης των καινοτόμων κτιρίων.

Η σειρά δρώμενων PVC Recyclers meet PVC Converters   

της VinylPlus Deutschland συνεχίστηκε το 2021 με την 

υποστήριξη της VinylPlus, της AgPR,22 της Rewindo 

και της IVK Europe.23 Στόχος των δρώμενων ήταν να 

αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις υφιστάμενες 

δραστηριότητες ανακύκλωσης PVC και η ενίσχυση της 

αξιοποίησης του rPVC. Περίπου 70 ειδικοί της ανακύκλωσης 

από τα εμπλεκόμενα με το PVC μέρη συμμετείχαν σε δύο 

εικονικές συναντήσεις, μία τον Μάιο και μία τον Νοέμβριο. 
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24 https://www.vinylplus.eu/sustainability/our-contribution-to-sustainability/vinylplus- 
 med-accelerates-sustainability-in-healthcare/

25  BPF: Βρετανική Ομοσπονδία Πλαστικών Υλών, η κορυφαία κλαδική ένωση της Βρετανικής 
Βιομηχανίας Πλαστικών (www.bpf.co.uk) 

26 Axion: ειδικοί στην κυκλική οικονομία (www.axiongroup.co.uk)

27 https://pvcmed.org/ 

Το VinylPlus® Med24 ξεκίνησε τον 

Φεβρουάριο του 2021 με στόχο την 

επιτάχυνση της βιωσιμότητας στον 

κλάδο υγείας σε όλη την Ευρώπη, μέσω 

της ανακύκλωσης ιατρικού εξοπλισμού 

μίας χρήσης από PVC. Στο σχέδιο αυτό 

συμμετέχουν νοσοκομεία, εταιρείες 

διαχείρισης αποβλήτων, ανακυκλωτές 

και η βιομηχανία του PVC. (Δείτε επίσης 

τα σχέδια συνεργασιών στη σελ. 29).  

Το RecoMed είναι ένα καθιερωμένο 

σχέδιο που αποσκοπεί στην περισυλλογή 

και ανακύκλωση μη μολυσματικού 

μεταχειρισμένου ιατρικού εξοπλισμού 

από PVC από νοσοκομεία του ΗΒ, και 

περιλαμβάνει μάσκες προσώπου και 

σωλήνες. Αυτή την στιγμή το σχέδιο 

περιλαμβάνει 43 νοσοκομεία, ενώ 98 

ακόμη βρίσκονται σε λίστα αναμονής. 

Λόγω του COVID-19, η περισυλλογή 

απορριμμάτων PVC χρειάστηκε να 

διακοπεί. Παρ’ όλα αυτά, το RecoMed 

συνέχισε τις δράσεις για την αύξηση της 

ευαισθητοποίησης το 2021, και σημείωσε 

αυξανόμενο ενδιαφέρον από δομές υγείας, 

ανακυκλωτές και την κυβέρνηση. Το 

RecoMed είναι ένα σχέδιο συνεργασίας 

μεταξύ της Βρετανικής Ομοσπονδίας 

Πλαστικών Υλών (BPF)25 και της Axion,26  

 με τη συγχρηματοδότηση της VinylPlus.

Το VinylPlus® PharmPack έχει ως 

στόχο να καταδείξει τη βιωσιμότητα 

και ανακυκλωσιμότητα των 

συσκευασιών για χάπια από PVC,   

στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οδηγίας 

94/62/EK για τις συσκευασίες, 

και των εθνικών νομοθεσιών. 

Στο σχέδιο συμμετέχει διεθνής 

διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη 

από παραγωγούς φαρμακευτικών 

υμενίων και ανακυκλωτές, καθώς και 

εθνικούς εκπροσώπους της VinylPlus, 

τη VinylPlus® Med και την PVC Med 

Alliance.27 Μετά την προκαταρκτική 

φάση το 2021, το σχέδιο αναμένεται  

να ξεκινήσει επίσημα το 2022. 

Προάγοντας την κυκλικότητα στον κλάδο υγείας 
Περίπου 30% όλου των ιατρικού εξοπλισμού με βάση το πλαστικό 

που χρησιμοποιείται στα νοσοκομεία αποτελείται από PVC. Τα 

περισσότερα ιατρικά απορρίμματα PVC είναι μη μολυσματικά 

και μπορούν να ανακυκλωθούν όταν γίνεται σωστή διαλογή και 

περισυλλογή. Η VinylPlus υποστηρίζει ενεργά τις πρωτοβουλίες 

που αποσκοπούν στην αύξηση των δυνατοτήτων ανακύκλωσης 

των απορριμμάτων PVC στον κλάδο υγείας.
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Ο ιατρικός  
εξοπλισμός μίας  
χρήσης με βάση το  
PVC είναι θεμελιώδης για  
τα νοσοκομεία. Πέρα από την  
υγιεινή, την ασφάλεια και  
την οικονομικότητά του,  
το PVC είναι και εύκολα  
ανακυκλώσιμο.
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1.2 ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 
ΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ 
ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ  

Η VinylPlus θα συνεχίσει τον διάλογο με κανονιστικούς φορείς 

για την υπέρβαση των νομοθετικών αβεβαιοτήτων, παρέχοντας 

επιστημονικές αξιολογήσεις κινδύνων προκειμένου να 

καταδείξει την ασφαλή χρήση των πρόσθετων και των 

ειδών από PVC που περιέχουν προϊόντα ανακύκλωσης με 

κληροδοτούμενα πρόσθετα.28 Παράλληλα, η VinylPlus θα 

υποστηρίξει τη συμμετοχή σε σχέδια έρευνας και ανάπτυξης 

για τον εντοπισμό, τη διαλογή, μείωση ή αφαίρεση των 

κληροδοτούμενων πρόσθετων από τις ροές απορριμμάτων PVC. 

› Έρευνα, καινοτομία και ορθές πρακτικές 
Για μία ασφαλή χρήση των πρόσθετων και των 
προϊόντων ανακύκλωσης με κληροδοτούμενα 
πρόσθετα
Κατόπιν του αιτήματος των γερμανικών αρχών για παροχή 

αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο της πρότασης για 

έναν ευρύ περιορισμό του bisphenol A (BPA) σε είδη που 

κυκλοφορούν στην Ευρώπη,29 εκπονείται μελέτη σχετικά 

με τον κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο της έκθεσης σε 

ενδοκρινικούς διαταράκτες που βρίσκονται στο μαλακό 

rPVC. Το BPA εξαλείφθηκε σταδιακά από την παραγωγή 

ρητίνης PVC από όλες τις εταιρείες-μέλη του ECVM το 2001. 

Παρ’ ότι δεν χρησιμοποιούνται πλέον στην ευρωπαϊκή 

βιομηχανία του PVC, κληροδοτούμενοι ενδοκρινικοί 

διαταράκτες όπως το BPA ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη σε 

ορισμένα παλιά προϊόντα στο τέλος κύκλου ζωής. 

Το 2017 ξεκίνησε ένα επιστημονικό σχέδιο από την European 

Plasticisers, με αντικείμενο την ανάπτυξη βασιζόμενων 

στη φυσιολογία φαρμακοκινητικών μοντέλων (PBPK ) 

για τις πλαστικοποιητικές ουσίες, συγχρηματοδοτούμενο 

από τη VinylPlus. Στόχος ήταν η ανάδειξη της ασφαλούς 

χρήσης του πλαστικοποιημένου PVC, και η υποστήριξη των 

επιστημονικά εμπεριστατωμένων αξιολογήσεων κινδύνου. 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες Εκθέσεις Προόδου,30 τα 

μοντέλα PBPK για τα DINCH (di-isononyl cyclohexanoate) και 

DINP (di-isononyl phthalate) αξιολογήθηκαν και δημοσιεύθηκαν 

σε περιοδικά του κλάδου το 2019 και 2020 αντίστοιχα. Τον 

Σεπτέμβριο του 2021 δημοσιεύθηκε ένα μοντέλο PBKP για το 

DPHP (di(2-propyl heptyl) phthalate) σε31 περιοδικό του κλάδου. 

Η μοντελοποίηση και αξιολόγηση για το DEHT (di-octyl 

terephthalate) και για τις αδιπικές ενώσεις DINA (di-isononyl 

adipate) και DOA (di-octyl adipate) βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Επιστημονική έρευνα για την αξιολόγηση της συγκέντρωσης 

πλαστικοποιητών υπό συνθήκες ισορροπίας διεξάγεται 

από το Πανεπιστήμιο Virginia Tech (https://vt.edu). Το σχέδιο 

ανατέθηκε από την European Plasticisers στο πλαίσιο της 

Ερευνητικής Πρωτοβουλίας Μακράς Εμβέλειας του Cefic 

(LRI – http://cefic-lri.org) και συγχρηματοδοτείται από τη 

VinylPlus. Στόχος είναι η λήψη ενημερωμένων δεδομένων 

σχετικά με τον αντίκτυπο των πλαστικοποιητικών ουσιών στην 

ποιότητα του αέρα σε εσωτερικούς χώρους, και η επιβεβαίωση 

της περιβαλλοντικής απόδοσης και ασφαλούς χρήσης των 

πλαστικοποιητικών ουσιών. Το σχέδιο ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 

του 2021 και θα ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο 2022.

28  Τα κληροδοτούμενα πρόσθετα είναι ουσίες που δεν χρησιμοποιούνται 
πλέον σε νέα προϊόντα PVC αλλά μπορεί να περιέχονται στο 
ανακυκλωμένο PVC 

29 https://chemicalwatch.com/359275/germany-invites-more- 
 comments-on-broad-bisphenol-a-restriction-proposal 

30 Δείτε επίσης τη σελ. 30 της Έκθεσης Προόδου 2021 της VinylPlus 

31 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2021.692442/full 

32  TEPPFA: Η ‘Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαστικών Σωλήνων και Εξαρτημάτων 
(www.teppfa.eu) 

Στην Torre Sevilla της Ισπανίας, το ανασυρόμενο καραβόπανο από PVC 
προστατεύει τους πεζούς από τον ήλιο την πιο ζεστή εποχή του έτους.

Τα ανακυκλώσιμα, ανθεκτικά δάπεδα 
από PVC αποτελούν εγγύηση υγιεινής, 

ασφάλειας και άνεσης σε κάθε περιβάλλον.
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Σχετικά με τις συνεχιζόμενες συζητήσεις για τον περιορισμό 

του rPVC που περιέχει μόλυβδο (Pb) ως κληροδοτούμενο 

πρόσθετο, η TEPPFA32 υλοποιεί ένα τεχνικό σχέδιο με 

στόχο τη χαρτογράφηση της περιεκτικότητας σε μόλυβδο 

των συστατικών rPVC που διατίθενται στο εμπόριο από 

υποψήφιους ευρωπαίους προμηθευτές. Το σχέδιο διερευνά 

επίσης το ποσοστό του rPVC ως λειτουργία διαμέτρου 

σωλήνος και αξιολογεί την αραίωση του rPVC με παρθένα 

υλικά σε σχέση με τον κανονισμό. Το σχέδιο αναμένεται να 

ολοκληρωθεί κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022. 

Μείωση και απομάκρυνση των κληροδοτούμενων 
πρόσθετων στις ροές απορριμμάτων PVC
H Revinylfloor είναι η πλατφόρμα που στήθηκε στο πλαίσιο 

του ERFMI33 και συγχρηματοδοτείται από τη VinylPlus για 

την προώθηση μίας κυκλικής οικονομίας για τον κλάδο 

δαπέδων PVC στην Ευρώπη. Το 2020, η Revinylfloor επέλεξε 

την συμβουλευτική εταιρεία Solfirmus (www.solfirmus.be) 

για να εκπονήσει μία ενδελεχή ανάλυση των κατάλληλων 

τεχνολογιών ανακύκλωσης, και να διερευνήσει τις τεχνολογίες 

διαλογής και εξαγωγής για τα δάπεδα PVC που περιέχουν 

κληροδοτούμενα πρόσθετα. Οι δοκιμές που έγιναν το 2021 

απέδειξαν ότι είναι εφικτό να διαχωριστεί το υλικό δαπέδων 

που περιέχει κληροδοτούμενα πρόσθετα από το υλικό δαπέδων 

που δεν περιέχει τέτοια πρόσθετα, χρησιμοποιώντας εμπορικά 

διαθέσιμες τεχνολογίες διαλογής NIR. Ωστόσο, οι δοκιμές 

κατέδειξαν επίσης την ανάγκη να βελτιωθεί η ακρίβεια με την 

οποία διακρίνονται οι διάφορες πλαστικοποιητικές ουσίες. 

Νέες επιτόπιες δοκιμές σχεδιάζονται για την περαιτέρω 

βελτίωση της τεχνολογίας διαλογής. Οι δοκιμές για τον 

διαχωρισμό των κληροδοτημένων πρόσθετων με μικροκύματα, 

υπέρηχους και θερμική εκρόφηση ήταν επιτυχείς, ωστόσο 

οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν δεν έχουν ακόμη 

καθιερωθεί εμπορικά. Περαιτέρω δοκιμές προβλέπονται το 

2022 για τη διερεύνηση της βιωσιμότητας του διαχωρισμού των 

κληροδοτούμενων πρόσθετων με χρήση εξαιρετικά κρίσιμης 

τεχνολογίας διαχωρισμού διοξειδίου του άνθρακα.

Το σχέδιο REMADYL ξεκίνησε34 τον Ιούνιο 2019 με στόχο τον 

διαχωρισμό επικίνδυνων κληροδοτούμενων φθαλικών ενώσεων 

και μολύβδου από το PVC, και την ανακύκλωση του ‘παλιού PVC’ σε 

PVC υψηλής καθαρότητας.35 Οι ερευνητικές ομάδες αναπτύσσουν 

επί του παρόντος μία καινοτόμο συνεχή διαδικασία ενός σταδίου 

βασισμένη σε μία εξορυκτική τεχνολογία εξώθησης σε συνδυασμό 

με νέους διαλύτες και διήθηση τήγματος. Η διαδικασία αυτή έχει 

τη δυναμική να αναβαθμίσει το παλιό PVC σε PVC  

υψηλής απόδοσης σε ανταγωνιστικό κόστος. Μία σύνθεση 

εργαστηριακής κλίμακας για τη λήψη ενός πρόδρομου υλικού  

για την αφέρεση του μολύβδου έδωσε θετικά αποτελέσματα.  

