ΧΡΟΝΙΑ

‘ΈΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΈΝΩΝ
ΤΟΥ 2020
και συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων
επιτευγμάτων των τελευταίων 10 ετών

ΧΡΟΝΙΑ

Η δεύτερη 10ετής Εθελοντική Δέσμευση
της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας PVC για την
αειφόρο ανάπτυξη έκλεισε με το τέλος του
2020.
Συνεπώς, πέρα από την παρουσίαση των
πεπραγμένων του 2020, η Έκθεση Προόδου
της VinylPlus® 2021 συνοψίζει τα κυριότερα
επιτεύγματα της προηγούμενης δεκαετίας και
περιγράφει συνοπτικά τη μελλοντική δράση
έως το 2030.
Η Έκθεση Προόδου 2021 επαληθεύτηκε
ανεξάρτητα από την SGS, ενώ τα τονάζ
ανακυκλωμένων αποβλήτων PVC, καθώς και οι
δαπάνες, ελέγχθηκαν και πιστοποιήθηκαν από
την KPMG.
Για αναλυτική περιγραφή των σχεδίων και των
δραστηριοτήτων, παρακαλούμε επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα www.vinylplus.eu.
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Πρόλογος
Stefan Sommer
Πρόεδρος
VinylPlus

Κανείς μας δεν θα μπορούσε να είχε φανταστεί ότι η 10ετής Εθελοντική Δέσμευσή μας θα
ολοκληρωνόταν με το κλείσιμο ενός τόσο ανησυχητικού και περίπλοκου έτους για όλο τον
κόσμο. Η πανδημία του COVID-19 έχει αναγκάσει όλους μας να αλλάξουμε συνήθειες, τρόπο
ζωής και εργασίας.
Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθήσαμε να εργαζόμαστε σκληρά από κοινού, να αντιμετωπίζουμε τις
πρόσφατες προκλήσεις της επίτευξης των στόχων μας για το 2020 και να σημειώνουμε πρόοδο
προς τους κοινούς στόχους για βελτίωση της κυκλικότητας και της αειφορίας του PVC. Η
σταθερή πρόοδός μας τα τελευταία 20 έτη οφείλεται στον σαφή καθορισμό σκοπών, στόχων και
προσθεσμιών - καθώς και στην αμέριστη δέσμευση ολόκληρης της αξιακής αλυσίδας του PVC.
Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι για εμάς και τα ενδιαφερόμενα μέρη μας να
υποστηρίξουμε την προσπάθεια της VinylPlus προς την κυκλικότητα του PVC και την
προώθηση προϊόντων από ανακυκλωμένα υλικά. Και όλοι γνωρίζουμε επίσης ότι αυτό αποτελεί
προτεραιότητα στην Ευρώπη και ότι δεν υπάρχει βιώσιμη εναλλακτική. Αυτό σημαίνει ότι
πρέπει να συνεργαστούμε όλοι για την επιτυχία της κυκλικότητας.
Ασφαλώς, όλοι μας απογοητευτήκαμε βλέποντας να ξεθωριάζει η προοπτική επίτευξης
του στόχου των 800.000 τόνων ένα μόλις βήμα πριν τη γραμμή του τερματισμού, καθώς οι
δραστηριότητες ανακύκλωσης καθυστέρησαν λόγω της επείγουσας κατάστασης με τον
κορωνοϊό κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020. Δεδομένης της κατάστασης, ωστόσο, πετύχαμε
ένα σπουδαίο αποτέλεσμα φθάνοντας τους 730.000 τόνους ανακύκλωσης PVC. Θα πρέπει
να θυμηθούμε ότι, από το 2000, η Ευρωπαϊκή βιομηχανία του PVC έχει ανακυκλώσει 6.5 εκατ.
τόνους PVC και έχει αποτρέψει την έκλυση σχεδόν 13 εκατ. τόνων CO2 στην ατμόσφαιρα.
Ως Πρόεδρος της VinylPlus, οφείλω να τονίσω για άλλη μία φορά την προθυμία ολόκληρης
της αξιακής αλυσίδας του PVC με γνώμονα την επιτυχία της Circular Plastics Alliance (CPA).
Περισσότερα από δύο τρίτα των προϊόντων PVC χρησιμοποιούνται σε οικοδομικές και
κατασκευαστικές εφαρμογές. Για τον λόγο αυτό εμείς, η φωνή της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας
του PVC, έχουμε αναλάβει την ευθύνη για τον συγκεκριμένο κλάδο στην πλατφόρμα CPA,
και την προεδρεία της Ομάδας Εργασίας του Κατασκευαστικού Κλάδου στην CPA. Ωστόσο
αυτό είναι ένα μόνο παράδειγμα της ενεργού ανάμειξής μας σε Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες
πολιτικής που έχουν αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή βιομηχανία πλαστικού.
Έχουμε δεσμευτεί για την ασφαλή και αειφόρο χρήση των χημικών ουσιών στα σκευάσματα
PVC. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που η επαληθευμένη μεθοδολογία μας, το Αποτύπωμα
για την Αειφορία των Πρόσθετων, θα μπορέσει να βοηθήσει εταιρείες στη διαδικασία
αυτοαξιολόγησης της αειφορίας του κύκλου ζωής τρεχόντων κα νέων πρόσθετων που
χρησιμοποιούνται σε προϊόντα PVC.
Η Ετικέτα Προϊόντων VinylPlus® αποτελεί μία ακόμα κορωνίδα του προγράμματος αειφορίας
μας. Πιστεύουμε σθεναρά στην αξία της Ετικέτας Προϊόντων για την προαγωγή της αειφορίας
και της κυκλικότητας στον κλάδο οικοδομών και κατασκευών. Για τον λόγο αυτό εργαστήκαμε
σκληρά ώστε να εξασφαλίσουμε επίσημη αναγνώριση της σήμανσης αειφορίας μας από
τρίτους – και θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Η επίσημη αναγνώριση στον Οδηγό
Αειφόρων Αγορών του Βελγίου ήταν η πρώτη ορατή επιτυχία.
Η VinylPlus έχει ήδη πετύχει πολλά. Ωστόσο δεν μπορούμε να παραμείνουμε στάσιμοι.
Τους τελευταίους μήνες, έχουμε εργαστεί σκληρά για να διαμορφώσουμε τη νέα Δέσμευση
αειφορίας μας για την επόμενη δεκαετία έως το 2030.
Για να συνεχίσουμε να προοδεύουμε προς την αειφορία, είναι ανάγκη να παρατηρήσουμε
καλύτερα την καινοτομία, όχι μόνο ως προς τα πράγματα που φτιάχνουμε και τον τρόπο που τα
φτιάχνουμε, αλλά και στα γενικότερα μοντέλα μας για την επιχειρηματικότητα, τη διαχείριση
και την προβολή. Η VinylPlus τα κάνει όλα αυτά, και είμαι βέβαιος ότι μαζί θα πετύχουμε.
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Διακυβέρνηση
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ
ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΤΗΣ VINYLPLUS

ΕΠΙΤΡΟΠΉ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ

Από την 1η Ιανουαρίου 2020, 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. Η μετάβαση
από την προηγούμενη δομή του Συμβουλίου αποφασίστηκε
κυρίως για την εξυγίανση της διακυβέρνησης της VinylPlus,
εξορθολογίζοντας τη σύνθεση του Συμβουλίου και
εγκαθιδρύοντας Συμβουλευτική Επιτροπή. Η Συμβουλευτική
Επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους των ενώσεωνμελών της VinylPlus και από ομάδες εταιρειών-εταίρων που
επιλέχθηκαν για τη διασφάλιση ευρύτερης εκπροσώπηση 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 Εθελοντικής 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 2020, τον Μάιο 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.

ΜΈ ΛΗ

ΜΈ ΛΗ

κ. Dirk Breitbach | EuPC2

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

κ. Filipe Constant | ECVM 20103
Δρ. Brigitte Dero | Διευθύνουσα Σύμβουλος VinylPlus

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

κ. Rainer Grasmück | ESPA4
κ. Andreas Hartleif | EuPC

κ. Armand De Wasch | Euroconsumers Group6

Δρ. Ettore Nanni | Ταμίας (ESPA)

Δρ. Brigitte Dero | Διευθύνουσα Σύμβουλος VinylPlus

Δρ. Matthias Pfeiffer | European Plasticisers5
κ. Hans-Christoph Porth | ECVM 2010

Καθ. Δρ. Ir. Jo Dewulf 7 | Πρόεδρος της Επιτροπής
Παρακολούθησης

κ. Nigel Sarginson | European Plasticisers

κ. Ondřej Knotek | Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Δρ. Karl-Martin Schellerer | ECVM 2010
κ. Stefan Sommer | Πρόεδρος (ECVM 2010)

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

κ. Geoffroy Tillieux | Διευθύνων Σύμβουλος του Vinyl Foundation

κ. Nuno Melo | Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

κα. Myriam Tryjefaczka | Αντιπρόεδρος (EuPC)

Δρ. Ettore Nanni | Ταμίας της VinylPlus

κ. Christian Vergeylen | Αντιπρόεδρος(β)(EuPC)

κ. Geoffroy Tillieux | Διευθύνων Σύμβουλος του Vinyl Foundation

(α)

(α) Από 14 Οκτωβρίου 2020

(β) Έως 14 Οκτωβρίου 2020

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	ESPA: Η European Stabiliser Producers Association ( Ένωση Ευρωπαίων Παραγωγών Σταθεροποιητών) είναι μία Κλαδική Ομάδα στο πλαίσιο του CEFIC,
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Βιομηχανίας Χημικών. Η ESPA (www.stabilisers.eu) εκπροσωπείται νομίμως στη VinylPlus από την StabilisersPlus, το νομικό
πρόσωπο με έδρα στο Βέλγιο
5	European Plasticisers: πρώην ECPI, Κλαδική Ομάδα στο πλαίσιο του Cefic. Η European Plasticisers (www.europeanplasticisers.eu) εκπροσωπείται νομίμως
στη VinylPlus από την PlasticisersPlus, το 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)
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Jo Dewulf
Πρόεδρος της
Επιτροπής
Παρακολούθησης
της VinylPlus

Δήλωση
του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης
Όταν μου ζητήθηκε να αναλάβω την προεδρεία της Επιτροπής Παρακολούθησης της VinylPlus, διαδεχόμενος τον
καθηγητή Alfons Buekens, δέχτηκα με ενθουσιασμό. Όπως εκείνος, δεν προέρχομαι από βιομηχανικό αλλά από
ακαδημαϊκό υπόβαθρο, συνεπώς έχω μία ελαφρώς διαφορετική οπτική. Παρά ταύτα, ελπίζω ότι έχω καταφέρει να
συνεισφέρω κάποιες ιδέες στο έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης.
Το ταξίδι της βιομηχανία του PVC προς την αειφόρο ανάπτυξη ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια. Όταν ανέλαβα Πρόεδρος,
αμέσως αντιλήφθηκα τα σαφή αποτελέσματα όλων των ετών εργασίας για τις Εθελοντικές Δεσμεύσεις. Έχει σημειωθεί
ευδιάκριτη πρόοδος από πλευράς υπευθυνότητας προϊόντος, εξάλειψης προβληματικών πρόσθετων, ανάπτυξης ορθών
πρακτικών, έρευνας καινοτόμων τεχνολογιών και βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του PVC. Πάνω από
όλα, έχει υπάρξει εξέλιξη στον τομέα της ανακύκλωσης, με τη λειτουργία σχεδίων περισυλλογής και ανακύκλωσης που
ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτα πριν από 20 χρόνια.
Η VinylPlus συμμετέχει σε πρωτοβουλίες ανάπτυξης τεχνολογιών ανακύκλωσης PVC που μπορούν να εξελίξουν
περαιτέρω την εξοικονόμηση πόρων και την κυκλική ροή υλικών των προϊόντων PVC. Ένα παράδειγμα είναι η ανάπτυξη
της χημικής ανακύκλωσης. Ωστόσο, ως ακαδημαϊκός, θα ήθελα να τονίσω το κληροδότημα του παρελθόντος. Θα
πρέπει να εστιαστούμε στην ανακύκλωση και στους στόχους ανακύκλωσης, τα οποία είναι ασφαλώς σημαντικά – όμως
θα πρέπει επίσης να δώσουμε προσοχή στον σχεδιασμό των προϊόντων. Στο παρελθόν, τα προϊόντα δεν σχεδιάζονταν
με γνώμονα την κυκλικότητα όπως θα έπρεπε να συμβαίνει σήμερα, πράγμα το οποίο μπορεί να δυσχεραίνει την
ανακύκλωση. Εύχομαι οι σχεδιαστές να κοιτάξουν προς το μέλλον και να προσπαθήσουν να κτίσουν ή να σχεδιάσουν με
γνώμονα την κυκλικότητα, ώστε τα προϊόντα τους να μπορούν να ανακυκλωθούν σε λίγα χρόνια από σήμερα.
Θα ήθελα επίσης να επισημάνω το θέμα της έρευνας και καινοτομίας. Καθώς οι τεχνολογίες καινοτομίας συνεχίζουν
να αναπτύσσονται σήμερα, αναρωτιόμαστε: Με ποιο τρόπο υποστηρίζει η καινοτομία τους στόχους της βιομηχανίας
PVC στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας; Ποιες προκλήσεις και ευκαιρίες παρουσιάζουν οι σημερινές τεχνολογίες
καινοτομίας στη βιομηχανία PVC; Με ποιο τρόπο επισπεύδουν οι νέες τεχνολογίες την καινοτομία προς την αειφόρο
ανάπτυξη σε όλη τη βιομηχανία;
Είμαι πεπεισμένος ότι, εάν θέλουμε να σημειώσουμε αληθινή πρόοδο, θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με
διάφορους κλάδους της κοινωνίας - ιδίως εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που θέτουν οι Στόχοι
Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDG), που οδηγούν την παγκόσμια ατζέντα έως το 2030. Η συνεργασία με
νέα ενδιαφερόμενα μέρη εντός και εκτός βιομηχανίας θα είναι θεμελιώδους σημασίας, και ως Πρόεδρος της Επιτροπής
Παρακολούθησης σκοπεύω να συνεισφέρω.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους συναδέλφους μου στην Επιτροπή Παρακολούθησης, οι οποίοι με τις
συμβουλές και τις προτάσεις τους συνέβαλαν στην ανάπτυξη της VinylPlus.
Τώρα, θα πρέπει όλοι να δεσμευτούμε ότι θα εργαστούμε εντατικά για το νέο πρόγραμμα που αναπτύσσει η VinylPlus.
Προσβλέπω σε μία νέα δεκαετία προόδου προς την αειφορία.
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Σχετικά με τη VinylPlus

Η Συνεισφορά της VinylPlus

ΕΚΠΟΜΠΕΣ
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ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ
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ΡΙΑ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ &
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
ΚΛΙΜΑΤΟΣ

35
ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

Μετά την υιοθέτηση των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης (ΣΑΑ)9 τον Σεπτέμβριο 2015, η VinylPlus
αξιολόγησε τη συμβολή της βάσει της Κατεύθυνσης ΣΑΑ10 και ξεκίνησε να τη συμπεριλαμβάνει στην
Έκθεση Προόδου της από το 2017.
ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ

8.4

12.5

13.1

8.8

3.9

9.4

14.1

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ

5.1
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ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
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ΠΡΟΚ ΛΗΣΕΙΣ
ΑΕΙΦΟΡΙΑ Σ
ΤΗΣ VINYLPLUS

ΣΤΟΧΟΣ

12.4

PVC: ΕΝΑ ‘ΕΞΥΠΝΟ’ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Παραγωγών Βινυλίου,

Η Ένωση Ευρωπαίων
Παραγωγών Σταθεροποιητών,

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 περίπου 36 διαφορετικά
εργοστάσια σε περισσότερα από 23
σημεία και απασχολούν περίπου 7.000
ανθρώπους.