Στη συνέχεια, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Βαλένθια 

(UVEG) βελτιστοποίησαν με επιτυχία μία ημιπιλοτική σύνθεση 

για τη λήψη του πρόδρομου υλικού σε μεγαλύτερη κλίμακα. 

Παράλληλα, το Ινστιτούτο Χημικής Τεχνολογίας Fraunhofer  

(www.ict.fraunhofer.de) αναπτύσσει μία συνεχή διαδικασία 

διαχωρισμού για τις πλαστικοποιητικές ουσίες PVC με χρήση 

ομόστροφου διπλοκόχλιου εκβολέα. Περαιτέρω εξελίξεις 

συνεχίζονται για τη βελτίωση των συνθηκών διαχωρισμού από 

πλευράς θερμοκρασίας και πίεσης. 

1.3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
Για την επιτάχυνση της πορείας προς την κυκλικότητα, η VinylPlus 

έχει δεσμευτεί για την υποστήριξη της ανάπτυξης τεχνολογιών 

χημικής ανακύκλωσης ικανών να διαχειριστούν δύσκολα 

απορρίμματα PVC τα οποία δεν μπορούν να ανακυκλωθούν 

μηχανικά με οικολογικά αποδοτικό τρόπο. Έχει επίσης δεσμευτεί 

να υποστηρίξει την ανάπτυξη βελτιωμένων τεχνολογιών διαλογής 

και διαχωρισμού για τα σύνθετα προϊόντα PVC. 

33  ERFMI: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κατασκευαστών Ελαστικών Δαπέδων 
(www.erfmi.com) 

34 https://cordis.europa.eu/project/id/821136 and www.remadyl.eu 

35  Δείτε επίσης τις σελ. 23-24 της Έκθεσης Προόδου της VinylPlus για το 2021

Η έρευνα &  
ανάπτυξη είναι  
θεμελιώδους σημασίας  
για την ανάπτυξη  
αποτελεσματικών τεχνολογιών  
για τον εντοπισμό, τη διαλογή,  
μείωση ή απομάκρυνση κληροδοτημένων  
πρόσθετων σε ροές αποβλήτων PVC.

31 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ  
ΕΧΟΥΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2000

Διαχωρισμός 
απορριμμάτων: 7 

Συμβατική μηχανική 
ανακύκλωση με ειδικά 
χαρακτηριστικά: 5

Συμπερίληψη σε  
άλλα υλικά: 2 

Χημική  
ανακύκλωση: 8

Μη συμβατική μηχανική 
ανακύκλωση: 3 

Αποτέφρωση με 
ανάκτηση ενέργειας 
και ανακύκλωση  
υλών: 6

Έ Κ Θ Ε Σ Η  Π Ρ Ο Ο Δ Ο Υ  2 0 2 2
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› Έρευνα, καινοτομία και ορθές πρακτικές
Ανάκτηση και ανακύκλωση χλωρίου από  
είδη PVC στο τέλος κύκλου ζωής 
Το VinylPlus® RecoChlor είναι ένα πρόγραμμα αφιερωμένο 

στη μεθοδολογία διαχείρισης απορριμμάτων PVC για 

την ανάκτηση και ανακύκλωση χλωρίου από δύσκολα 

στην ανακύκλωση προϊόντα PVC στο τέλος κύκλου 

ζωής. Η συγκεκριμένη διαδικασία ανακύκλωσης οδηγεί 

στην παραγωγή υδροχλωρικού οξέως (HCl) σε μονάδες 

ενεργειακής αξιοποίησης, το οποίο στη συνέχεια 

επαναχρησιμοποιείται για την παραγωγή νέων προϊόντων. 

Το VinylPlus® RecoChlor πρόσφατα ξεκίνησε δύο σημαντικά 

σχέδια που οδηγούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση 

χλωρίου. 

SOLVAir® ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΜΕ 

ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΑΔΡΑΝΟΥΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΝΕΡΟ

VinylPlus® RecoChlor

RecoSalt Vinyl Acid

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ  
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΧΛΩΡΙΟΥ

HCl

RSC HCl

CuCd

g

s

NaCl
aq

Cl₂NaHCO₃ Na₂CO₃

aq

Ανάκτηση Χημικών 
Υπολειμμάτων Νατρίου 
(χλωρίδια, θειικά, ...)

Μονάδα ενεργειακής 
αξιοποίησης

Χλωρίδια

VCM, PVC

ΗλεκτρόλυσηΔιαδικασία Solvay

g αέρια

s στερεά

aq υδάτινα

PbZn

Resolest, Solval  
Καθαρισμός RSC

Διαδικασία FLUWA  
Όξινη έκπλυση τέφρας  
φίλτρου 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1η
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Το σχέδιο RecoSalt βασίζεται σε μία διαδικασία χημικής 

ανακύκλωσης χλωρίου που εκπονήθηκε στη μονάδα 

Oreade-Suez στη Γαλλία την περίοδο 2019-2020.36 Βάσει 

των επιτυχημένων αποτελεσμάτων των πρώτων δοκιμών, 

οι πιο κατάλληλες μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης στην 

Ευρώπη που χρησιμοποιούν την τεχνολογία εξουδετέρωσης 

χλωρίου βάσει της διαδικασίας SolvAir® διερευνήθηκαν 

το 2021 και επιλέχθηκαν για περαιτέρω δοκιμές. Το 2022, 

οι δοκιμές θα ξεκινήσουν με κάποιες χιλιάδες τόνους 

επιλεγμένων απορριμμάτων PVC. Θα διερευνηθούν διάφορες 

διαμορφώσεις μονάδων και παράμετροι επεξεργασίας για 

την αξιολόγηση της αποδοτικότητας της ανάκτησης χλωρίου 

και την εκτίμηση του οικονομικού σκέλους της διαδικασίας. 

Το σχέδιο Vinyl Acid, το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία 

FLUWA,37 εστιάζεται στην παραγωγή επιπλέον HCl από 

απορρίμματα PVC τα οποία δεν είναι κατάλληλα για μηχανική 

ανακύκλωση. Υλοποιούμενο σε μονάδες αποτέφρωσης 

αστικών στερεών απορριμμάτων της Ελβετίας (MSWI), σκοπός 

του σχεδίου αυτού είναι να αυξήσει την παραγωγή οξέως από 

τον καθαρισμό αδρανών αερίων, και να χρησιμοποιήσει το 

ανακτώμενο οξύ για την ανακύκλωση βαρέων μετάλλων που 

περιέχονται στην τέφρα πυθμένα των MSWI. Η διαδικασία 

FLUWA θα γίνει υποχρεωτική στην Ελβετία το 2026. 

Τεχνολογίες διαλογής και διαχωρισμού  
για σύνθετα προϊόντα PVC
Το σχέδιο EUPolySep έχει ως στόχο το στήσιμο μίας 

μικρής πιλοτικής μονάδας στο Βέλγιο για τον διαχωρισμό 

του PVC από τα σύνθετα πολυστρωματικά προϊόντα. Τα 

υλικά από πολυστρωματικά πολυμερή και τα πολυμερή 

υλικά με σύνθετες δομές χρησιμοποιούνται ευρέως για να 

συνδυάζουν τα δυνατά σημεία των διαφόρων πολυμερών. 

Η αυστραλιανή τεχνολογία Διαχωρισμού PVC (PVCS) έχει 

εντοπιστεί ως η πιο υποσχόμενη για δοκιμή σε πιλοτική 

κλίμακα. Η εν λόγω καινοτόμος διαδικασία επιτρέπει στα 

πολυμερή να αποκολληθούν και να διαχωριστούν από τις 

σύνθετες δομές πολυμερών για μετέπειτα ανακύκλωση. 

Αυτή την στιγμή κατασκευάζεται πιλοτική μονάδα 

σε κοντέινερ στο Brisbane της Αυστραλίας. Η μονάδα 

προβλέπεται να τοποθετηθεί στις εγκαταστάσεις του 

Centexbel (www.centexbel.be/en) στη Λιέγη Βελγίου 

τον Ιούνιο 2022. Οι πρώτες δοκιμές σε σύνθετα υλικά 

προγραμματίζεται να ξεκινήσουν το τρίτο τρίμηνο  

του 2022.

Ένα εξαιρετικό παράδειγμα μουσαμάδων 
από PVC που ανακυκλώθηκαν σε όμορφα 
μαξιλάρια.

Οι ανακυκλώσιμες μεμβράνες PVC 
αποτελούν μία από τις πιο εύχρηστες  
λύσεις για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική. 
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36 Δείτε επίσης τη σελ. 23 της Έκθεσης Προόδου 2021 της VinylPlus 

37 https://www.vivis.de/wp-content/uploads/ 
 ASS/2013_ASS_377_398_Schlumberger.pdf
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Το 2020, η IVK Europe ξεκίνησε ένα τεχνικό σχέδιο με στόχο 

την εξερεύνηση του μηχανικού διαχωρισμού του μαλακού 

υλικού PVC επιστρωμένου με ύφασμα ή πολυεστέρα.38 

Βάσει των πολλά υποσχόμενων αποτελεσμάτων των 

δοκιμών που διενεργήθηκαν από την εταιρεία ανακύκλωσης 

KKF reVinyl GmbH (re-vinyl.de), περισσότερες δοκιμές 

επεξεργασίας έγιναν το 2021 σε διαφορετικά είδη προϊόντων 

πριν την κατανάλωση με διάφορα ποσοστά PVC. Μέρος 

του διαχωρισμένου PVC χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς 

από την KKF reVinyl στην παραγωγή της, ενώ μέρος 

του ανακτηθέντος PVC επεστράφη στους παραγωγούς 

προκειμένου να δοκιμαστεί για επαναχρησιμοποίηση στις 

δικές τους παραγωγικές διαδικασίες. Βάσει της ποιότητας 

του διαχωρισμένου PVC, οι εταιρείες-μέλη της IVK Europe 

συμφώνησαν να γίνουν δοκιμές μεγαλύτερης κλίμακας για 

την αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας της εν λόγω 

τεχνικής ανακύκλωσης.

Το ChemRecPolymer είναι ένα σχέδιο πολλαπλών 

ενδιαφερόμενων μερών υπό τον συντονισμό της BKV GmbH 

(www.bkv-gmbh.de) και με τη συνεργασία της VinylPlus 

Deutschland. Στόχος του σχεδίου είναι η ανάπτυξη μίας 

διαδικασίας χημικής ανακύκλωσης απορριμμάτων που 

περιέχουν πλαστικό, στο πλαίσιο του προγράμματος KuRT 

(Τεχνολογίες Ανακύκλωσης Πλαστικού) που επιχορηγείται 

από το BMBF (Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και 

Ερευνών – www.bmbf.de). Στο στάδιο της σύλληψης, το 

οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2021, θα εντοπιστεί προς 

βελτιστοποίηση μία κλιμακώσιμη, ευέλικτη τεχνολογία 

πυρόλυσης για μεικτά κλάσματα πλαστικού. Το στάδιο της 

υλοποίησης ενδέχεται να ξεκινήσει μετά τη διαδικασία 

επιλογής από το BMBF το 2022. Η VinylPlus Deutschland και 

τέσσερις παραγωγοί PVC συμμετέχουν και συμβάλλουν σε 

τρεις ομάδες εργασίας του σχεδίου.

1.4 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΥΚΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ      

Ο οικολογικός σχεδιασμός διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην 

κυκλικότητα, διευκολύνοντας τη μελλοντική ανακύκλωση 

μέσω του σχεδιασμού έξυπνων προϊόντων. Στο πλαίσιο της 

Δέσμευσης για το 2030, η VinylPlus θα βοηθήσει στην αύξηση 

της ευαισθητοποίησης του οικολογικού σχεδιασμού μεταξύ των 

συνεργαζόμενων εταιρειών. Θα συμβάλει επίσης στην εργασία 

για τον οικολογικό σχεδιασμό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο 

της CPA σε συνεργασία με τις ομάδες προϊόντων της. Θα 

ενθαρρύνει επίσης την ανάπτυξη κατευθυντηρίων οδηγιών και 

τον οικολογικό σχεδιασμό προς διευκόλυνση της κυκλικότητας.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, τον Οκτώβριο 2020 

οι Ενώσεις-Εταίροι της VinylPlus EPPA, ERFMI, IVK Europe 

και TEPPFA όρισαν ομάδες προϊόντων να καταρτίσουν 

τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του  Σχεδιασμού για 

Ανακύκλωση (Design for Recycling – DfR) για τους κλάδους 

τους. Το πρώτο σχέδιο παρουσιάστηκε το 2021, ανοίγοντας 

τον δρόμο για την επέκταση της χρήσης του rPVC και σε άλλα 

προϊόντα. Οι κατευθυντήριες καταρτίστηκαν σύμφωνα με 

τη δομή των ευρωπαϊκών προτύπων και σε συντονισμό με 

την πολιτική της CPA. Οι Ενώσεις-Εταίροι της VinylPlus θα 

υποστηρίξουν τώρα τις εταιρείες-μέλη τους στην  

υλοποίηση των κατευθυντηρίων DfR.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2η

Συνολικά, το 2019 ανακυκλώθηκαν  
355.329 τόνοι προφίλ παραθύρων  
PVC στο πλαίσιο της VinylPlus.

Οι σωλήνες από PVC διαρκούν  
έως 100 χρόνια με ελάχιστη  
συντήρηση, και  
ανακυκλώνονται  
εύκολα.