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

pvc.org

Η European Plasticisers,
μία Κλαδική Ομάδα του Cefic
που αντιπροσωπεύει τους οκτώ
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 αειφόρους εναλλακτικές
πλαστικοποιητικές ουσίες τα
τελευταία 25 έτη.

europeanplasticisers.eu
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ΕΥΑΙΣΘΗ
ΤΟ
ΠΟ
ΙΗ
ΣΗ

Ξεκινώντας το 2011, η VinylPlus ήταν η δεύτερη 10ετής Εθελοντική Δέσμευση της Ευρωπαϊκής
βιομηχανίας PVC για αειφόρο ανάπτυξη. Το πρόγραμμα της VinylPlus, που αναπτύχθηκε μέσα από
ανοικτό διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη – συμπεριλαμβανομένων της βιομηχανίας, ΜΚΟ, ρυθμιστικών
αρχών, εκπροσώπων της κοινωνίας και χρηστών PVC – απευθύνθηκε στην αντιμετώπιση πέντε βασικών
προκλήσεων της αειφόρου ανάπτυξης που εντοπίστηκαν βάσει των Προϋποθέσεων του Συστήματος της
The Natural Step για μία Αειφόρο Κοινωνία. Το εύρος εφαρμογής είναι οι 27 χώρες της ΕΕ συν Νορβηγία,
Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο.
ΡΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗ
ΤΟ
ΕΙΦΟ
Α
ΠΟ
Ν
Η
ΙΗ
Τ
ΣΗ
Α
Ι
Γ

3 εθνικά
συνεργαζόμενα μέλη
150 συνεργαζόμενοι
ανακυκλωτές
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Η Ένωση Ευρωπαίων
Μετατροπέων Πλαστικών Υλών,
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

Το PVC είναι ένα από τα πιο ευπροσάρμοστα και ευρέως χρησιμοποιούμενα πολυμερή παγκοσμίως. Το PVC εξακολουθεί να
κάνει τη ζωή πιο άνετη και ασφαλή με τη χρήση του στις κατασκευές, στην υδροδότηση, στα αυτοκινούμενα, στα καλώδια,
στις έξυπνες κάρτες και πιστωτικές κάρτες, στις συσκευασίες, στη μόδα & σχέδιο, στον αθλητισμό, στη γεωργία, στις
τηλεπικοινωνίες, στις ιατρικές συσκευές 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
που προέρχεται από κοινό αλάτι. 5% είναι υδρογόνο. και το 38% είναι άνθρακας. Το PVC είναι εξαιρετικά ανθεκτικό και
οικονομικό, και, στο τέλος του κύκλου ζωής του, μπορεί να ανακυκλωθεί 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 στις προσπάθειες
για την επίτευξη αρκετών στόχων των ΣΑΑ. Στην προσπάθεια εξάλειψης της φτώχειας, το PVC μπορεί να παρέχει αγαθά
και υπηρεσίες που καλύπτουν βασικές ανθρώπινες ανάγκες, καθιστώντας τα διαθέσιμα προς όλους σε προσιτό κόστος.
Οι συσκευασίες από PVC διατηρούν και συντηρούν τρόφιμα εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στο ράφι,

9 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
10 https://sdgcompass.org/
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ NATURE URBAINE

Η Nature Urbaine χρησιμοποιεί
σωλήνες από PVC για να κτίσει κάθετες
κατασκευές για αστικούς κήπους σε
ταράτσες, που εξοικονομούν χώρο και
πόρους και προσφέρουν φρέσκα τοπικά
προϊόντα.

Οι κορυφαιες δρασεις της 10ετιας
ΚΥΚΛΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΤΟΥ MAX TOMASINELLI

“

Η VinylPlus αποτελεί το τέλειο παράδειγμα του πως η Κυκλική Οικονομία μπορεί να γίνει
πραγματικότητα, καθώς υπήρξε η πρώτη αξιακή αλυσίδα η οποία το 2000 ανέλαβε την πρόκληση της
μετατροπής ενός προβλήματος σε ευκαιρία. Αντιμετωπίζοντας τους περιβαλλοντικούς ενδοιασμούς
για το PVC, η VinylPlus και η βιομηχανία συνέλαβαν μία φιλόδοξη και προοδευτική προσέγγιση: να
οργανωθούν, να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν με ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα, από τον
παραγωγή στον χρήστη επόμενου σταδίου και στον διαχειριστή αποβλήτων.

Kirsi Ekroth-Manssila | Επικεφαλής Μονάδας, DG GROW, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΜΊΑ ΚΥΚΛΙΚΉ ΑΞΙΑΚΉ ΑΛΥΣΊΔΑ PVC
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ
& ΔΙΑΛΟΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

βελτιώνοντας την ασφάλεια των τροφίμων, μειώνοντας τον
πολλαπλασιασμό των βακτηριδίων και προστατεύοντας
έναντι εξωτερικών επιμολύνσεων. Τα συστήματα
σωληνώσεων από PVC είναι εύκολα στην εγκατάσταση
και εξαιρετικά ανθεκτικά, ενώ επιτρέπουν αποδοτική
άρδευση ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές. Ειδικές
εφαρμογές όπως η στάγδην άρδευση, μπορούν να
αντιμετωπίσουν τα επιζήμια παγκόσμια προβλήματα της
διάβρωσης του εδάφους και της λειψυδρίας.

Στην Ιταλία, η CURA παρέχει Μονάδες Εν τατικής Θεραπείας
για ασθενείς με COVID-19. Η μονάδα είναι συνδεδεμένη με
το νοσοκομείο μέσω μίας φουσκωτής κατασκευής από PVC,
η οποία εξυπηρετεί και ως αποθηκευτικός χώρος και ως
αποδυτήρια για το ιατρικό προσωπικό.

Τα συστήματα σωληνώσεων από PVC διευκολύνουν
την πρόσβαση σε καθαρό νερό και προσωπική υγιεινή
παγκοσμίως. Στον κλάδο οικοδομών και κατασκευών, που
αντιπροσωπεύει περίπου 70% του όγκου PVC, οι κύριες
εφαρμογές PVC όπως σωλήνες, προφίλ παραθύρων,
δάπεδα, μεμβράνες οροφής, σύρματα και καλώδια,
παρέχουν αποδοτικές λύσεις από πλευράς κόστους,
ενέργειας και πόρων.

Στον τομέα της υγείας, οι συσκευές από PVC
αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% του ιατρικού
εξοπλισμού με βάση το πλαστικό σε νοσοκομεία, όπου
χρησιμοποιούνται για την ανθεκτικότητά τους, τις
ιδιότητες φραγμού και τη φυσιολογική αδράνειά τους.
Τα κτίρια του κλάδου υγείας ωφελούνται από εφαρμογές
PVC όπως δάπεδα, καλύμματα τοίχων και προφίλ
παραθύρων από πλευράς ασφάλειας και υγιεινής καθώς
και προσωπικής άνεσης. Το PVC χρησιμοποιείται επίσης
για προσωρινές δομές επειγουσών περιπτώσεων (προκάτ
νοσοκομεία, αντίσκηνα προστασίας κατά βιολογικών
κινδύνων και ιατρικός εξοπλισμός) που είναι κατάλληλες
για τον έλεγχο επιδημιών και επείγουσες περιστάσεις για
την υγεία.

ΚΥΡΙΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ PVC
Σωλήνες και εξαρτήματα
Οροφές
Κηπευτικός και λοιπός σταθερός
εξοπλισμός
Προφίλ παραθύρων και συναφή
Προϊόντα διαχείρισης κυκλοφορίας
Εύκαμπτο PVC
& φιλμ π.χ. δάπεδα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ PVC:
ΚΥΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Σωλήνες και εξαρτήματα
Προφίλ παραθύρων και συναφή
Εύκαμπτο PVC & μεμβράνες
π.χ. δάπεδα
Καλώδια

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
RECOVINYL

Τα προϊόντα PVC εξοικονομούν ενέργεια κατά τη χρήση
και είναι ζωτικής σημασίας στις τεχνολογίες ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας. Ορισμένα παραδείγματα περιλαμβάνουν
διαφανείς σωλήνες για φωτοβιοαντιδραστήρες,
φωτοβολταϊκές κυψέλες σε ανακλαστικές μεμβράνες
οροφής από PVC, πτερύγια ανεμογεννητριών, πιεστικούς
σωλήνες για γεωθερμικά έργα, σωλήνες σε εργοστάσια
βιοαερίου και τεχνητούς πυθμένες για ηλιακές λίμνες.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΣΕ ΝΕΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
	Ενώνει τους ανακυκλωτές και
τους μετατροπείς για να εγγυηθεί
την κυκλικότητα των υλικών PVC.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΕΣ

	Παρακολουθεί την ποιότητα και
ασφάλεια των υλικών παρέχοντας
ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας.
	Πιστοποιεί τους όγκους
προϊόντων ανακύκλωσης.
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ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ
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“

PVC ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΏΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΗΣ VINYLPLUS

Είμαι υπερήφανη για το έργο της VinylPlus και των εταίρων της στην αύξηση της απόδοσης
της αειφορίας και της χρήσης του PVC. Έχουμε δεσμευτεί πλήρως ως προς την κυκλικότητα,
συνεργαζόμενοι στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμβάλλοντας ενεργά στην Circular
Plastics Alliance.
Brigitte Dero | Διευθύνουσα Σύμβουλος VinylPlus
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27,5%

6,5 ΕΚΑΤ.
τόνοι PVC
ανακυκλώθηκαν
από το 2000
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στην Ευρώπη
το 2020

400.000

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
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Κοιτώντας όλες τις επιλογές ανάκτησης που μπορεί
να συμβάλουν στην κυκλική οικονομία.

200.000

ΜΗΧΑΝΙΚΗ
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ΑΠΟΡΡΙΨΗ

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

ΧΗΜΙΚΗ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ
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ΑΝΑΚΤΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& ΥΛΩΝ

ΜΟΝΑΔΕΣ
WTE &
ΑΝΑΚΤΗΣΗ
ΧΛΩΡΙΟΥ

2020

2019

2018

2 0 17

2016

2015

20 14

2013

2012

2011

2010

Σωλήνες &
εξαρτήματα

2009

2008

20 07

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Καλώδια

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Προφίλ παραθύρων
και σχετικά προϊόντα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΤΕΛΟΥΣ
ΚΥΚΛΟΥ
ΖΩΗΣ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ

WTE:

29 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΕΙ
6,5 ΕΚΑΤ.

13 ΕΚΑΤ.

τόνοι PVC
ανακυκλώθηκαν
από το 2000

τόνοι CO2
εξοικονομήθηκαν
από το 2000

Η πρωτογενής ενεργειακή
ζήτηση του ανακυκλωμένου
PVC είναι έως

90% ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

σε σχέση με την παραγωγή
καθαρού PVC

Το 2020 ανακυκλώθηκαν
730.000 τόνοι PVC
+1,5 ΧΙΛ. θέσεις εργασίας
σε μονάδες ανακύκλωσης

Διαχωρισμός αποβλήτων: 7
Συμβατική μηχανική
ανακύκλωση με ειδικά
χαρακτηριστικά: 5

Συμπερίληψη
σε άλλα υλικά: 2

Μη συμβατική
μηχανική ανακύκλωση: 3

Χημική
ανακύκλωση: 7

Αποτέφρωση με
ανάκτηση ενέργειας και
ανακύκλωση υλών: 5

	Το 2019, η VinylPlus προσχώρησε στην Circular
Plastics Alliance (CPA), την πλατφόρμα πολλαπλών
ενδιαφερόμενων μερών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που
έχει ως στόχο την ενίσχυση της αγοράς ανακυκλωμένου
πλαστικού στα 10 εκατ. τόνους έως το 2025.
	Από τον Δεκέμβριο 2019, η VinylPlus προεδρεύει
της Ομάδας Εργασίας της CPA για τον
κατασκευαστικό κλάδο.

μονάδες
ενεργειακής
αξιοποίησης

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 900.000 ΤΟΝΩΝ
PVC κατ’ έτος έως το 2025

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 1 ΕΚΑΤ. ΤΟΝΩΝ
PVC κατ’ έτος έως το 2030
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ΑΕΙΦΌΡΟΣ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΉ

“

ΜΕΊΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΏΝ

Το θέμα των κληροδοτημένων πρόσθετων είναι κρίσιμης σημασίας, συνεπώς είναι πολύ
σημαντικό να μη δημιουργούνται κληροδοτημένα πρόσθετα από τις εταιρείες για το
μέλλον’. Για τον λόγο αυτό, η VinylPlus θα πρέπει να ενθαρρύνει ένθερμα την εφαρμογή του
Αποτυπώματος για την Αειφορία των Πρόσθετων σε εταιρικό επίπεδο.

Richard Blume | The Natural

Χάρτης Βιομηχανίας του ECVM
για την Παραγωγή Μονομερούς
Βινυλοχλωριδίου και PVC:
Μείωση εκπομπών.

 αξιολόγηση κινδύνων
Η
για την μεταφορά βασικών
πρώτων υλών ολοκληρώθηκε
το 2015.

Ασφάλεια εργαζομένων.

ΑΕΙΦΌΡΟΣ ΧΡΉΣΗ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΏΤΩΝ ΥΛΏΝ

 κμηδένιση ατυχημάτων
Ε
στην Ευρώπη με έκλυση
VCM τα τελευταία 10 έτη.

 υμμετοχή στην Επιχείρηση
Σ
Clean Sweep.®
Ενημερώθηκε το 2019.

-9,5% ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ
ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ και
-14,4% ΕΚΠΟΜΠΈΣ CO2

ΜΗ ΟΡΥΚΤΆ ΠΡΌΣΘΕΤΑ
ΚΑΙ ΕΝΏΣΕΙΣ PVC,

καθώς και βιολογικά και κυκλικά
προερχόμενες πιστοποιημένες
ρητίνες PVC είναι όλο και
περισσότερο διαθέσιμες στις
αγορές χάρη στην καινοτομία
της βιομηχανίας.

στη μέση παραγωγή ρητίνων PVC.

ΜΕΤΑΞΎ -16% ΚΑΙ
-26,5% ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ
ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ στις βασικές
εφαρμογές μετατροπών PVC.

ΑΕΙΦΌΡΟΣ ΧΡΉΣΗ ΠΡΌΣΘΕΤΩΝ
100%

Ορθοφθαλικές
ρητίνες ΧΜΒ*

120.000

ΣΤΌΧΟΣ

80%

60%

40%

*	Χαμηλού μοριακού
βάρους
**	Υψηλού μοριακού
βάρους

20%

0

0
ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2015

2020

2 0 17

20 14

2012

συνεργασία με την Natural Step.
	
Αξιολογεί την αειφορία του
κύκλου ζωής των πρόσθετων που
χρησιμοποιούνται στα προϊόντα
PVC.
	
Ελέγχθηκε από ειδήμονες στον
τομέα της αξιολόγησης του κύκλου
ζωής και επαληθεύτηκε.

2008

2005

	
Ανάπτυξη μεθοδολογίας σε

επετεύχθη!
ΤΌΝΟΙ

Ορθοφθαλικές
ρητίνες YΜΒ**,
Τερεφθαλικές
ρητίνες και άλλες
Πλαστικοποιητικές
ουσίες

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΑΠΌ €6 ΔΙΣ

επενδύθηκαν από την Ευρωπαϊκή
βιομηχανία πλαστικοποιητών για τη
μετάβαση από τις φθαλικές ενώσεις
χαμηλού μοριακού βάρους που
έχουν ταξινομηθεί ως ουσίες πολύ
υψηλού κινδύνου, σε καινοτόμες μη
ταξινομημένες φθαλικές ενώσεις και
άλλους πλαστικοποιητές.
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Οι σταθεροποιητές με βάση τον

μόλυβδο αντικαταστάθηκαν εξ
ολοκλήρου στην Ευρωπαϊκή αγορά
έως το τέλος του 2015.
Αξιολογήσεις Κύκλου Ζωής
πιστοποιημένες από τρίτους για
στερεούς σταθεροποιητές Ca-Zn
και για σταθεροποιητές με κράματα
υγρού μετάλλου Ba-Zn και Ca-Zn.

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΊΑ

“

ΕΝΔΥΝΆΜΩΣΗ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΏΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΊΟΥ ΜΈΣΩ ΤΗΣ
ΣΉΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ
VINYLPLUS®
Το σήμα αειφόριας για τα προϊόντα PVC αναπτύχθηκε

από τη VinylPlus σε συνεργασία με την BRE και την The
Natural Step.
Βασισμένο σε 20 κριτήρια αειφορίας, μεταξύ αυτών η
υπεύθυνη προμήθεια και οι προκλήσεις της VinylPlus.
Έως το τέλος του 2020, 11 εταιρείες έλαβαν τη Σήμανση
Προϊόντων VinylPlus® για 128 προϊόντα και συστήματα
προϊόντων που παράγονται σε 19 Ευρωπαϊκές μονάδες.
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Η πιστοποίηση της VinylPlus
αποτελεί μία ενδιαφέρουσα
πρωτοβουλία, καθώς όχι μόνο
παρέχει συγκεκριμένα κριτήρια
για πιο αειφόρο παραγωγή
και χρήση του PVC, αλλά και
ανοίγει διάλογο και ενεργοποιεί
τους παραγωγούς να εφαρμόσουν τις αρχές μέσω διαφόρων
προσεγγίσεων. Εστιάζεται στο ανακυκλωμένο περιεχόμενο
και στη δυνατότητα αξιοποίησης (upcycling), και παράλληλα
εμπεριέχει στοιχεία πολιτικής ίσης επιστροφής.