38 Δείτε επίσης τη σελ. 25 της Έκθεσης Προόδου 2021 της VinylPlus
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Σε αυτή την εκπληκτική κατασκευή στην Ταϊλάνδη, χρησιμοποιούνται φύλλα από PVC αντί 
για τεράστια φύλλα θυρών και γυαλιού προκειμένου να μειωθεί τόσο το βάρος όσο και ο 

προϋπολογισμός του κόστους, εξοικονομώντας έτσι φυσικούς και οικονομικούς πόρους.
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1η

http://re-vinyl.de
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ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2η

ΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ
“Η βιώσιμη χημεία και η ουδετερότητα του άνθρακα 
βρίσκονται στο επίκεντρο της βιώσιμης οικονομίας. 
Εφαρμόζοντας μία επιστημονική προσέγγιση, 
δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι όλα τα προϊόντα 
του PVC, συμπεριλαμβανομένων των αλυσίδων 
εφοδιασμού και των παραγωγικών διαδικασιών τους, 
θα συνεχίσουν να μειώνουν τον αντίκτυπό τους στην 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.”

Η Διαδρομή 2 αναγνωρίζει την ανάγκη λήψης επειγόντων 

μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε 

εναρμόνιση με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής∙ να ελαχιστοποιηθεί το 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα των διαδικασιών παραγωγής και 

των προϊόντων σε εναρμόνιση με την Στρατηγική της ΕΕ για 

τη Βιωσιμότητα των Χημικών Προϊόντων∙ και να αυξηθεί η 

αποδοτικότητα των πόρων στην παραγωγή και κατανάλωση. 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ  
ΤΟΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ  
ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ  
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ

Η βιώσιμη χημεία και η ουδετερότητα του άνθρακα  

βρίσκονται στην καρδιά της βιώσιμης οικονομίας. 

Εφαρμόζοντας μία προσέγγιση βάσει επιστημονικών 

δεδομένων και στοιχείων, η VinylPlus έχει δεσμευτεί 

να διασφαλίσει ότι όλα τα προϊόντα του PVC, 

συμπεριλαμβανομένων των αλυσίδων προμήθειας και των 

παραγωγικών διαδικασιών τους, θα συνεχίσουν να μειώνουν 

τον αντίκτυπό τους στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Δύο αποκλειστικές επιτροπές της VinylPlus, η νεοσυσταθείσα 

Επιτροπή Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος (EFC) και η 

Επιτροπή για τη Βιώσιμη Χρήση των Πρόσθετων (SAC), θα 

συντονίσουν τις προσπάθειες της VinylPlus προς την επίτευξη 

των στόχων που περιλαμβάνονται στη Διαδρομή 2. Πρόεδρος 

της Επιτροπής Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος θα είναι ο Καθ. 

Adisa Azapagic, Καθηγητής Βιώσιμης Χημικής Μηχανολογίας 

στο Πανεπιστήμιο του Manchester, ΗΒ. Το έργο της θα 
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2.2 ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ   

στηριχθεί στα συμπεράσματα μίας μελέτης που εκπονήθηκε 

σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Γάνδης Βελγίου για την 

αξιολόγηση των ροών υλικών στη βιομηχανία του PVC σε βάθος 

10ετούς περιόδου39 και θα τα αναπτύξει περαιτέρω. 

2.1 ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

“

Η μετάβαση προς την ανανεώσιμη 
ενέργεια και πρώτες ύλες για 
την άμβλυνση του αντίκτυπου 
της κλιματικής αλλαγής αποτελεί 
ευθύνη όλων μας, παραγωγών και 
καταναλωτών. Είναι ευχάριστη η 
διαπίστωση ότι και η ευρωπαϊκή 
βιομηχανία του PVC αναλαμβάνει μία 
σαφή δέσμευση προς την κατεύθυνση 
αυτή με τη VinylPlus 2030.

Καθ. Δρ. Μηχ. Jo Dewulf 
Εφαρμοσμένες Βιοεπιστήμες,  

Πανεπιστήμιο Γάνδης

39 Δείτε επίσης τη σελ. 27 της Έκθεσης Προόδου 2021 της VinylPlus 

40 The Natural Step: ειδικοί στη βιωσιμότητα (www.thenaturalstep.org) 

41 https://www.vinylplus.eu/sustainability/our-contribution-to-sustainability/additive-sustainability-footprint

Methodology

ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

για την παραγωγή 1 τόνου PVC το 2015-2016  
σε σύγκριση με το 2007-2008

για προφίλ παραθύρων, σωλήνες, δάπεδα, 
μεμβράνες και φύλλα το 2020 σε  

σύγκριση με το 2010

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΗΤΙΝΗΣ PVC ΚΥΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ PVC

-9,5%  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  

ΜΕΤΑΞΥ -16 % ΚΑΙ -26,5%  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

-14,4%  
ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO

2

Τα προϊόντα PVC εξοικονομούν ενέργεια και είναι ζωτικής 
σημασίας στις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η VinylPlus θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη βιώσιμη 

χρήση των πρόσθετων με μία σημαντική πρωτοβουλία, 

το Αποτύπωμα για την Βιωσιμότητα των Πρόσθετων 

(Additive Sustainability Footprint® – ASF).41 Η μεθοδολογία 

ASF δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αξιολογήσουν 

προληπτικά και να προαγάγουν τη βιώσιμη παραγωγή και 

χρήση των πρόσθετων PVC σε όλη τη διάρκεια του κύκλου 

ζωής του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των 

πρόσθετων στην απόδοση των προϊόντων PVC. 

Δοκιμαστικές εφαρμογές της μεθοδολογίας 

πραγματοποιήθηκαν στα βασικά πρόσθετα που 

χρησιμοποιούνται στα γενικής φύσεως προφίλ παραθύρων 

›  Ανάπτυξη μεθοδολογίας σε 
συνεργασία με The Natural Step.40 

›  Αξιολογεί την βιωσιμότητα του 
κύκλου ζωής των πρόσθετων που 
χρησιμοποιούνται στα προϊόντα PVC. 

›  Ελέγχθηκε από ειδήμονες στον  
τομέα της αξιολόγησης του κύκλου 
ζωής και επαληθεύτηκε. 

Nigel Sarginson 
Πρόεδρος της European Plasticisers  

“

Στο πλαίσιο της νέας 
Δέσμευσης της VinylPlus για το 
2030, η European Plasticisers 
θα συνεχίσει να μετατρέπει τις 
προκλήσεις σε ευκαιρίες και 
να αποδεικνύει τη συμβολή 
της στην επίτευξη των Στόχων 
της Πράσινης Συμφωνίας 
και της Στρατηγικής της ΕΕ 
για την Κυκλική Οικονομία, 
συνεχίζοντας στο ταξίδι της 
βιωσιμότητας που ξεκίνησε 
πριν 20 και πλέον χρόνια. 
Από κοινού με τη VinylPlus, 
η European Plasticisers 
θα συνεχίσει την ηγετική 
πορεία της στην προώθηση 
επιστημονικών λύσεων για την 
ασφαλή και βιώσιμη χρήση 
των πλαστικοποιητικών ουσιών 
και του εύκαμπτου PVC, και 
θα συνεργαστεί με σημαντικά 
ενδιαφερόμενα μέρη για τη 
διάδοση των ορθών πρακτικών 
του κλάδου πλαστικοποιητικών 
ουσιών και PVC.

®
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2.3 ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ   

Τα μέλη του ECVM έχουν δεσμευτεί για τη συνεχή μείωση 

του περιβαλλοντικού αντίκτυπου σε συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις του Χάρτη Βιομηχανίας του ECVM42 για την 

Παραγωγή Μονομερούς Βινυλοχλωριδίου και PVC που 

ενημερώθηκε το 2019. 

Επαλήθευση σε ολόκληρη τη βιομηχανία έχει 

προγραμματιστεί σε 39 μονάδες VCM και PVC κατά την 

περίοδο Φεβρουαρίου-Ιουνίου 2022, για την αξιολόγηση 

της συμμόρφωσης με τον ενημερωμένο Χάρτη έως το τέλος 

του 2021. Η Dekra (www.dekra.com) έχει επιλεγεί ως τρίτος 

φορέας πιστοποίησης. Τα αποτελέσματα της επαλήθευσης 

αναμένεται να δημοσιευτούν το φθινόπωρο του 2022.

2.4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   

Για τη διασφάλιση της διαφάνειας της απόδοσης του 

συνόλου των εμπλεκομένων μερών με το PVC σε σχέση με 

τη βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών 

πρώτων υλών, η VinylPlus θα συλλέξει και θα χαρτογραφήσει 

τα σχέδια πιστοποίησης της αλυσίδας προμήθειας 

προκειμένου να καταδείξει την πρόοδο των 

 παραγωγικών μονάδων των προμηθευτών προς  

τη βιωσιμότητα. Η VinylPlus θα συνδράμει  

επίσης τους εταίρους της στη διάδοση  

της προόδου της αλυσίδας  

προμήθειας από πλευράς  

βιωσιμότητας.

42  Χάρτης Βιομηχανίας του ECVM: 
αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση 
των δυσμενών αποτελεσμάτων από 
δραστηριότητες και προϊόντα για το 
περιβάλλον και την ανθρώπινη  
υγεία κατά το στάδιο  
παραγωγής    
(https://pvc.org/about- 
ecvm/ecvms-charter/)

από PVC και στα ομοιογενή δάπεδα από PVC. Οι εφαρμογές 

αυτές έδειξαν ότι η μεθοδολογία ASF είναι λειτουργική, έχει 

γερές βάσεις στις επιστημονικές αρχές της βιωσιμότητας, 

και λαμβάνει υπόψη πολλαπλές διαστάσεις σε σχέση με τη 

βιώσιμη χρήση των πρόσθετων σε όλο τον κύκλο ζωής των 

ειδών στα οποία ενσωματώνονται αυτά.

Η Επιτροπή της VinylPlus για τη Βιώσιμη Χρήση των 

Πρόσθετων θα εργαστεί για την περαιτέρω εξέλιξη και 

εφαρμογή της ASF. Η Επιτροπή θα συγκρίνει επίσης τη 

μεθοδολογία ASF με άλλες διαθέσιμες μεθοδολογίες,  

και θα εκπαιδεύσει και θα υποστηρίξει τις εταιρείες-

εταίρους της VinylPlus στη χρήση της. 

Η European Plasticisers  
διοργάνωσε διαγωνισμό  

έκθεσης το 2021 για δεύτερη 
φορά, απευθυνόμενη σε φοιτητές 

περιβαλλοντικής χημείας, επιστήμης 
υλικών, χημείας και αρχιτεκτονικής 

από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Ο 
διαγωνισμός με τίτλο Hands on 

Vinyl: Students of Today, Experts of 
Tomorrow, περιελάμβανε εκθέσεις 

για τις πλαστικοποιητικές ουσίες και 
τις εφαρμογές εύκαμπτου PVC. Στόχος 

ήταν η προώθηση της έρευνας για τις 
πλαστικοποιητικές ουσίες και το PVC 
στις νεότερες γενιές, και η ανάπτυξη 

επιστημονικού διαλόγου.

Ο πρώτος στόχος της VinylPlus 2030 (2.2.1 Έως  
το 2021, διοργάνωση τουλάχιστον ενός εισαγωγικού 
webinar για την ASF από τη VinylPlus) επετεύχθη 
τον Δεκέμβριο 2021 με τη διοργάνωση του πρώτου 
webinar με τίτλο Building Towards Sustainable PVC,  
το οποίο ήταν επικεντρωμένο στη μεθοδολογία 
ASF. 

Συνολικά 139 εκπρόσωποι από 19 χώρες 
συμμετείχαν στο webinar, το οποίο δέχτηκε 
εξαιρετικά σχόλια στην έρευνα που ακολούθησε. 

Επίσης αναπτύχθηκε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
για εταιρείες στη μεθοδολογία ASF, σε συνεργασία 
με την ΜΚΟ The Natural Step. Το πρόγραμμα 
υποστηρίζει τους εταίρους της VinylPlus στη χρήση 
και εφαρμογή της μεθοδολογίας ASF για τα δικά 
τους χαρτοφυλάκια προϊόντων.

ASF WEBINAR: Ο ΠΡΩΤΟΣ  
ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ! 

Έ Κ Θ Ε Σ Η  Π Ρ Ο Ο Δ Ο Υ  2 0 2 2
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ΣΥΣΤΑΣΗ  
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ 
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΩΝ  
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΒΑ
“Αντιπροσωπεύοντας τα συσχετιζόμενα με το PVC μέρη στην 
Ευρώπη ως VinylPlus, δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε 
τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα στις σχέσεις της με 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Σε συνεργασία με βασικά 
ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων ιδιοκτητών 
μεγάλων επώνυμων εταιρειών και προσδιοριστικών 
παραγόντων, θα συμβάλλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω 
πιστοποιημένων και ανιχνεύσιμων προϊόντων. Θα συνεχίσουμε 
να συνεργαζόμαστε με την κοινωνία των πολιτών, Ευρωπαϊκούς 
και παγκόσμιους οργανισμούς, καθώς και με τις παγκόσμιες 
κοινότητες PVC, για να μοιραζόμαστε τις βέλτιστες πρακτικές 
μας για τη βιωσιμότητα και να συνεισφέρουμε στους ΣΒΑ 
(Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης) του ΟΗΕ.”

Αναγνωρίζοντας τον ρόλο-κλειδί που διαδραματίζουν οι 

ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών στην παγκόσμια ανάπτυξη, 

προάγοντας την ανθρώπινη ευημερία και προστατεύοντας 

το περιβάλλον, η VinylPlus έχει δεσμευτεί στη Διαδρομή 3 για 

την αντιμετώπιση των ευρύτερων κοινωνικών αναγκών. Η 

VinylPlus έχει ως στόχο:

›  να παρέχει τη μέγιστη διαφάνεια και υπευθυνότητα ως 

προς τη διακυβέρνηση και τις υποχρεώσεις αναφοράς της   

›  να ενθαρρύνει τις εταιρείες-εταίρους της να υιοθετήσουν 

βιώσιμες πρακτικές και να ενσωματώσουν πληροφορίες 

σχετικά με τη βιωσιμότητα στις εκθέσεις τους   

›  να ενισχύσει τη συμβολή της βιομηχανίας στη βιωσιμότητα 

μέσω της σήμανσης και των πιστοποιήσεων, βοηθώντας 

να προαχθούν βιώσιμες πρακτικές προμήθειας τόσο στον 

ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα

›  να ενθαρρύνει και να προαγάγει αποτελεσματικές 

συνεργασίες και πρωτοβουλίες με κοινωνικούς φορείς, 

ιδρύματα, ΜΚΟ και τον ιδιωτικό κλάδο, καθώς και με 

άλλους περιφερειακούς και παγκόσμιους φορείς της 

αλυσίδας εμπλεκομένων μερών με το PVC. 

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΙ  
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3η

“

Τα μέλη του ECVM έχουν 
δεσμευτεί πλήρως 
προς την επίτευξη 
όλων των στόχων της 
VinylPlus. Διαθέσαμε 
ειδικούς να εργαστούν 
στις επιτροπές και 
ομάδες εργασίας της 
VinylPlus, φροντίζοντας 

Stefan Sommer
Πρόεδρος του ECVM    

ταυτόχρονα να υπάρχει μία καλή ροή ενημέρωσης 
σχετικά με τους στόχους και τα επιτεύγματα της 
VinylPlus στις εταιρείες μας.
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3.1 ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 
ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 
Όπως με τις προηγούμενες Δεσμεύσεις, σε ετήσια βάση 

θα δημοσιεύεται έκθεση επαληθευμένη και ελεγχόμενη 

από ανεξάρτητους φορείς και θα διανέμεται στα σχετικά 

ενδιαφερόμενα μέρη.

Η Έκθεση Προόδου 2022 επαληθεύτηκε ανεξάρτητα από 

την SGS, ενώ τα τονάζ ανακυκλωμένων απορριμμάτων PVC, 

καθώς και οι δαπάνες, ελέγχθηκαν και πιστοποιήθηκαν από 

την KPMG.

Η Δέσμευση της VinylPlus για το 2030 περιλαμβάνει μία 

δέσμη κοινών στόχων και οραμάτων που συμμερίζονται 

όλες οι βιομηχανίες που συμμετέχουν σε αυτή. Το 

2021, κάθε κλάδος βιομηχανίας (ECVM, ESPA, European 

Plasticisers και EuPC) εφάρμοσε τη Δέσμευση στις 

επιμέρους δραστηριότητές του, διαμοιράζοντας τους 

στόχους κάθετα μέσα από παρουσιάσεις και διάλογο στις 

γενικές συνελεύσεις του, προκειμένου να προσελκύσει 

περισσότερους συναδέλφους από εταιρείες-εταίρους.

“

“

“

Οι συζητήσεις για τη νέα δέσμευση της VinylPlus σημείωσαν ενεργό συμμετοχή από 
όλες τις εταιρείες-μέλη της European Plasticisers. Η VinylPlus 2030 παρουσιάστηκε στη 
Γενική Συνέλευση της European Plasticisers και υιοθετήθηκε και διαμοιράστηκε ευρέως – 
εσωτερικά αλλά και σε εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη. Κατόπιν σημαντικών επενδύσεων 
άνω των €6 δις από την ευρωπαϊκή βιομηχανία πλαστικοποιητικών ουσιών τα τελευταία 
25 έτη, έχει επέλθει μία αξιοσημείωτη μετάβαση προς τις ασφαλείς και βιώσιμες 
πλαστικοποιητικές ουσίες. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται και πλέον υλοποιείται και  
πέρα από την ΕΕ.

Το θέμα της Επιτροπής 
συζητήθηκε σε βάθος με 
μέλη του Ιδρύματος Vinyl 
Foundation. Στη συνέχεια, η 
υλοποίησή της συζητήθηκε 
στο Διοικητικό Συμβούλιο 
και διαμοιράστηκε στις 
διάφορες ενώσεις των κλάδων 
μιγμάτων και μετατροπών, 

Τον Οκτώβριο 2021, η 
Γενική Συνέλευση της 
ESPA συμπεριέλαβε 
παρουσιάσεις και 
εκτενή διάλογο 
σχετικά με τους 
στόχους. Οι εταιρείες-
μέλη συμφώνησαν 
ενθουσιωδώς σε 

Matthias Pfeiffer
Αντιπρόεδρος της European Plasticisers  

Myriam Tryjefaczka
Πρόεδρος του Vinyl Foundation και μέλος της 

Διευθύνουσας Επιτροπής της EuPC

Η ανακοίνωση της VinylPlus 2030  
στο Φόρουμ για τη Βιωσιμότητα 2021.

τόσο σε επίπεδο Εκτελεστικής Επιτροπής όσο και σε 
επίπεδο αποκλειστικών ομάδων εργασίας. Ένας τομέας 
εστίασης είναι η συνέχιση της ανάπτυξης της μηχανικής 
ανακύκλωσης, επεκτείνοντας τα δίκτυα περισυλλογής και 
βελτιώνοντας την ποιότητα του προϊόντος της ανακύκλωσης. 
Στις σκληρές εφαρμογές, αποφασιστικής σημασίας είναι 
η ασφαλής διαχείριση των κληροδοτούμενων πρόσθετων. 
Στις εύκαμπτες εφαρμογές, το επίκεντρο είναι η ανάπτυξη 
νέων τεχνολογιών που δίδουν τη δυνατότητα ανακύκλωσης 
σύνθετων προϊόντων, καλύτερης διαλογής, και εξαγωγής 
κληροδοτούμενων πρόσθετων. Η μείωση του CO

2
 και του 

περιβαλλοντικού αποτυπώματος αποτελεί επίσης προτεραιότητα 
για όλους τους κλάδους.

αρκετές ενέργειες συμβολής στη Δέσμευση.
Όλα τα μέλη της ESPA προάγουν ενεργά 
τους στόχους της Δέσμευσης 2030, οι οποίοι 
υποστηρίζονται με εταιρικές στρατηγικές και 
είναι ορατοί σε πράξεις και συμπεριφορές. Για 
παράδειγμα, μέσα από τη συμμετοχή μας σε 
άλλες περιφερειακές ενώσεις πλαστικού ανά τον 
κόσμο, προωθούμε την υιοθέτηση των αρχών της 
VinylPlus σε τοπικούς προμηθευτές πρώτων υλών 
και μετατροπείς, καθώς και τη χρήση βιώσιμων 
πρόσθετων μέσω της συμμετοχής σε σχετικές 
παγκόσμιες διοργανώσεις και συνέδρια.

Ettore Nanni
Πρόεδρος της ESPA  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Για τη διασφάλιση της μέγιστης διαφάνειας, 
ανάληψης ευθύνης και συμμετοχής, η 
VinylPlus διατηρεί Επιτροπή Παρακολούθησης. 
Πρόκειται για έναν ανεξάρτητο φορέα που 
εποπτεύει την υλοποίηση της Δέσμευσης και 
παρέχει καθοδήγηση και κατευθυντήριες 
γραμμές. (Δείτε τη σελ. 5 για τον κατάλογο των 
μελών της Επιτροπής) 

Έ Κ Θ Ε Σ Η  Π Ρ Ο Ο Δ Ο Υ  2 0 2 2

Ακαδημαϊκούς 
Κύκλους
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3.2 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗ 
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΑ 
ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

Η Σήμανση Προϊόντων VinylPlus® είναι ένα πρόγραμμα 

βιωσιμότητας πιστοποιημένο από τρίτα μέρη για τα προϊόντα 

PVC στον κλάδο οικοδομών και κατασκευών, το οποίο 

αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την BRE43 και την  

The Natural Step.

Παρά την πανδημία, όλοι οι μετατροπείς που διέθεταν τη 

Σήμανση Προϊόντος ανανέωσαν την πιστοποίησή τους το 

2021. Σε περιπτώσεις όπου οι περιορισμοί των μετακινήσεων 

δεν επέτρεπαν επιτόπιες αξιολογήσεις, πραγματοποιήθηκαν 

απομακρυσμένοι έλεγχοι. Πιστοποιήθηκαν δύο νέες εφαρμογές 

(επίστρωση δαπέδων και φύλλα αφρώδους πλαστικού (skin foam).

Η VinylPlus συνέχισε να αναπτύσσει και να προωθεί την  

ευρεία αναγνώριση της Σήμανσης Προϊόντων VinylPlus®, με 

στόχο να μπορούν οι χρήστες του PVC να επιλέξουν προϊόντα 

με την καλύτερη απόδοση βιωσιμότητας, και οι εταίροι 

της VinylPlus να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση στις αγορές 

χάρη στην πιστοποίηση της απόδοσής τους από πλευράς 

βιωσιμότητας από τρίτα μέρη. Συνεπώς, η Σήμανση Προϊόντων 

θα αναγνωριστεί στην έκδοση 2022 του Cahier des Charges-

Type Bâtiments (CCTB2022 – https://batiments.wallonie.be), 

ένα ηλεκτρονικό εργαλείο που αναπτύχθηκε για να βοηθήσει 

τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα Βαλλωνίας και Βρυξελλών να 

καταρτίσουν υποχρεωτικές προδιαγραφές για βιώσιμα κτίρια 

και ανακαινίσεις. Το 2021, η Σήμανση Προϊόντων VinylPlus® 

αναγνωρίστηκε ως σήμανση βιώσιμων προϊόντων στο 

circubuild.be, τη βελγική ιστοσελίδα που καταγράφει τις ορθές 

πρακτικές για την κυκλική οικοδόμηση.

Μία αποκλειστική Επιτροπή Σήμανσης Προϊόντων VinylPlus® 

ορίστηκε για τον συντονισμό των προσπαθειών επίτευξης 

των στόχων που αφορούν στη Σήμανση. Η Επιτροπή θα 

επικαιροποιήσει επίσης τα κριτήρια ώστε να αντανακλούν 

πλήρως τους στόχους της Δέσμευσης της VinylPlus για 

το 2030 και να ενσωματώσουν τις τροποποιήσεις της 

τελευταίας έκδοσης (έκδοση 4η, αυτή την στιγμή υπό 

αναθεώρηση) του Προτύπου της BRE για το Πλαίσιο 

Υπεύθυνης Διαχείρισης Πόρων BES 6001.

Δύο νέα σχέδια βιωσιμότητας, τα Πιστοποιητικά 

Προμηθευτή της VinylPlus® για τους παραγωγούς 

πρόσθετων και τους παρασκευαστές μιγμάτων που αποτελούν 

εταίρους της VinylPlus, οριστικοποιήθηκαν και εγκρίθηκαν 

με ειδικά διαφοροποιημένα κριτήρια. Τα δύο αυτά σχέδια θα 

δώσουν τη δυνατότητα στους προμηθευτές πρώτων υλών να 

αναδείξουν τις προσπάθειές τους για τη βιωσιμότητα, και θα 

διευκολύνουν τους μετατροπείς να αποκτήσουν τη Σήμανση 

Προϊόντων. Όλα τα μέλη της ESPA που διαθέτουν μονάδες 

παραγωγής στην Ευρώπη έχουν δεσμευτεί να ξεκινήσουν τη 

διαδικασία πιστοποίησης προμηθευτή το 2022. 

Υποστήριξη της προώθησης βιώσιμων 
πρακτικών ιδιωτικών και δημόσιων 
προμηθειών

Δύο εκστρατείες στα μέσα ενημέρωσης από τη VinylPlus 

Deutschland το 2021 συνέχισαν να προωθούν τη Σήμανση 

Προϊόντων VinylPlus® ως σήμα βιωσιμότητας για τα προϊόντα 

οικοδομών και κατασκευών, και τη VinylPlus ως υπόδειγμα 

βιωσιμότητας. Οι εκστρατείες απευθύνονταν σε δημόσιους 

“

Η βιωσιμότητα δεν είναι πλέον ένα θέμα 
κυριακάτικης ομιλίας, αλλά κάτι που 
παρέχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 
Ως αρχιτέκτονες, δεχόμαστε όλο και 
συχνότερα προτροπές από εργολάβους 
να εγκαθιστούμε μόνο πιστοποιημένα 
βιώσιμα προϊόντα, διότι οι τελικοί 
πελάτες τους είναι διεθνή επενδυτικά 
κεφάλαια που εντάσσουν μόνο βιώσιμα 
κτίρια στα κεφάλαιά τους βάσει των 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
σχετικών με τη διακυβέρνηση κριτηρίων 
τους. Η Σήμανση Προϊόντων VinylPlus®, 
ως η πρώτη σήμανση βιωσιμότητας 
για το πλαστικό που αναγνωρίστηκε 
από το BREEAM, πιστοποιεί παράθυρα 
από PVC για χρήση σε βιώσιμα κτίρια, 
εξασφαλίζοντας ευκαιρίες αγοράς. 

Καθηγητής Bernhard Franken 
Franken Generalplaner GmbH

43  BRE: Building Research Establishment, ειδικοί πιστοποίησης για την 
υπεύθυνη διαχείριση πόρων σε προϊόντα οικοδομής και κατασκευών, 
με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο (www.bre.co.uk)

Η ΣΗΜΑΝΣΗ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
VINYLPLUS® ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ  
ΝΑ ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ: 

11 εταιρείες έχουν λάβει  
την Σήμανση για 
130 προϊόντα και συστήματα 
προϊόντων που παράγονται σε  
22 Ευρωπαϊκές μονάδες.