Stijn Brancart | Ειδικός στις Κυκλικές Κατασκευές, VIBE –
το φλαμανδικό Ινστιτούτο Βιο-Οικολογικής Δόμησης και Ζωής

“

ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ
ΑΘΛΗΤΙΚΈΣ ΚΟΙΝΌΤΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΊΑ
	
She Runs – Active Girls’
Lead 2019.
	
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Άθλησης 2019.
	
Ημέρα Γιόγκα στις
Βρυξέλλες 2020.

Στόχοι και Επιτεύγματα της

Πιστεύω ένθερμα ότι η
Περιβαλλοντική Δράση που
υπογράψαμε με τη VinylPlus και το
She Runs θα θέσει το παράδειγμα
για την ISF και τα μέλη της
ώστε να ελαχιστοποιήσουν το
οικολογικό αποτύπωμα στις
διοργανώσεις μας.

10ετίας

Laurent Petrynka | Πρόεδρος του International School
Sport, Μέλος της Ολυμπιακής Επιτροπής Εκπαίδευσης,
και Υπουργικός Σύμβουλος στη Γαλλία

1
Προκληση

ΚΟΙΝΩΝΙΚΌΣ ΔΙΆΛΟΓΟΣ
Σύμβαση Συνεργασίας με τους Κοινωνικούς Εταίρους του Ευρωπαϊκού Κλάδου Χημικών για
τη λήψη πρωτοβουλιών και την εκπόνηση σχεδίων δράσης σχετικά με την ασφάλεια και την
εκπαίδευση των εργαζομένων, καθώς και για την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Δ Ι Α Χ ΕΊΡΙΣΗ
Ε Λ ΕΓ ΧΌΜΕΝΟΥ
ΒΡΌΧΟΥ:

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

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΈΝΩΝ ΜΕΡΏΝ
Αδιάλειπτη αλληλεπίδραση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα διεθνή ινστιτούτα και
οργανισμούς τεχνικών, πολιτικών και κοινωνικών κοινοτήτων για ανοικτό διάλογο σχετικά με
την προσέγγιση της VinylPlus και την πρόοδο προς την αειφορία.

8 Φόρουμ της VinylPlus για την Αειφορία
	
100+ ενεργές συμμετοχές σε μεγάλα εθνικά και διεθνή συνέδρια και επιστημονικά

δρώμενα
	
82 κοινά σχέδια επικοινωνίας με οργανώσεις του Ευρωπαϊκού και εθνικού κλάδου
βιομηχανίας και εθνικές ενώσεις για το PVC

Σ ΤΌΧΟΙ

1.

Ανακύκλωση 800.000 τόνων PVC/
έτος έως το 2020.
> δεν επετεύχθη πλήρως λόγω
του αντίκτυπου της πανδημίας
του COVID-19

2.	Ακριβής προσδιορισμός και

υποβολή σχετικών αναφορών,
διαθέσιμα έως το τέλος του 2011.
> επετεύχθη

3.	Ανάπτυξη και αξιοποίηση

Η Εθελοντική
Δέσμευση της VinylPlus
συμπεριλήφθηκε στο
Μητρώο Δεσμεύσεων του
Συνεδρίου του ΟΗΕ για
την Αειφόρο Ανάπτυξη
(Rio+20).

Η VinylPlus είναι πλέον
καταχωρημένη ως
συνεργασία ‘SMART’ στην
Πλατφόρμα Στόχων των
Συνεργασιών του ΟΗΕ για
την Αειφόρο Ανάπτυξη

3

καινοτόμου τεχνολογίας για
την ανακύκλωση 100.000 τόνων
δύσκολου προς ανακύκλωση PVC/
έτος (στα πλαίσια του συνολικού
στόχου ανακύκλωσης των 800.000
τόνων/έτος) έως το 2020.
> ανακλήθηκε11

4. Ε νασχόληση με το θέμα των

‘κληροδοτούμενων προσθέτων’ και
υποβολή σχετικής ενημερωτικής
έκθεσης στα πλαίσια κάθε ετήσιας
Έκθεσης Προόδου της VinylPlus.
> επετεύχθη

2
ΕΚ ΠΟΜΠΈ Σ
ΟΡΓΑ ΝΙΚ ΏΝ
Χ Λ ΩΡΙΟΎ Χ ΩΝ
ΕΝΏ ΣΕ ΩΝ:

“Θα βοηθήσουμε να διασφαλιστεί η μη
συσσώρευση ανθεκτικών οργανικών
ενώσεων στη φύση και η μείωση των
λοιπών εκπομπών.”

Σ ΤΌΧΟΙ

1.	Έναρξη συζητήσεων με εξωτερικά

ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις
εκπομπές οργανικών χλωριούχων
ενώσεων εντός του 2012.
> επετεύχθη

2.	Κατάρτιση σχεδίου αντιμετώπισης

των προβληματισμών των
ενδιαφερομένων μερών σχετικά με
τις εκπομπές οργανικών χλωριούχων
ενώσεων έως το τέλος του 2012.
> επετεύχθη

3.	Συμμόρφωση με τους Βιομηχανικούς
Χάρτες για την ρητίνη PVC έως το
πρώτο τρίμηνο του 2012.
> επετεύχθη το 2020

3.α. Επίτευξη πλήρους συμμόρφωσης
με τον ενημερωμένο Χάρτη έως το 2021.
> σε εξέλιξη

4.	Αξιολόγηση κινδύνων για την

5. Στόχος η εκμηδένιση των

Ο ρόλος της VinylPlus εναρμονίζεται πολύ καλά με τους Στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης.
Η VinylPlus βοηθά τη βιομηχανία να συσπειρωθεί και να συζητήσει τα βασικά χαρακτηριστικά της αειφορίας
και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να συνεισφέρει. Η VinylPlus μπορεί να προσελκύσει την προσοχή
των Κυβερνήσεων, για την ευρύτερη κοινωνία...

Stephan Sicars | Διευθυντής Τμήματος Περιβάλλοντος, Οργανισμός
Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNIDO)
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Α ΕΙΦ ΌΡΟΣ Χ ΡΉΣΗ
ΠΡΌΣΘΕ ΤΩΝ:

Προκληση

μεταφορά βασικών πρώτων υλών,
ειδικότερα VCM (Μονομερούς
Βινυλοχλωρίδιου), έως το τέλος του
2013. > επετεύχθη το 2015

“

Προκληση

ατυχημάτων με έκλυση VCM κατά τη
μεταφορά στα επόμενα 10 έτη.
> επετεύχθη

“Θα αναθεωρήσουμε τη χρήση των
πρόσθετων PVC και θα κινηθούμε σε
πιο αειφόρα συστήματα προσθέτων.”

Σ ΤΌΧΟΙ

1.	Αντικατάσταση του μολύβδου στις
27 χώρες της ΕΕ έως το τέλος του
2015 (επεκτάθηκε στις 28 χώρες
της ΕΕ το 2014). > επετεύχθη

2.	Θα αναπτυχθούν εύρωστα

κριτήρια για την ‘αειφόρο χρήση
των προσθέτων’, με υποβολή
έκθεσης προόδου έως το τέλος
του 2012. > επετεύχθη το 2014

3.	Επικύρωση των εύρωστων

κριτηρίων για την ‘αειφόρο χρήση
των προσθέτων’, σε σχέση με την
αξιακή αλυσίδα επόμενου σταδίου,
με υποβολή έκθεσης προόδου έως
το τέλος του 2014. > επετεύχθη

3.α. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την
αειφόρο επιλογή πρόσθετων για
προφίλ. > επετεύχθη
 .β. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την
3
αειφόρο επιλογή πρόσθετων για
εύκαμπτες εφαρμογές.
> επετεύχθη
 .γ. Ανάπτυξη μίας συστηματικής
3
μεθοδολογίας πλαισίου, λαμβάνοντας
υπόψη την έννοια του ΠΑΠ
(Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος
Προϊόντος) της ΕΕ. > επετεύχθη