Το PVC είναι ένα ιδανικό  
και εύχρηστο υλικό για 
εφαρμογές που αποσκοπούν 
στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής σε ανθεκτικές πόλεις. 
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προμηθευτές και στελέχη εταιρικής  

κοινωνικής ευθύνης σε περιοδικά όπως το KBD  

και το Forum Nachhaltig Wirtschaften. Μία εκστρατεία 

διενεργήθηκε επίσης στο περιοδικό Hotelbau απευθυνόμενη 

σε αγοραστές του ξενοδοχειακού κλάδου.

Το σχέδιο European Renovation Brochure, που 

υλοποιήθηκε από την EPPA από κοινού με την RAL-

Gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofilsysteme   

(GKFP – www.gkfp.de/en), στοχεύει στην προώθηση 

υπεύθυνων και βιώσιμων επιλογών στις ενεργειακά 

αποδοτικές ανακαινίσεις. Το φυλλάδιο είναι διαθέσιμο 

στην ιστοσελίδα (www.eppa-profiles.eu/renovation) και 

κυκλοφορεί σε πέντε γλώσσες. Δίνει έμφαση στη συμβολή 

των προφίλ παραθύρων από PVC στη βιωσιμότητα και 

την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της βελτιωμένης 

θερμομόνωσης, στην ανακύκλωση παραθύρων και στη 

Σήμανση Προϊόντων VinylPlus®.   

3.3 ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΤΟΝ 
ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΟΥ PVC 

Το Φόρουμ της VinylPlus για τη Βιωσιμότητα (VinylPlus 

Sustainability Forum) είναι το σημαντικότερο ετήσιο δρώμενο 

για την αλυσίδα εμπλεκομένων μερών με το PVC, καθώς είναι 

μία ευκαιρία για τη βιομηχανία να συναντηθεί για να συζητήσει 

την πρόοδο της βιωσιμότητας και να ανταλλάξει απόψεις με 

εταίρους και ενδιαφερόμενα μέρη. Η 9η έκδοση, #Towards2030, 

ήταν ιδιαίτερα σημαντική καθώς ήταν μία ευκαιρία για την 

επίσημη ανακοίνωση και την τελετή υπογραφή της Δέσμευσης 

της VinylPlus για το 2030. Το Φόρουμ της VinylPlus για τη 

Βιωσιμότητα 2021 πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2021 ως 

υβριδικό δρώμενο. Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες και 

μεταδόθηκε μέσω livestreaming ώστε να υπάρχει δυνατότητα 

παγκόσμιας συμμετοχής. Στο Φόρουμ συμμετείχαν περίπου 500 

ενδιαφερόμενα μέρη από 44 χώρες, μεταξύ αυτών εκπρόσωποι 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα 

Ηνωμένα Έθνη, ενώσεις καταναλωτών, ακαδημαϊκούς κύκλους, 

συντάκτες προδιαγραφών, ανακυκλωτές και τα εμπλεκόμενα 

με το PVC μέρη. Παράλληλα με την ανακοίνωση της Δέσμευσης 

της VinylPlus για το 2030, το Φόρουμ της VinylPlus για τη 

Βιωσιμότητα 2021 γιόρτασε την ολοκλήρωση της δεύτερης 

10ετούς Εθελοντικής Δέσμευσης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας 

“

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
του PVC, μέσω της VinylPlus, 
έχει να διαδραματίσει έναν 
ρόλο στις ευρείας κλίμακος 
προσπάθειες ανακαίνισης 
που εντοπίστηκαν από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ως τομείς-κλειδιά για 
επενδύσεις, χάρη στη 

Ondřej Knotek 
Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

δυναμική της να βελτιώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα 
των κτιρίων σε όλη την ΕΕ και να δημιουργήσει θέσεις 
εργασίας.

Τα προφίλ παραθύρων από  
PVC μπορούν να 

διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο στη μείωση της 

ενεργειακής απώλειας  
στα κτίρια.
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του PVC και τα βασικά επιτεύγματα των προηγούμενων  

δύο δεκαετιών. 

Τα επιτεύγματα και η 10ετής Δέσμευση της VinylPlus 

παρουσιάστηκαν και στο Παγκόσμιο Φόρουμ Πηγών Ενέργειας   

(World Resources Forum-WRF) τον Οκτώβριο του 2021. Το WRF 

αποτελεί έναν διάλογο μεταξύ πολλαπλών ενδιαφερόμενων 

μερών που τοποθετεί τις πηγές ενέργειας του πλανήτη στην 

καρδιά της παγκόσμιας πράσινης μετάβασης. Με θέμα την 

Πράσινη Συμφωνία για Βιώσιμες Πηγές Ενέργειας, το WRF2021 

πραγματοποιήθηκε ως υβριδικό δρώμενο με διαδικτυακές 

συναντήσεις σε Ελβετία και Γκάνα. Συμμετείχαν πάνω από 

950 σύνεδροι από περισσότερες από 100 χώρες. Η VinylPlus 

κλήθηκε να μοιραστεί την εμπειρία της με μία παρουσίαση με 

τίτλο VinylPlus: οδηγώντας την ευρωπαϊκή βιομηχανία του PVC 

προς μία κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, στην 

εικονική συνάντηση ‘Circular economy across plastics value 

chains – challenges and opportunities’ (‘Η κυκλική οικονομία στις 

αλυσίδες εμπλεκομένων μερών του πλαστικού – προκλήσεις 

και ευκαιρίες’). Επιπλέον, η VinylPlus κλήθηκε να υποβάλει μία 

αναλυτική διατριβή στο περιοδικό Journal of Circular Economy 

and Sustainability. 

Η VinylPlus δεσμεύεται να συνεχίσει την προσπάθεια προς 

την παγκόσμια συμμετοχή την επόμενη δεκαετία, με διεθνείς 

και ενδοκυβερνητικές οργανώσεις, πρωτοβουλίες και 

προγράμματα. Θα μοιραστεί επίσης τη γνώση, την εμπειρία και 

το επιχειρηματικό μοντέλο της για τη βιωσιμότητα, καθώς και 

για τη συγκέντρωση στοιχείων και τροφοδότησης. 

Το 2021, η VinylPlus εξακολούθησε να μοιράζεται την πρόοδο 

και τις συνεισφορές της στους Στόχους των Ηνωμένων Εθνών 

για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΒΑ), υποβάλλοντας ετήσια έκθεση 

στην Πλατφόρμα Συνεργασιών του ΟΗΕ σχετικά με την 

πρόοδο που σημειώθηκε αναφορικά με τη Δέσμευση του 

2020.44 Η Δέσμευση της VinylPlus για το 2030 βρίσκεται στο 

στάδιο υποβολής προς καταχώριση. 

Η VinylPlus συνέχισε επίσης να συνεργάζεται με άλλες 

περιφερειακές ενώσεις για το PVC το 2021, και να μοιράζεται 

ενεργά εμπειρία, γνώση και ορθές πρακτικές στις 

συναντήσεις του Παγκόσμιου Συμβουλίου Βινυλίου που 

πραγματοποιούνται κάθε δύο έτη. 

3.4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Για την ενίσχυση της συμβολής της βιομηχανίας του PVC 

στους ΣΒΑ, η VinylPlus έχει δεσμευτεί ότι θα συνεχίσει τον 

διάλογο με κοινωνικούς φορείς, καθώς και με τη νέα γενιά, τις 

τοπικές κοινότητες, ιδρύματα και ενώσεις δημόσιων αρχών, 

μεταξύ άλλων και σε επίπεδο πόλεων και περιφερειών, καθώς 

και με τον ιδιωτικό τομέα, για την ανάπτυξη συνεργασιών, 

κοινών σχεδίων και πρωτοβουλιών. 

Αλληλεπίδραση με κοινωνικούς φορείς

Ο αθλητισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση 

της κοινωνικής ευημερίας και στη διασπορά θετικών αξιών 

όπως η παιδεία, η δικαιοσύνη και η ισότητα των φύλων. Στο 

πλαίσιο της αλληλεπίδρασής της με την αθλητική κοινότητα, 

“

Ποιές είναι ορισμένες 
από τις θετικές 
ενέργειες του ιδιωτικού 
τομέα, και ειδικότερα 
της VinylPlus; Έχετε 
δημιουργήσει 
έναν εξαιρετικό 
προανταγωνιστικό χώρο 
για τη βιομηχανία ως 

προς την κυκλικότητα, στον οποίο παραπέμπουμε 
όταν συνομιλούμε με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Η 
εθελούσια έρευνα & ανάπτυξη που υποστηρίζεται από 
τους παράγοντες των εμπλεκόμενων μερών και τη 
Δέσμευσή σας για το 2030 έχουν μεγάλη αξία, όπως 
και οι προσπάθειές σας να ανταλλάξετε εμπειρίες και 
πληροφορίες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Nilgün Tas 
Υποδιευθυντής, Τμήμα Περιβάλλοντος, UNIDO

Shreekant Moreshwar Diwan 
Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου για το Βινύλιο Ινδίας

Τα επιτεύγματα της VinylPlus 
πραγματικά αποτελούν πλέον 

παράδειγμα προς μίμηση, 
ιδίως για τις αναπτυσσόμενες 

χώρες, ώστε να αναλάβουν 
παρόμοιες δραστηριότητες 

στις χώρες τους.

“

44 https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=91
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η VinylPlus ανανέωσε τη συνεργασία της με την Ημέρα 

Γιόγκα Βελγίου για το 2021, που πραγματοποιήθηκε στις 

20 Ιουνίου. Το δρώμενο, που μεταδόθηκε ζωντανά από το 

βελγικό τηλεοπτικό κανάλι RTL TVI, πραγματοποιήθηκε 

με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων στο πάρκο του 

ζωολογικού και βοτανικού κήπου Pairi Daiza (www.pairidaiza.eu) 

στο νότιο τμήμα του Βελγίου. Για τους σκοπούς του δρώμενου, 

η VinylPlus χορήγησε στρωματάκια γιόγκα από PVC, τα οποία 

στη συνέχεια δωρίστηκαν σε νοσοκομεία και συλλόγους νέων. 

Το σχέδιο Green Community Growth in Reused PVC Pipes 

αναπτύχθηκε από το Συμβούλιο Ενημέρωσης για το PVC 

Δανίας σε συνεργασία με τη Miklsn (miklsn.dk) και τη VinylPlus. 

Σκοπός του ήταν η επαναχρησιμοποίηση σωλήνων από PVC 

ως προτιμώμενο υλικό για τη δημιουργία αστικών κήπων, 

συμβάλλοντας έτσι στο κτίσιμο κοινότητας. Οι σωλήνες 

από PVC ανακτήθηκαν από αστικά απόβλητα και η χρήση 

τους αναπροσαρμόστηκε για τη δημιουργία ενός κοινοτικού 

κήπου ως κεντρικού κόμβου στο δημόσιο πάρκο του Κέντρου 

Αποκατάστασης Marselisborg στο Aarhus. Μέλη κάθε ηλικίας 

της τοπικής κοινωνίας βοήθησαν στη δημιουργία του κήπου. Το 

σχέδιο προσέλκυσε το ενδιαφέρον της υπηρεσίας συνεργασίας 

και πράσινης ανάπτυξης του Δήμου Aarhus, και προτάθηκε από 

το Δημοτικό Συμβούλιο του Aarhus για το βραβείο Spireprisen που 

απονέμεται για την ενεργό συμβολή στην πράσινη μετάβαση.

Η διαλογή και ανακύκλωση μη μολυσματικών απορριμμάτων 

πλαστικού μπορεί να μειώσει σημαντικά τον περιβαλλοντικό 

αντίκτυπο και τα λειτουργικά έξοδα των νοσοκομείων. Το 

VinylPlus® Med ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2021 με στόχο 

την επιτάχυνση της βιωσιμότητας στον κλάδο υγείας σε όλη 

την Ευρώπη, μέσω της ανακύκλωσης απορριφθέντος ιατρικού 

εξοπλισμού μίας χρήσης από PVC. Κτίζοντας πάνω στην 

επιτυχία του σχεδίου RecoMed για την ανακύκλωση μασκών 

και σωλήνων από PVC, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από τη 

VinylPlus στο Ηνωμένο Βασίλειο, το VinylPlus® Med ξεκίνησε 

με ένα πιλοτικό σχέδιο ανακύκλωσης για τα νοσοκομεία του 

Βελγίου. Εταίροι του σχεδίου είναι η εταιρεία διαχείρισης 

αποβλήτων Renewi (www.renewi.com/en), η εταιρεία 

ανακύκλωσης Raff Plastics (www.raffplastics.be/en), και  

η VinylPlus. Όλοι οι εταίροι της VinylPlus® Med από  

το Βέλγιο βρίσκονται σε ακτίνα 120 χλμ ώστε να περιοριστούν  

οι αποστάσεις και να μειωθεί το αποτύπωμα άνθρακα.  

Ξεκινώντας αρχικά από τα νοσοκομεία Europe Hospitals  

(www.cliniquesdeleurope.be/en), το VinylPlus® Med αυτή την 

στιγμή αριθμεί πάνω από 20 νοσοκομεία στη λίστα αναμονής. 

Αλληλεπίδραση με ιδρύματα και τοπικές 
κοινωνίες

Στη Δανία, WUPPI,45 το Συμβούλιο Ενημέρωσης για το PVC 

Δανίας και η VinylPlus συνέχισαν τη συνεργασία τους το 2021. 

Στόχος τους ήταν η αύξηση της ευαισθητοποίησης σε σχέση με 

τα επιτεύγματα βιωσιμότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας του 

PVC, και τις δραστηριότητες περισυλλογής και ανακύκλωσης 

της WUPPI, και η διασφάλιση της θέσης του PVC στην κυκλική 

οικονομία της Δανίας. Οι δράσεις περιελάμβαναν εκστρατεία 

σε πολλαπλά μέσα ενημέρωσης και αποστολή σχετικών 

ενημερωτικών δελτίων. Επιπλέον, η VinylPlus και το Συμβούλιο 

Ενημέρωσης για το PVC Δανίας δημιούργησαν μία συνεργασία 

με την Miljøstyrelsen (την Υπηρεσία Περιβαλλοντικής 

Προστασίας της Δανίας) η οποία εστιάζεται στον περιορισμό 

των προβληματικών χημικών ουσιών στο PVC, προκειμένου 

να διασφαλιστεί ότι η υψηλή προστασία του καταναλωτή που 

ισχύει στην ΕΕ θα εφαρμοστεί παγκοσμίως. 