4.	Και άλλοι παραγωγοί προσθέτων

PVC, καθώς και η αξιακή αλυσίδα
επόμενου σταδίου, θα κληθούν να
συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία
των ‘αειφόρων προσθέτων’.
> επετεύχθη

11	Παρ’ όλο που ο στόχος χρειάστηκε να ανακληθεί (δείτε τη σελ. 12 της Έκθεσης Προόδου της VinylPlus 2017), η VinylPlus συνέχισε τις προσπάθειες
εξεύρεσης τεχνικά και οικονομικά βιώσιμων λύσεων για τα δύσκολα ανακυκλώσιμα απόβλητα PVC
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4

5

Προκληση

Προκληση
Ε ΥΑ ΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ
Γ Ι Α ΤΗΝ Α ΕΙΦ ΟΡΊ Α

Α ΕΙΦ ΌΡΟΣ Χ ΡΉΣΗ
ΕΝΈΡΓ ΕΙ Α Σ Κ Α Ι
ΠΡΏΤΩΝ ΥΛ ΏΝ:

“Θα βοηθήσουμε να ελαχιστοποιηθεί ο κλιματολογικός
αντίκτυπος μέσω του περιορισμού της χρήσης ενέργειας
και πρώτων υλών, στοχεύοντας στη δυνητική μετάβαση
σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην προαγωγή της
αειφόρου καινοτομίας.”

“Θα εξακολουθήσουμε να αυξάνουμε την ευαισθητοποίηση
για την αειφορία σε όλη την αξιακή αλυσίδα –
συμπεριλαμβανομένων των ενδιαφερόμενων μερών εντός
και εκτός βιομηχανίας – προκειμένου να επιταχύνουμε την
επίλυση των προκλήσεων αειφορίας που αντιμετωπίζουμε.”

Σ ΤΌΧΟΙ

Σ ΤΌΧΟΙ

1.	Σύσταση Ομάδας Δράσης για την Ενεργειακή

1.	Η διαδικτυακή πύλη της VinylPlus αναμένεται να

λειτουργήσει το καλοκαίρι του 2011. > επετεύχθη

Αποτελεσματικότητα έως το τέλος του 2011.
> επετεύχθη

2.	Η Επιτροπή Παρακολούθησης της VinylPlus, που θα

2.	Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης από τους

συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο, θα
συσταθεί ως το τέλος του 2011. > επετεύχθη

παραγωγούς PVC ρητίνης, με στόχο το 20% έως το 2020.
> επετεύχθη εν μέρει

3.	Το Πιστοποιητικό Μέλους της VinylPlus θα εκδοθεί ως το

3.	Προσδιορισμός στόχων για συγκεκριμένη μείωση

τέλος του 2011. > επετεύχθη

ενέργειας από πλευράς μετατροπέων έως το τέλος του
2012. > επετεύχθη εν μέρει

4.	Κάθε χρόνο θα δημοσιεύεται δημόσια και ανεξάρτητα

ελεγχόμενη Έκθεση Προόδου της VinylPlus και θα
προωθείται στα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη. Η πρώτη
έκδοση προβλέπεται να γίνει το 2012. > επετεύχθη

 .α. Οι μετατροπείς PVC θα αναφέρουν το όφελός τους από
3
την εξοικονόμηση ενέργειας σε ετήσια βάση.
> επετεύχθη εν μέρει

5.	Θα οργανώνονται ετήσιες συναντήσεις των εξωτερικών

4.	Πρόταση από την Ομάδα Δράσης για την Ενεργειακή

ενδιαφερομένων μερών, ξεκινώντας από το 2012.
> επετεύχθη

Αποτελεσματικότητα σχετικά με προσήκουσες
μετρήσεις περιβαλλοντικού αποτυπώματος έως το
τέλος του 2014. > επετεύχθη

6.	Η σήμανση προϊόντων της VinylPlus θα τεθεί σε
κυκλοφορία έως το τέλος του 2012.
> τέθηκε σε κυκλοφορία το 2014

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

7.	Το ECVM θα αναλάβει ενεργό ρόλο στην προώθηση

της VinylPlus στα πλαίσια των διεθνών οργανώσεων της
βιομηχανίας PVC παγκοσμίως.
> επετεύχθη

6.	Υποβολή έκθεσης προόδου από την Ομάδα Δράσης
Ανανεώσιμων Υλών έως το τέλος του 2012.
> επετεύχθη το 2015

8.	Οι παραγωγοί σταθεροποιητικών ουσιών της ESPA θα

 .α. Ενημερωμένη αναφορά κατάστασης έως το τέλος του
6
2020. > επετεύχθη

προωθήσουν ενεργά τη VinylPlus εκτός των 28 χωρών της
ΕΕ. > επετεύχθη

9.	Η VinylPlus θα αυξήσει τον αριθμό των συμμετεχόντων

του προγράμματος κατά 20% σε σχέση με το 2010 ως το
τέλος του 2013.
> δεν επετεύχθη12

10. Η VinylPlus θα δημιουργήσει συνεργασία με πέντε

διεθνείς φίρμες ως το τέλος του 2013. > επετεύχθη εν
μέρει

11. Θα πραγματοποιηθεί ανασκόπηση της προόδου προς την

παγκοσμιοποίηση της προσέγγισης ως το τέλος του 2015.
> επετεύχθη

12. Η δέσμευση για κοινωνικό διάλογο που υιοθέτησε η

Κλαδική Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου της ΕΕ για τη
Βιομηχανία Χημικών θα συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα
της VinylPlus έως το τέλος του 2016.
> επετεύχθη

12	Παρ’ ότι ο στόχος δεν επετεύχθη το 2013, η VinylPlus συνέχισε
να εργάζεται προς την αύξηση του αριθμού συμμετεχόντων στο
πρόγραμμα

Πέρα από το 2020
“
Χάρη στα χρόνια της εμπειρίας
της, η VinylPlus έχει πολλά
να συνεισφέρει στους
Ευρωπαϊκούς στόχους για
αειφορία και κυκλική οικονομία.

Stefan Sommer | Πρόεδρος VinylPlus
Πρόεδρος Ομίλου Vynova
Το ταξίδι της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας PVC ξεκίνησε
πριν από 20 χρόνια με τη Vinyl 2010, και συνεχίστηκε με
τη VinylPlus. Η βιομηχανία δεσμεύτηκε να διαχειριστεί
συλλογικά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες, να αυξήσει
την απόδοση του PVC με γνώμονα την αειφορία, και να
συμβάλει ενεργά στο κτίσιμο της κυκλικής οικονομίας.
Ως μία ενιαία αξιακή αλυσίδα, η VinylPlus σημείωσε
μεγάλα επιτεύγματα που αναγνωρίστηκαν από πολλά
ενδιαφερόμενα μέρη.

καλά εκπροσωπούμενη ομάδα ήταν τα ενδιαφερόμενα
μέρη του δημόσιου τομέα (40% των συνεντευξιαζόμενων),
λόγω της σημασίας τους στην επιρροή της αγοράς και
του ρυθμιστικού τοπίου. Η διαδικασία αυτή διευκόλυνε τη
συλλογή σχετικών οπτικών περί μακρο-αειφορίας, και την
επικοινωνία των προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών
για την μακροπρόθεσμη αειφορία της βιομηχανίας PVC.
Ειδική έμφαση δόθηκε στην επιτάχυνση της μετάβασης
προς την κυκλική οικονομία, την αειφόρο παραγωγή
και την απαλλαγή της αξιακής αλυσίδας από εκπομπές
άνθρακα, καθώς και στη συμμετοχή της κοινωνίας και των
ΜΚΟ.

Καθώς η βιομηχανία έφθανε στο τέλος της δεύτερης
δεκαετίας των Εθελοντικών Δεσμεύσεων, διενεργήθηκαν
διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη εντός και
εκτός βιομηχανίας το 2020 για τη συλλογή στοιχείων,
προτάσεων και συμβουλών σχετικά με τις προτεραιότητες
της Δέσμευσης για την επόμενη 10ετία έως το 2030.
Η διαδικασία των διαβουλεύσεων ξεκίνησε στις αρχές
του 2020, με τέσσερα ‘VinylPlus Community Visioning
Workshops’ σε Βέλγιο, Γερμανία, Ιταλία και ΗΒ. Οι
διοργανώσεις αυτές ήταν μία σπουδαία ευκαιρία για τη
βιομηχανία να φέρει τον χάρτη της VinylPlus σε επίπεδο
εταιρειών και να δημιουργήσει μία κεκτημένη ταχύτητα
γύρω από το νέο πρόγραμμα. Οι εκδηλώσεις αποτέλεσαν
πηγή χρήσιμων και εμπνευσμένων προτάσεων και
πληροφοριών.

Το διαδικτυακό Φόρουμ της VinylPlus για την Αειφορία
τον Οκτώβριο του 2020 ήταν η ιδανική περίσταση για την
παρουσίαση των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων
με τα ενδιαφερόμενα μέρη στους 180 συμμετέχοντες.
Οι σύνεδροι του Φόρουμ συζήτησαν επίσης τις
προτεραιότητες και έδωσαν ανατροφοδότηση μέσω μίας
διαδραστικής ψηφοφορίας που διεξήχθη διαδικτυακά.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες
διαβουλεύσεις με εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη το
πρώτο εξάμηνο του έτους, με συνεντεύξεις στοχευμένες
σε τέσσερις ομάδες ενδιαφερόμενων μερών: φορείς
διαμόρφωσης πολιτικής, κοινωνία, βιομηχανίες τελικών
χρηστών και εταίροι της αξιακής αλυσίδας του PVC. Η πιο

Με αφετηρία τα πολύτιμα στοιχεία που προέκυψαν
από τις διαβουλεύσεις με τα εσωτερικά και εξωτερικά
ενδιαφερόμενα μέρη, η VinylPlus βρίσκεται στο στάδιο
οριστικοποίησης της νέας 10ετούς Δέσμευσής της για τη
δεκαετία έως το 2030. Η επίσημη ημερομηνία έναρξης έχει
οριστεί για τις 17 Ιουνίου 2021.

“

Η VinylPlus μπορεί να είναι πολύ υπερήφανη για το γεγονός ότι το 2000 αναγνώρισε την
αυξανόμενη εστίαση που θα δινόταν διεθνώς στην επείγουσα αντιμετώπιση των θεμάτων
αειφορίας. Κοιτάζοντας τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ (ΣΑΑ), τις Κλιματικές
Δεσμεύσεις στο Παρίσι το 2015, την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ και την επικοινωνία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Αειφορία των Χημικών, βλέπουμε τον επείγοντα
χαρακτήρα να αυξάνεται. Πιστεύω ότι η VinylPlus το προέβλεψε αυτό και έχει τοποθετήσει
τον κλάδο σε μία καλή θέση για τη μελλοντική πορεία.

Paul Hohnen | Ιδρυτής Sustainability
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Πυραμιδοειδείς διαμορφώσεις από μεμβράνες PVC
χαρακτηρίζουν τον πολυχώρο του σχεδίου Pylonesque για
δημοτικά και γυμνάσια της Ταϊλάνδης. Η κατασκευή παρέχει
λειτουργικότητα και καλαισθησία, καθώς και κλιματική
ευαισθησία σε μουσώνες και ξηρασίες.

ΕΠΙΤΕΎΓΜΑΤΑ

ΕΠΙΤΕΎΓΜΑΤΑ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ

Αρκετοί ανακυκλωτές μπόρεσαν να συνεχίσουν
να λειτουργούν τις εγκαταστάσεις τους, ενώ τα
περιοριστικά μέτρα επηρέασαν τον κατασκευαστικό
κλάδο μόνο εν μέρει.

Η πανδημία του COVID-19 προκάλεσε μεγάλη
αναταραχή στις αγορές κατά το πρώτο εξάμηνο του
2020: οι επιχειρήσεις ανακύκλωσης μειώθηκαν σε όλη
την Ευρώπη, καθώς σε πολλές εταιρείες επιβλήθηκαν
περιοριστικά μέτρα. Η κατάσταση βελτιώθηκε κατά το
δεύτερο εξάμηνο του έτους, ωστόσο, σημειώνοντας
θετική τάση για την ανακύκλωση του PVC στην Ευρώπη.

Παρά τη γενικά θετική αγορά το δεύτερο εξάμηνο, δεν
κατέστη εφικτό να υπάρξει πλήρης ανάκαμψη από το
πρώτο κύμα του COVID-19. Εν όψει των συνθηκών, και
πέρα από κάθε προσδοκία, η ανακύκλωση αποβλήτων
PVC στο πλαίσιο της VinylPlus έφθασε τους 731.461
τόνους, σημειώνοντας μείωση μόλις 5% από το 2019.

PVC ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΏΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΗΣ VINYLPLUS
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Για τη ζωντανή μετάδοση δρώμενο της Ημέρας Γιόγκα Βρυξελλών
2020, η VinylPlus προσέφερε 500 στρωματάκια γιόγκα υψηλής
ποιότητας από PVC, ειδικά σχεδιασμένα για τη διοργάνωση, με
ζωγραφιστές εικόνες Στρουμφ που κάνουν γιόγκα.
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Η ποσότητα αποβλήτων PVC που ανακυκλώθηκαν
αντιπροσωπεύει περίπου 27,5% των εκτιμώμενων
διαθέσιμων αποβλήτων PVC το 2020 στις 27 χώρες της
ΕΕ πλέον Νορβηγίας, Ελβετίας και ΗΒ.

Μη Διαθέσιμα
Απόβλητα
ΛΗ

ΤΑ

Μη
Περισυλλέξιμα
Απόβλητα

ΠΕΡΙΣΥΛΛΕΞΙΜΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ

“

Εμείς στην profine έχουμε επιστρέψει
σε μία επίσημη συνεργασία με τη
VinylPlus το 2020 – και βλέπουμε
πολλές ευκαιρίες σε αυτό, καθώς και
ομοιότητες με τους δικούς μας στόχους: την εστίαση του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αειφορίας σε μία κυκλική
οικονομία τη συνεισφορά στην Circular Plastics Alliance και
στους νέους στόχους της κυκλικής οικονομίας.

Δρ. Peter Mrosik | Ιδιοκτήτης και
Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου profine
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Τα παλιά παράθυρα από PVC μπορούν να
ανακυκλωθούν εύκολα σε καινούρια προφίλ
παραθύρων και πόρτες φτιαγμένες από 100% R-PVC.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΌ ΣΎΝΟΛΟ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ είναι η υπολογισμένη
παραγωγή αποβλήτων PVC από όλους τους κλάδους στο τέλος
χρήσης, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για απόβλητα πριν ή μετά την
κατανάλωση. Ο υπολογισμός βασίζεται σε εκτιμήσεις των κύκλων
ζωής. Το θεωρητικό σύνολο αποβλήτων περιλαμβάνει τόσο τα
διαθέσιμα όσο και τα μη διαθέσιμα απόβλητα.
ΔΙΑΘΈΣΙΜΑ ΑΠΌΒΛΗΤΑ είναι τα απόβλητα PVC τα οποία είναι
κατ’ αρχήν διαθέσιμα σε ροές αποβλήτων. Δεν περιλαμβάνονται
τα ‘μη διαθέσιμα’ απόβλητα όπως σωλήνες εγκαταλειμμένοι στα
εργοτάξια. Περιλαμβάνονται όλα τα απόβλητα που κατευθύνονται
σε διαφορετικές διαδικασίες επεξεργασίας τέλους κύκλου ζωής
(ανακύκλωση, αποτέφρωση ή χωματερή).

Τα νέα γραφεία της NBA στην πόλη
του Μεξικό προσφέρουν ένα δυναμικό
και παιχνιδιάρικο περιβάλλον στο
οποίο συμβάλλουν τα δάπεδα και η
αυτοκόλλητη διακόσμηση από PVC.

Κατά τη διάρκεια του έτους, η Recovinyl συμμετείχε
ιδιαίτερα ενεργά στην Ομάδα Εργασίας Παρακολούθησης
EU Circular Plastics Alliance (CPA – δείτε επίσης τη σελ.
26). Η Recovinyl συνεισέφερε την εμπειρία της για τον
προσδιορισμό μιας κοινής μεθοδολογίας αναφοράς, και
τον σχεδιασμό του πρωτοκόλλου ελέγχου της CPA για
ανακυκλωτές και μετατροπείς, καθώς και των απαιτήσεων
του φορέα περισυλλογής δεδομένων.