Στη Γαλλία, τον Δεκέμβριο του 2021 η VinylPlus France και οι 

εταιρείες-εταίροι Inovyn και Tarkett διοργάνωσαν ένα webinar 

με θέμα την Απαλλαγή από εκπομπές άνθρακα και δράσεις για 

την κυκλική οικονομία στη βιομηχανία του PVC, απευθυνόμενο 

σε πολιτικά πρόσωπα και ιδρύματα της Γαλλίας. Στόχος ήταν η 

αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις πρωτοβουλίες 

σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για τη μετακίνηση της 

βιομηχανίας του PVC προς την ουδετερότητα του άνθρακα. 

Στη Γερμανία, το 2021 η VinylPlus Deutschland συνέχισε τον 

θετικό διάλογο με πολιτικούς, τοπικές αρχές κα πολιτικά 

πρόσωπα επιρροής σχετικά με τα επιτεύγματα της VinylPlus 

και τη Δέσμευσή της για το 2030. Τον Ιούνιο, η VinylPlus 

Deutschland συμμετείχε σε εικονικό πάνελ συζήτησης 

σχετικά με την κλιματική προστασία που διοργανώθηκε 

από το Kommunalpolitische Vereinigung der CDU und CSU 

Deutschlands (KPV). Η VinylPlus Deutschland υποστήριξε τη 

συμμετοχή της με άρθρα στο περιοδικό kommunalwelt.de.

Στην Ιταλία, οι διαπροσωπικές συναντήσεις με ιταλικά 

ιδρύματα, ρυθμιστικές αρχές, αθλητικούς φορείς και 

τοπικές διοικήσεις ξεκίνησαν ξανά το 2021 στο πλαίσιο 

του σχεδίου των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 

Milano-Cortina. Η σταδιακή ελάφρυνση των μέτρων κατά της 

πανδημίας επέτρεψε να γίνουν συναντήσεις και επαφές με 

ενδεχόμενους επιχειρηματικούς συνεργάτες (παραγωγούς 

PVC και εργολάβους). Οι συναντήσεις είχαν ως στόχο την 

αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη βιωσιμότητα  

και την ανακυκλωσιμότητα του PVC, καθώς και με τα  

τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του,  

ώστε να τονιστεί ότι το PVC μπορεί να  

συμβάλει σε ένα βιώσιμο αθλητικό  

δρώμενο.

45  WUPPI: Δανική εταιρεία που συστάθηκε για την περισυλλογή και 
ανακύκλωση σκληρού PVC (www.wuppi.dk)

Στο πλαίσιο του  
σχεδίου VinylPlus® Med,  
οι εργαζόμενοι υγείας 
εκπαιδεύονται στη διαλογή και 
περισυλλογή ιατρικού εξοπλισμού 
από PVC για ανακύκλωση.

Για τους σκοπούς της Ημέρας Γιόγκα στο Βέλγιο, η 
VinylPlus προσέφερε 200 στρωματάκια γιόγκα με 
την υπογραφή της © Peyo, τα οποία στη συνέχεια 
δωρίσθηκαν σε νοσοκομεία και συλλόγους νέων.
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http://www.miklsn.dk
https://www.cliniquesdeleurope.be/en
http://www.kommunalwelt.de


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ 
Το 2021, τα έξοδα της βιομηχανίας μειώθηκαν κατά 12%. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αναβολή 
της υλοποίησης ορισμένων σχεδίων και στην αναθεώρηση των κανόνων κατανομής. 

Η δαπάνη της VinylPlus, συμπεριλαμβανομένης της EuPC και των μελών της, καθώς και η 
εθνική και κλαδική συγχρηματοδότηση, ανήλθαν σε €5,1 εκατομμύρια το 2021. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ  

Ποσά σε €1.000

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ  
ΤΗΣ EUPC ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ

2020 2021

Σχέδια σχετικά με μεμβράνες και υφάσματα με επίστρωση 65 91

Σχέδια σχετικά με δάπεδα 672 770

EPPA 765 633

ESWA/Roofcollect® 84 0

Recovinyl® 1.020 1.000

Μελέτες, start up & ‘pull’ 201 219

TEPPFA* 479 257

Ανακύκλωση ιατρικών εφαρμογών 55 60

Κοινοπραξία Resysta® 15 0

Χημική ανακύκλωση Oreade -307 38

Εξέλιξη των εφαρμογών ανακύκλωσης στον κλάδο της 
αυτοκινητοβιομηχανίας (VFSE)

33 0

Αστική γεωργία 0 0

Στήσιμο σχεδίου περισυλλογής μαλακού PVC στη Δανία 59 0

EuPolySep (αποσυγκόλληση σύνθετων PVC) 70 70

Σύνολο σχεδίων 3.212 3.137
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16,7% 
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

21,8% 
ΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, 

συμπεριλαμβανομένης 
της εθνικής και κλαδικής 

συγχρηματοδότησης, ανήλθαν 
σε 1,4% της συνολικής 

χρηματοδότησης της 
βιομηχανίας

61,5%  
ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ, 

συμπεριλαμβανομένης 
της εθνικής και κλαδικής 
συγχρηματοδότησης, ανήλθαν 
σε 22,7% της συνολικής 
χρηματοδότησης της 
βιομηχανίας

* Η κατανομή των δαπανών λαμβάνει υπόψη την περισυλλογή πολυμερών

ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ 

VINYLPLUS ΤΟ 2021:  
€5,1 ΕΚ.
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ΤΟΝΑΖ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ PVC   
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει συνοπτικά τα τονάζ του PVC που ανακυκλώθηκαν 
στο πλαίσιο της VinylPlus το διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021, μέσω 
πρωτοβουλιών από κλαδικές ομάδες και κλαδικές ενώσεις της EuPC, καθώς και μέσω του 
Recovinyl. 

Η πλήρης Έκθεση Ευρημάτων σχετικά με την Ανάθεση Συμφωνούμενων Διαδικασιών (ΑΣΔ) 
βρίσκεται στη σελίδα 38.

A Το τονάζ περιλαμβάνει την Νορβηγία και την Ελβετία 

B Το τονάζ περιλαμβάνει την Ελβετία 

Σημείωση: το 2021, υλοποιήθηκε το νέο σύστημα καταγραφής RecoTraceTM το οποίο βασίστηκε στο σύστημα Recovinyl®. Οι κατηγορίες αναφοράς του 
2021 μπορεί να μην αντιστοιχούν απόλυτα σε αυτές του 2020. Προστέθηκε νέα κατηγορία ‘Άλλα σκληρά υλικά’. Η μείωση των αναφερόμενων όγκων 
εξηγείται επίσης από τους νέους αυστηρότερους ορισμούς για τα απορρίμματα σωλήνων.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΟΣ PVC ΤΟΝΑΖ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΘΗΚΕ    
ΤΟ 2020

ΤΟΝΑΖ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΘΗΚΕ    
ΤΟ 2021

ΜΕΤΆ ΤΗΝ 
ΚΆΤΆΝΆΛΩΣΗ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΚΆΤΆΝΆΛΩΣΗ

ΜΕΤΆ ΤΗΝ 
ΚΆΤΆΝΆΛΩΣΗ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΚΆΤΆΝΆΛΩΣΗ

Recovinyl®  
(συμπ. IVK Europe)

Υφάσματα με 
επίστρωση

4.515 A 3.015 A 476 A 1.301 A

Πρωτοβουλία 
ανακύκλωσης 
δαπέδων μετά τη 
χρήση (μέρος του 
Revinylfloor)

Δάπεδα 1.560 A 1.350 A 2.162 A 1.662 A

EPPA  
(συμπ. Recovinyl®)

Προφίλ παραθύρων 
και σχετικά προφίλ

134.205 B 219.238 B 141.420 B 213.909 B

TEPPFA  
(συμπ. Recovinyl®)

Σωλήνες & 
εξαρτήματα

27.869 B 54.475 B 10.254 B 34.043 B

Άλλα σκληρά 
υλικά

Άλλα σκληρά υλικά Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο 25.991 32.065

Recovinyl  
και ESWA – 
Roofcollect®

Εύκαμπτο PVC και 
μεμβράνες 

170.042  
που αποτελούνται από:

262.760  
που αποτελούνται από:

ESWA – 
Roofcollect®

Εύκαμπτο PVC 369 A 0 217 A 0

Recovinyl®  
(εξαιρ. 
Revinylfloor) 

Εύκαμπτο PVC και 
μεμβράνες

32.479 B 137.334 B 40.500 B 222.043 B

Recovinyl® Καλώδια 111.154 3.898 74.253 10.479

TOTAL 312.151 419.310 295.273 515.502

731.461 810.775

Έ Κ Θ Ε Σ Η  Π Ρ Ο Ο Δ Ο Υ  2 0 2 2
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ*
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ KPMG 

Έκθεση Ανεξάρτητων Λογιστών σχετικά με την Εφαρμογή Συμφωνούμενων Διαδικασιών 

Προς τη 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 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021, που καταρτίστηκε 

από την διοίκηση της VinylPlus. 

Αντικείμενο Εργασίας 
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. 

Η διοίκηση της VinylPlus είναι υπεύθυνη για την γενική 

επισκόπηση, την αναλυτική λογιστική και τα δικαιολογητικά 

έγγραφα. 

Το αντικείμενο των συμφωνούμενων 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. 

Πηγές Στοιχείων
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. 

Διαδικασίες και Τεκμηριωμένα Ευρήματα
α.   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 2021 

και επαλήθευση της μαθηματικής ακρίβειάς τους.

  Το ποσό της συνολικής δαπάνης ανήλθε σε Ευρώ 5.099 χιλ.

  Δεν διαπιστώσαμε εξαιρέσεις κατά την εφαρμογή της 

διαδικασίας αυτής.

β.   Επαλήθευση της καταχώρησης των εξόδων αυτών στις 

οικονομικές καταστάσεις 2021 της VinylPlus ΜΚΟ. 

  Δεν διαπιστώσαμε εξαιρέσεις κατά την εφαρμογή της 

διαδικασίας αυτής.

γ.   Αναφορικά με τα σχέδια που δεν καλύπτονται από τις 

ανωτέρω διαδικασίες, λήψη επιβεβαίωσης των εξόδων που 

από το νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται ή εισφέρει στο 

σχέδιο ή από τον εξωτερικό σύμβουλο.

  Δεν διαπιστώσαμε εξαιρέσεις κατά την εφαρμογή της 

διαδικασίας αυτής, που αντιπροσωπεύει το 25,29% της 

συνολικής δαπάνης.

Χρήση της Παρούσας Έκθεσης
Η παρούσα Έκθεση προορίζεται αποκλειστικά προς 

ενημέρωση και χρήση από την διοίκηση της VinylPlus δεν 

θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε άλλο πέραν 

αυτής. 

KPMG Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d’Entreprises  
Τακτικοί Ελεγκτές εκπροσωπούμενοι από τον

Dominic Rousselle 
Bedrijfsrevisor / Réviseur d’Entreprises

Mont-Saint-Guibert, 12 Απριλίου 2022

*Μετάφραση των πρωτότυπων εκθέσεων των ανεξάρτητων ελεγκτών 
από την αγγλική γλώσσα. Για κάθε θέμα ερμηνείας θα χρησιμοποιείται το 
πρωτότυπο στην αγγλική.
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ KPMG   
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ: ΤΟΝΑΖ PVC ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 27 ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ 
ΕΕ (ΠΛΕΟΝ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ Η/ΚΑΙ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΒ) ΤΟ 2021, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ VINYLPLUS

Προς τον Γενικό Διευθυντή της VinylPlus ΜΚΟ (‘VinylPlus’)

Υλοποιήσαμε τις διαδικασίες που συμφωνήθηκαν μαζί 
σας και απαριθμούνται κατωτέρω αναφορικά με τα τονάζ 
ανακυκλωμένου PVC (στα πλαίσια των ακόλουθων σχεδίων της 
VinylPlus) κατά το 2021:

›  στις 27 χώρες της ΕΕ (πλέον της Ελβετίας και του ΗΒ), 
από την κλαδική ένωση ‘Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαστικών 
Σωλήνων και Εξαρτημάτων’ (εφεξής ‘TEPPFA’); 

›  στις 27 χώρες της ΕΕ (πλέον Νορβηγίας, Ελβετίας και ΗΒ), 
στο πλαίσιο του συστήματος ROOFCOLLECT από μέλη της 
κλαδικής ένωσης ‘Ευρωπαϊκή Ένωση Αδιαβροχοποίησης 
Μονής Επίστρωσης’ (εφεξής “ESWA”), καθώς και από την 
κλαδική ένωση ‘Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαισίων Παραθύρων 
από PVC και σχετικών Κατασκευαστικών Προϊόντων’ 
(εφεξής “EPPA”); 

›  στις 27 χώρες της ΕΕ (πλέον Νορβηγίας, Ελβετίας και ΗΒ) 
από (μέλη της) Arbeitsgemeinschaft PVC-Bodenbelag 
Recycling (εφεξής ‘AgPR’) και RevinylFloor; 

›  στις 27 χώρες της ΕΕ (πλέον Νορβηγίας, Ελβετίας και ΗΒ) στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων του σχεδίου IVK Europe, και 

›  στις 27 χώρες της ΕΕ (πλέον Νορβηγίας, Ελβετίας και ΗΒ) 
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Recovinyl; 

όπως παρουσιάζονται στην από 1 Μαρτίου 2022 συνοδευτική 
επιστολή ανάθεσης. Η ανάθεσή μας έγινε σύμφωνα με το 
πρότυπο ‘International Standard on Related Services’ (ISRS) 4400 
που ισχύει για τις Αναθέσεις Συμφωνούμενων Διαδικασιών. 
Οι διαδικασίες πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά για την 
υποβοήθησή σας στην αξιολόγηση των τονάζ ανακυκλωμένου 
PVC στα πλαίσια των προαναφερόμενων σχεδίων της VinylPlus  
το 2021, και συνοψίζονται ως εξής:

Όσον αφορά στο MS Excelspreadsheet ‘ calculation_
consoTrecycled_VinylPlus (2021)’ για τη λογιστική χρήση 1 
Ιανουαρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021 που καταρτίστηκε από 
τη διοίκηση της VinylPlus, σχετικά με τα τονάζ ανακυκλωμένου 
PVC (στο πλαίσιο των προαναφερόμενων σχεδίων της VinylPlus) 
το 2021, πραγματοποιήσαμε τις ακόλουθες διαδικασίες: 

1.   Επαλήθευση, στο ‘VinylPlus 2021’ (το οποίο περιέχει 
αναλυτικούς υπολογισμούς για τη διοίκηση της VinylPlus), 
κατά πόσον οι ποσότητες που αναφέρονται στις στήλες H, L,  
M και N αναφορικά με τις ποσότητες PVC που ανακυκλώθηκαν 
το 2021 μέσω των διαφόρων σχεδίων της VinylPlus, συμφωνούν 
με τις ποσότητες που αναφέρονται στις:

›  Εκθέσεις Ευρημάτων σχετικά με τις Αναθέσεις 
Συμφωνούμενων Διαδικασιών (ΑΣΔ) που 
πραγματοποιήθηκαν από την KPMG Bedrijfsrevisoren 
– KPMG Réviseurs d’Entreprises BV/SRL, αναφορικά με 
το τονάζ PVC που ανακυκλώθηκε στις 27 χώρες της 
ΕΕ πλέον Ελβετίας και ΗΒ το 2021, στο πλαίσιο των 
εργασιών του Recovinyl

›  Επιβεβαιώσεις ανακύκλωσης σχετικά με υλικά 
δαπέδων PVC

Dominic Rousselle 
Bedrijfsrevisor / Réviseur d’Entreprises

Mont-Saint-Guibert, 12 Απριλίου 2022

›  Αποσπάσματα από το σύστημα εντοπισμού εσωτερικού 
ελέγχου του Recovinyl σχετικά με την κατάσταση 
ελέγχου των σχετικών εταιρειών   

›  Επικοινωνία από τα σχετικά σχέδια της VinylPlus

την οποία λάβαμε από τη διοίκηση της VinylPlus ή/και από 
τον Επικεφαλής Ελεγκτή Σχεδίου, κ. Geoffroy Tillieux.

2.   Επαλήθευση, στο ‘VinylPlus 2021’, της μαθηματικής 
ακρίβειας των υπολογισμών (προς αποφυγή διπλομέτρησης) 
των ποσοτήτων ανακυκλωμένου PVC το 2021.

3.   Επαλήθευση, στο φύλλο ‘Progress report’ (το οποίο 
περιέχει τον πίνακα προς δημοσίευση στην Έκθεση 
Προόδου της VinylPlus 2022), της μαθηματικής ακρίβειας 
των υπολογισμών της στήλης F σχετικά με τα τονάζ που 
ανακυκλώθηκαν το 2021, βάσει των σχετικών τονάζ που 
αναφέρονται στο φύλλο ‘VinylPlus 2021’. 

Ο προαναφερόμενος πίνακας παρατίθεται επίσης στη σελίδα 
36 της Έκθεσης Προόδου της VinylPlus 2022, με συνολικό 
ανακυκλωμένο τονάζ για το 2021 ύψους 810.775 τόνων.

Κατωτέρω παραθέτουμε τα ευρήματά μας:

›  Όσον αφορά στις διαδικασίες 1, 2 και 3, δεν 
διαπιστώσαμε εξαιρέσεις.

Δεδομένου ότι οι ανωτέρω διαδικασίες δεν συνιστούν έλεγχο 
ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ή 
τα Διεθνή Πρότυπα περί Αναθέσεων Ελέγχου, δεν παρέχουμε 
καμία διαβεβαίωση ως προς τα τονάζ ανακυκλωμένου PVC 
στα πλαίσια των ανωτέρω έργων της VinylPlus κατά το 2021.

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.

Η έκθεσή μας προορίζεται αποκλειστικά για τον σκοπό που 
αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο της έκθεσης αυτής, 
και προς δική σας πληροφόρηση, και δεν προορίζεται 
για καμία άλλη χρήση ούτε προς διανομή σε τρίτους, με 
εξαίρεση τη δημοσίευσή της για ενημερωτικούς σκοπούς 
στην Έκθεση Προόδου της VinylPlus 2022. Σε περίπτωση 
που οποιοσδήποτε τρίτος επιθυμεί να βασιστεί στην έκθεση 
αυτή για οποιονδήποτε σκοπό, θα το πράξει αποκλειστικά με 
δική του ευθύνη. Η παρούσα έκθεση αφορά μόνο στα τονάζ 
PVC που ανακυκλώθηκε στα πλαίσια των προαναφερόμενων 
σχεδίων της VinylPlus το 2021, καθώς και στα κονδύλια που 
αναφέρονται ανωτέρω, και δεν επεκτείνεται στις οικονομικές 
καταστάσεις της VinylPlus στο σύνολό τους. 

KPMG Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d’Entreprises  
Τακτικοί Ελεγκτές εκπροσωπούμενοι από τον

Έ Κ Θ Ε Σ Η  Π Ρ Ο Ο Δ Ο Υ  2 0 2 2
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ SGS ΓΙΑ  
ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2022 ΤΗΣ VINYLPLUS

Η SGS είναι η κορυφαία εταιρεία δοκιμών, ελέγχου 

και πιστοποίησης. Αναγνωρισμένη ως διεθνές 

σημείο αναφοράς ποιότητας και συνοχής, απασχολεί 

περισσότερους από 96.000 εργαζομένους και διατηρεί 

δίκτυο 2.600 γραφείων και εργαστηρίων σε όλο τον κόσμο.

Η VinylPlus ανέθεσε στην SGS να προβεί σε ανεξάρτητη 

επαλήθευση της ‘ Έκθεσης Προόδου 2022’. Η Έκθεση αυτή 

παρουσιάζει τα επιτεύγματα του έργου της VinylPlus κατά 

το 2021.

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. 

Διαδικασία Επαλήθευσης
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 διαδικασία επαλήθευσης περιέλαβε τις 
ακόλουθες δραστηριότητες: 
›  Επισκόπηση των εγγράφων και στοιχείων έργων 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. 

Η επαλήθευση δεν περιέλαβε τα κάτωθι: 
›  Τα υποκείμενα στοιχεία και τις πληροφορίες πάνω στα 

οποία βασίστηκαν τα έγγραφα που ελέγχθηκαν.

› Την Οικονομική Έκθεση.

› Τα Τονάζ PVC.

› Την Πιστοποίηση Δαπανών της KPMG.

› Την Έκθεση Ευρημάτων της KPMG. 

Αποτελέσματα Επαλήθευσης
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 

2022” παρουσιάζει με αξιοπιστία τα επιτεύγματα και τη 

δραστηριότητα της VinylPlus κατά το έτος 2021.

ir Pieter Weterings 
SGS Belgium NV  

Διευθυντής Πιστοποιήσεων

30/03/2022
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ VINYLPLUS

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δέσμευσής της για το 2030, η VinylPlus εφαρμόζει  
τις ακόλουθες κατευθυντήριες αρχές:

ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ   
Να διασφαλιστούν στόχοι αναφοράς τους οποίους θα επιδιώξουν 
από κοινού όλες οι βιομηχανίες που συμμετέχουν στη Δέσμευση. 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ   
Να δοθούν εχέγγυα για την ανοικτότητα, διαφάνεια και απόδοση ευθυνών μέσω 
της ανάμειξης εξωτερικών τρίτων μερών στην παρακολούθηση και επαλήθευση 
της προόδου και των επιτευγμάτων.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ   
Να συνεργαστούν τα εμπλεκόμενα μέρη με το PVC με ενότητα, και να αλληλοεπιδράσουν  
με ενδιαφερόμενα μέρη για την εξεύρεση λύσεων που δεν μπορούν να υλοποιηθούν από 
κανέναν μεμονωμένα.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ   
Να διασφαλιστεί ότι η αξιολόγηση των τεχνολογιών, των διαδικασιών και των υλικών γίνεται 
σύμφωνα με αδιάσειστους, αξιόπιστους και επιστημονικά τεκμηριωμένους δείκτες βιωσιμότητας.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Να δοθεί προτεραιότητα στην έρευνα, στον σχεδιασμό και στην καινοτομία που 
ενισχύουν τη δυναμική του PVC ως προς τη βιωσιμότητα.

ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ   
Να διασφαλιστεί η παροχή σαφούς και ορθής πληροφόρησης σε καταναλωτές, 
χρήστες και δημόσιους προμηθευτές, ώστε να διευκολυνθεί η αναγνώριση των 
βιώσιμων και ανακυκλωμένων προϊόντων.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ   
Να υπάρξει ενεργός συμμετοχή στην υποστήριξη μίας ενοποιημένης, 
διασυνοριακής, βιώσιμης και κυκλικής αλυσίδας εμπλεκομένων μερών με το PVC, 
μεταξύ άλλων μέσω του διαμοιρασμού ορθών πρακτικών και της συνεργασίας  
με άλλους περιφερειακούς παράγοντες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Έ Κ Θ Ε Σ Η  Π Ρ Ο Ο Δ Ο Υ  2 0 2 2
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ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ VINYLPLUS ΓΙΑ ΤΟ 2030: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΜΕ ΤΟ PVC
“Η βιομηχανία του PVC ενστερνίζεται την κυκλική οικονομία. Δεσμευόμαστε να κτίσουμε πάνω στα επιτεύγματα 
των τελευταίων 20 ετών για να επιταχύνουμε την πορεία μας προς την κυκλικότητα. Στοχεύουμε στο να 
διασφαλίσουμε τη διαχείριση ελεγχόμενου βρόγχου του PVC, από τον κυκλικό σχεδιασμό προϊόντων, την 
ανάπτυξη επιπρόσθετων σχεδίων περισυλλογής και προηγμένων τεχνολογιών ανακύκλωσης, ως την εξασφάλιση 
της ασφαλούς χρήσης των προϊόντων ανακύκλωσης σε νέα ανθεκτικά προϊόντα υψηλής απόδοσης.”

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

1.  Να επιτευχθούν τουλάχιστον 900.000 και 1 εκατ. τόνοι κατ’ έτος ανακυκλωμένου PVC για νέα προϊόντα έως το 2025 και το 2030 
αντίστοιχα.

2. Έως το 2024, να οριστούν επιπλέον μέγιστοι στόχοι ανακύκλωσης.

3. Να γίνει έλεγχος των υφιστάμενων σχεδίων περισυλλογής και ανακύκλωσης έως το 2022.

4.  Έως το 2023, να καταρτιστεί κατάλογος των εφαρμογών, σχεδίων και πρωτοβουλιών για τα οποία θα χρειαστούν επιπλέον 
προγράμματα περισυλλογής για τη μείωση των χωματερών. 

5.  Όπου είναι κατάλληλο, να υποστηριχθεί η δημιουργία επιπλέον προγραμμάτων περισυλλογής και ανακύκλωσης και να καταρτιστεί 
έκθεση προόδου έως το 2025.

1. Να εκπονηθεί ανάλυση χάσματος των υφιστάμενων επιστημονικών δεδομένων και να επανεξετάζεται σε ετήσια βάση, ξεκινώντας από το 2022. 

2.  Να υποβάλλεται ετήσια έκθεση σχετικά με την ενεργό υποστήριξη και την παραγωγή δεδομένων για την σχετική αξιολόγηση 
κινδύνων, την ανθρώπινη βιοπαρακολούθηση και τις κοινωνικο-οικονομικές μελέτες.  

3.  Να υποβάλλεται ετήσια έκθεση σχετικά με την υποστήριξη των τεχνικών έργων που καθιστούν εφικτή και καταδεικνύουν την 
ασφαλή χρήση των προϊόντων ανακύκλωσης που περιέχουν κληροδοτούμενα πρόσθετα.

4.  Να συνεχιστεί η διερεύνηση λύσεων για τον εντοπισμό συγκεκριμένων ουσιών στις ροές απορριμμάτων PVC και να καταρτιστεί 
σχετική έκθεση έως το 2023.

5. Έως το 2025, να αναπτυχθεί τουλάχιστον μία τεχνολογία διαλογής για τα απορρίμματα PVC με συγκεκριμένα πρόσθετα.

6.  Να υποβάλλεται ετήσια έκθεση σχετικά με τη συνεχιζόμενη υποστήριξη της VinylPlus σε σχετικά τεχνικά έργα με στόχο την 
απομάκρυνση των κληροδοτούμενων πρόσθετων.

.

1.  Να αξιολογηθούν οι περιπτώσεις στις οποίες η χημική ανακύκλωση μπορεί να αποτελέσει μία αξιόλογη λύση ανάκτησης συμπληρωματική 
της μηχανικής ανακύκλωσης, βάσει των αναλύσεων κόστους-ωφέλειας και των αξιολογήσεων κύκλου ζωής. Έως το 2022, να εντοπιστούν 
και να αξιολογηθούν σχετικές τεχνολογίες χημικής ανακύκλωσης για απορρίμματα πλαστικού που περιέχουν PVC. 

2.  Να επιβεβαιωθεί η εφικτότητα της θερμικής επεξεργασίας δύσκολων στην ανακύκλωση απορριμμάτων PVC για την ανάκτηση 
χλωρίου, και να γίνει η μετάβαση σε λειτουργική κατάσταση (TRL 7)46 έως το 2024. 

3.  Έως το 2025, να ενθαρρυνθεί η σύσταση κοινοπραξιών και να υπάρξει συμμετοχή σε αυτές με στόχο τη δημιουργία δυνατοτήτων 
χημικής ανακύκλωσης για τα απορριμμάτων πλαστικού που περιέχουν PVC. 

4. Να δοκιμαστεί μία έγκυρη τεχνολογία διαλογής ή διαχωρισμού για τα σύνθετα προϊόντα PVC (TRL 5) έως το 2025.

1.  Να προαχθούν οι κατευθυντήριες γραμμές του οικολογικού σχεδιασμού που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της CPA για την υποστήριξη 
της μετάβασης των εμπλεκόμενων μερών με το PVC προς την κυκλικότητα και, αρχής γενομένης από το 2022, να καταρτίζεται 
ετήσια έκθεση των καλύτερων παραδειγμάτων προϊόντων και υπηρεσιών που αναπτύσσονται από τους εταίρους της VinylPlus.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΚΥΚΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 

1.1 

1.2

1.3

1.4

46  TRL: Technology Readiness Level - Επίπεδο Τεχνολογικής Ετοιμότητας. Είδος συστήματος μέτρησης που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του 
επιπέδου ωριμότητας μίας συγκεκριμένης τεχνολογίας (https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/
h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf)

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf
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ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ
“Η βιώσιμη χημεία και την ουδετερότητα του άνθρακα βρίσκονται στην καρδιά της βιώσιμης οικονομίας. 
Εφαρμόζοντας μία επιστημονική προσέγγιση, δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι όλα τα προϊόντα του PVC, 
συμπεριλαμβανομένων των αλυσίδων προμήθειας και των παραγωγικών διαδικασιών τους, θα συνεχίσουν να 
μειώνουν τον αντίκτυπό τους στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.” 

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

1.  Η VinylPlus θα αξιολογήσει τις δυνατότητες και, έως το 2025, θα υποβάλει την προβλεπόμενη πρόοδο ως προς τη μείωση του 
άνθρακα που αναμένεται να επιτευχθεί έως το 2030.

2. Έως το 2025, να καταρτιστεί έκθεση για την χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας.

3. Έως το 2025, να καταρτιστεί έκθεση για την βιώσιμη διαχείριση πρώτων υλών.

1. Έως το 2021, να διοργανωθεί τουλάχιστον ένα εισαγωγικό webinar για τη μεθοδολογία ASF από τη VinylPlus.

2. Έως το 2022, να καταρτιστεί μία έκθεση σχετικά με την εμπειρία των κλάδων / εταίρων και την εφαρμογή του εργαλείου ASF.

1. Έως το 2021, να επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση με τον Χάρτη του ECVM (ενημερωμένη έκδοση 2019).

2. Να εκδοθούν ενημερώσεις του Χάρτη του ECVM το 2025 και το 2030.

3.  Οι κλάδοι θα ορίσουν κατάλληλους δείκτες προς υποστήριξη των στόχων μείωσης του αποτυπώματος νερού των διαδικασιών και 
προϊόντων. Εκθέσεις επανεξέτασης θα καταρτιστούν τα έτη 2025 και 2030. 

4. Τριετής επανεξέταση της βελτίωσης των οικολογικών προφίλ των προϊόντων PVC, αρχής γενομένης από το 2022. 

5.  Η VinylPlus διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην καθοδήγηση των εταίρων της, και θα προτείνει σχετικά σχέδια για την ελαχιστοποίηση 
και την υπεύθυνη διαχείριση των διαρροών πολυμερών και ενώσεων πολυμερών, δίδοντας τη δυνατότητα στους εταίρους της 
VinylPlus να υιοθετήσουν ένα σχέδιο έως το 2022.

1.  Έως το 2024, να καταρτιστεί μία απογραφή των σχετικών προγραμμάτων πιστοποίησης που εφαρμόζονται από τις βιομηχανίες 
χλωρίου, αιθυλενίου και άλλες εξορυκτικές βιομηχανίες, ώστε να παρασχεθεί στους εταίρους της VinylPlus συναφής και διαφανής 
πληροφόρηση σχετικά με την πρόοδο της βιωσιμότητας της ανάντη αλυσίδας προμήθειας. 

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Έ Κ Θ Ε Σ Η  Π Ρ Ο Ο Δ Ο Υ  2 0 2 2
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ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ  
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΒΑ

“Εκπροσωπώντας την ενωμένη ευρωπαϊκή αλυσίδα εμπλεκομένων μερών με το PVC, η VinylPlus δεσμεύεται να 
διασφαλίσει τη διαφάνεια και υπευθυνότητα στις σχέσεις της με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Δημιουργώντας σχέσεις με 
σημαντικά ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ αυτών και με ιδιοκτήτες εμπορικών σημάτων και συντάκτες προδιαγραφών, θα 
συμβάλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από πιστοποιημένα και ανιχνεύσιμα προϊόντα. Θα συνεχίσουμε να συνάπτουμε 
συνεργασίες με κοινωνικούς φορείς, ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους οργανισμούς, καθώς και με τις παγκόσμιες κοινότητες 
του PVC, για να μοιραστούμε ορθές πρακτικές για τη βιωσιμότητα και να συμβάλουμε στους ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών.”

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

1.  Κάθε χρόνο θα δημοσιεύεται δημόσια και ανεξάρτητα ελεγμένη Έκθεση Προόδου της VinylPlus και θα προωθείται στα βασικά 
ενδιαφερόμενα μέρη.

2.  Έως το 2021, κάθε κλάδος βιομηχανίας της VinylPlus θα προσδιορίσει τους τρόπους συνεισφοράς του στους κοινούς στόχους και θα 
διασφαλίσει τον κατάλληλο διαμοιρασμό τους στις εταιρείες-εταίρους.  

3.  Έως το 2025, να αναπτυχθούν κατευθυντήριες γραμμές και υποστηρικτικές πληροφορίες που θα βοηθήσουν τους εταίρους της 
VinylPlus να καταδείξουν την πρόοδο της αλυσίδας εμπλεκομένων μερών με το PVC προς τη βιωσιμότητα.

1. Να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της Σήμανσης Προϊόντων VinylPlus®: 
α. Να επιτευχθεί αναγνώριση από τουλάχιστον ένα μεγάλο πρότυπο πράσινης οικοδόμησης έως το 2022. 
β. Να συμπεριληφθεί η Σήμανση σε τρία διαφορετικά συστήματα προμηθειών έως το 2025. 
γ. Να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος πιστοποίησης της Σήμανσης σε τουλάχιστον μία επιπλέον εφαρμογή PVC έως το 2025.

2. Να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του Πιστοποιητικού Προμηθευτή VinylPlus®: 
α. Έως το 2022, το Πιστοποιητικό Προμηθευτή VinylPlus® να έχει χορηγηθεί σε πέντε μονάδες παραγωγής.  
β. Έως το 2025, το Πιστοποιητικό Προμηθευτή VinylPlus® να έχει χορηγηθεί σε είκοσι μονάδες παραγωγής. 

3. Να αξιολογηθεί η συμβολή των προϊόντων PVC ως βιώσιμων λύσεων για τελικούς καταναλωτές: 
α. Ξεκινώντας από το 2023, να καταρτίζεται έκθεση σε διετή βάση σχετικά με τη συμβολή των προϊόντων PVC στη μείωση της κλιματικής αλλαγής.  
β.  Έως το 2025, να εκτιμηθεί η δυναμική της ‘Μεθοδολογίας του θετικού ανθρακικού αποτυπώματος’47 ή άλλων κατάλληλων εργαλείων 

ώστε να αξιολογηθεί η συμβολή των προϊόντων PVC στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των τελικών καταναλωτών.

1.  Να επιδιωχθεί η αλληλεπίδραση με διεθνείς και ενδοκυβερνητικές οργανώσεις για τον διαμοιρασμό της γνώσης, της εμπειρίας  
και του επιχειρηματικού μοντέλου της VinylPlus για τη βιωσιμότητα, και να καταρτίζεται έκθεση σε ετήσια βάση. 

2. Έως το 2024, να υπάρχει τακτική αλληλεπίδραση με τουλάχιστον μία αναγνωρισμένη ΜΚΟ. 

3.  Να γίνει συνεργασία με φορείς της αλυσίδας εμπλεκομένων μερών σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο για την ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών, και να κοινοποιηθεί το μοντέλο της VinylPlus για τη βιωσιμότητα σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.  
Να καταρτίζεται έκθεση σε ετήσια βάση, αρχής γενομένης από το 2022.

1.  Να διατηρηθεί η αλληλεπίδραση με την κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των νεότερων γενεών, σε κοινά σχέδια για την βιώσιμη 
ανάπτυξη, και να καταρτίζεται έκθεση σε ετήσια βάση.

2.  Έως το 2024, να αναπτύσσεται τουλάχιστον ένα κοινό σχέδιο κατ’ έτος με τοπικές κοινωνίες και ιδρύματα/ενώσεις δημόσιων αρχών 
για την πρόοδο ενός ή περισσότερων ΣΒΑ.

3.  Έως το 2025, να αναπτυχθούν συνεργασίες με τρεις παγκόσμιους ιδιοκτήτες σημάτων συναλλασσόμενους με καταναλωτές,  
ή ηγέτες βιωσιμότητας του ιδιωτικού τομέα, για την πρόοδο ενός ή περισσότερων ΣΒΑ.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΤΟΝ ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΟΥ PVC

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

47 Το θετικό ανθρακικό αποτύπωμα αναφέρεται στον θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο ενός προϊόντος καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από οργανώσεις για την επικοινωνία των κλιματικών ωφελειών των προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνολογιών τους (https://www.researchgate.net/
publication/330563782_Carbon_Handprint_Guide) 



ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΤΟΝ ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΟΥ PVC

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2030
Η σύνθετη εικόνα του εξώφυλλου της Έκθεσης Προόδου 2022 αναπαριστά τις τρεις διαδρομές 
που συνθέτουν τη νέα 10ετή Δέσμευση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας του PVC για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη. Παρ’ ότι οι τρεις διαδρομές περιλαμβάνουν διαφορετικούς στόχους, είναι 
αλληλένδετες. Η κυκλική οικονομία και καινοτομία, η εξάλειψη των εκπομπών άνθρακα και 
η εξοικονόμηση πόρων, οι συνεργασίες και το κτίσιμο κοινότητας – όλα αυτά συνθέτουν ένα 
μοναδικό όραμα για ένα βιώσιμο μέλλον για τη βιομηχανία και την κοινωνία μας. Οι εικόνες  
που επιλέχθηκαν απεικονίζουν αυτή τη φιλοδοξία: κάθε μία αντιπροσωπεύει μια από  
τις τρεις διαδρομές, ενώ ταυτόχρονα περιλαμβάνει στοιχεία όλων των άλλων.

Η εικόνα στο επάνω μέρος (φωτογραφία: ευγενική παραχώρηση της 

Kyungsub Shin) απεικονίζει ένα κατασκηνωτικό θέρετρο που προσφέρει 

στους επισκέπτες μία άμεση και ζωντανή σύνδεση με το φυσικό τοπίο. Το 

θέρετρο αποτελεί παράδειγμα εξοικονόμησης ενέργειας: η τεχνολογία 

που χρησιμοποιείται – η διπλή στρώση ανακυκλώσιμων υφασμάτων PVC με 

μόνωση μεταξύ των στρωμάτων – διατηρεί τις πολυτελείς κατασκηνωτικές 

μονάδες βιώσιμες σε ένα κλίμα όπου οι ετήσιες θερμοκρασίες κυμαίνονται 

από μείον 20 έως 40 βαθμούς Κελσίου. 

Η τρίτη εικόνα (φωτογραφία: ευγενική παραχώρηση 

του Συμβουλίου Ενημέρωσης για το PVC Δανίας) 

αφορά ένα σχέδιο που υποστηρίζεται από τη VinylPlus 

και ήταν σύλληψη του Συμβουλίου Ενημέρωσης για το 

PVC Δανίας, και εστιάζεται στην επαναχρησιμοποίηση 

των σωλήνων από PVC για τη δημιουργία αστικών κήπων 

και το κτίσιμο κοινότητας. Το σχέδιο αυτό καταδεικνύει 

το πως η επαναχρησιμοποίηση των εφαρμογών στο 

τέλος κύκλου ζωής μπορεί να συμβάλει στην κυκλική 

οικονομία και να δημιουργήσει μία ευκαιρία για  

θεσμούς και τοπικές κοινότητες να  

δημιουργήσουν συνεργασίες και να  

αναμειχθούν ενεργά στον πράσινο  

αστικό μετασχηματισμό.
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Η εικόνα στο κάτω μέρος (φωτογραφία: ευγενική παραχώρηση της Grimshaw Architects) 

απεικονίζει το Περίπτερο της Βιωσιμότητας στην Παγκόσμια Έκθεση 2020 που έγινε στο 

Ντουμπάι. Μεταφέρει ένα μήνυμα έμπνευσης για τον φυσικό κόσμο, την οικολογία και την 

τεχνολογία στο παγκόσμιο κοινό. Εισάγοντας τις πιο προηγμένες τεχνολογίες της ανθρωπότητας 

σαν ανταπόκριση στις προκλήσεις βιωσιμότητας, οι αρχιτέκτονες σχεδίασαν ένα δάσος από 

κώνους περισυλλογής νερού. Ως παράδειγμα εξοικονόμησης φυσικών πόρων, οι κώνοι έχουν μία 

πλήρως ανακυκλώσιμη σύνθετη μεμβράνη από πολυεστέρα με επικάλυψη PVC, φτιαγμένη ώστε 

να συγκεντρώνει το νερό και να το διαχέει στα παραδοσιακά αρδευτικά κανάλια.

Έ Κ Θ Ε Σ Η  Π Ρ Ο Ο Δ Ο Υ  2 0 2 2
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