ΠΕΡΙΣΥΛΛΈΞΙΜΑ ΑΠΌΒΛΗΤΑ είναι τα απόβλητα PVC που
μπορούν να ανακτηθούν, να αξιολογηθούν, και να μεταφερθούν
προς ανακύκλωση. Δεν συμπεριλαμβάνονται μέρη διαθέσιμων
αποβλήτων για τα οποία δεν είναι οικονομικά ή τεχνικά εφικτό
να περισυλλεγούν ή να ανακυκλωθούν. Η αναλογία αυτή είναι
μεταβλητή και εξαρτάται από το εκάστοτε χρησιμοποιούμενο
σύστημα ανακύκλωσης.

Το 2020, η Recovinyl ανέπτυξε επίσης το RecoTraceTM
(https://recotrace.com), μία νέα βάση δεδομένων για
ανακυκλωτές και μετατροπείς σε εναρμόνιση με τις
απαιτήσεις και τους σκοπούς της CPA, η οποία είναι πλέον
έτοιμη προς χρήση στη νέα Δέσμευση της VinylPlus.

Το 2020 διεξήχθη μία νέα έρευνα ιχνηλασιμότητας από
τη Recovinyl13 προκειμένου να επαληθευτεί σε ποιες
εφαρμογές χρησιμοποιήθηκαν τα απόβλητα PVC που
ανακυκλώθηκαν το 2019. (Δείτε το διάγραμμα στη σελ. 21).

13	Ιδρυθείσα το 2003, η Recovinyl είναι η οργάνωση που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της περισυλλογής και ανακύκλωσης αποβλήτων PVC στο πλαίσιο των
Εθελοντικών Δεσμεύσεων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας PVC (www.recovinyl.com)
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Σχέδια Βιομηχανίας-Κλάδου για τη
Διαχείριση Αποβλήτων PVC
Με ανακύκλωση ύψους 353.443 τόνων το 2020, τα
προφίλ παραθύρων και τα σχετικά οικοδομικά προϊόντα
αντιπροσωπεύουν το 48% του PVC που ανακυκλώθηκε
συνολικά που στο πλαίσιο της VinylPlus.
Το 2019, η EPPA14 ξεκίνησε ένα τεχνικό σχέδιο με στόχο
την κατανόηση της ταξινόμησης των ενδεχόμενων
κινδύνων βάσει της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα
απόβλητα σκληρού PVC που περιέχουν κληροδοτημένα
πρόσθετα. Η μελέτη αξιολόγησης κινδύνου βάσει των
διαθέσιμων μεθοδολογιών δοκιμών για την ταξινόμηση HP
14 («οικοτοξικά») οριστικοποιήθηκε το 2020. Στη μελέτη
αυτή επιβεβαιώθηκε ότι δεν υπάρχει οικοτοξικότητα στα
προφίλ που προέρχονται από ανακύκλωση με καθαρή
επίστρωση.

Μία νέα ιδέα σινεμά για οικογένειες: τέσσερα είδη καθισμάτων
ντυμένα με υφάσματα από PVC που δε λεκιάζουν, σε ζωηρά
χρώματα, ειδικά σχεδιασμένα για να αρέσουν στα παιδιά.
Χρωματιστά δάπεδα από PVC χρησιμοποιήθηκαν επίσης για τα
παιχνίδια των παιδιών.

Το 2020, η EPPA και η Recovinyl ένωσαν τις δυνάμεις τους
προκειμένου να αναπτύξουν μία κοινή προσέγγιση για
την ενίσχυση της ανακύκλωσης των προφίλ παραθύρων

‘ΈΡΕΥΝΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RECOVINYL ΤΟ 2020: ΧΡΗΣΗ R-PVC 2019
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14 EPPA: Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαισίων Παραθύρων από PVC και σχετικών Κατασκευαστικών Προϊόντων (www.eppa-profiles.eu)

21

3%

Κηπευτικός
Άλλος
Σύνθεση
και σταθερός ανακυκλωτής
εξοπλισμός

3%

2%

Εξαγωγή

Ρολά και
μαντρέλια

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ B+C ARCHITECTS

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ MOLECOR

Τα συστήματα σωληνώσεων από PVC διευκολύνουν την
πρόσβαση σε καθαρό νερό και προσωπική υγιεινή παγκοσμίως.

Οι οροφές σταδίων φτιαγμένες από ελαστικές μεμβράνες
από PVC προστατεύουν το κοινό από τον ήλιο και τη βροχή,
προσφέροντας παράλληλα απαλό, φυσικό φωτισμό.

Το 2020, περίπου 14.115 τόνοι μεμβρανών οροφής και
αδιαβροχοποίησης ανακυκλώθηκαν μέσω του σχεδίου της
ESWA20 Roofcollect® (www.roofcollect.com) ή δηλώθηκαν
μέσω του σχεδίου Recovinyl. Η ESWA διενήργησε
δοκιμές περισυλλογής στην Ολλανδία και ξεκίνησε
ένα πανευρωπαϊκό σχέδιο για τον χαρακτηρισμό της
ανακυκλωσιμότητας των οροφών τέλους κύκλου ζωής
σε μία προσπάθεια περαιτέρω επέκτασης των κέντρων
διανομής προϊόντων ανακύκλωσης.

που προέρχονται από αστικές μονάδες ενεργειακής
αξιοποίησης στην Ελβετία. Το οξύ που λαμβάνεται από
την πλύση του αδρανούς αερίου μέσω υγρού καθαρισμού
χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τέφρας φίλτρου με
σκοπό την ανάκτηση αλάτων βαρέων μετάλλων όπως
ψευδάργυρος, μόλυβδος, κάδμιο και χαλκός. Στη συνέχεια,
τα ανακτημένα μέταλλα ανακυκλώνονται. Οι περισσότερες
μονάδες αποτέφρωσης στην Ελβετία χρησιμοποιούν
τα οξέα που παράγονται στις δικές τους εγκαταστάσεις
πλύσης αδρανούς αερίου για τον διαχωρισμό των βαρέων
μετάλλων από την τέφρα φίλτρου, ωστόσο οι διαθέσιμες
ποσότητες οξέων είναι ανεπαρκείς. Η χρήση επιλεγμένων
ροών αποβλήτων PVC για την παραγωγή υδροχλωρικού
οξέος αποτρέπει την αγορά, και αποτελεί μία
ενδιαφέρουσα εναλλακτική τόσο από περιβαλλοντικής,
όσο και από οικονομικής άποψης. Το σχέδιο θα συνεχιστεί
το 2021 εστιάζοντας στη δυνητική ενίσχυση της
παραγωγής υδροχλωρικού οξέος μέσω της αυξημένης
επεξεργασίας των κατάλληλων ροών αποβλήτων PVC που
είναι δύσκολο να ανακυκλωθούν μηχανικά.

Άλλα Σχέδια Ανακύκλωσης
ανακυκλούμενου περιεχομένου, σε εναρμόνιση με τη
δέσμευσή της στην EU Circular Plastics Alliance, η TEPPFA
ανοίγει οικειοθελώς τα κριτήρια των προϊόντων της στο
πλαίσιο του CEN/TC 155. Η συγκεκριμένη ενέργεια δεν
πρόκειται να περιορίσει την ποιότητα, την υγιεινή, τη
μακροζωία ή την καταλληλότητα για τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Στη Γερμανία, η Rewindo15 προέβη στην εκτίμηση ότι δύο
τρίτα των 300 εκ παραθύρων που χρησιμοποιούνται αυτή
την στιγμή είναι φτιαγμένα από PVC. Καθώς φθάνουν
σταδιακά στο τέλος της χρήσιμης ζωής τους, υπάρχει
σημαντική δυνατότητα για περαιτέρω επέκταση της
ανακύκλωσης των παραθύρων από PVC στη Γερμανία.

Διεξήχθη σχέδιο με αντικείμενο τους υπόγειους σωλήνες,
καθώς και δοκιμή σωλήνων, για την αξιολόγηση της
δυνατότητας συμβολής των σωλήνων στην έκλυση
μικροπλαστικών στη φάση χρήσης. Με την εκσκαφή
σωλήνων ομβρίων υδάτων ηλικίας τριάντα ετών, μεταξύ
αυτών και σωλήνων PVC, επιβεβαιώθηκε η εξαιρετική
απόδοσή τους στη χρήση, ενώ δεν παρουσιάστηκε
αξιοσημείωτη διάβρωση των εσωτερικών τοιχωμάτων
τους. Περαιτέρω, οι εργαστηριακές δοκιμές που
διεξήχθησαν από το DTI (Τεχνολογικό Ινστιτούτο Δανίας)18
σε διάφορα πολυμερή για σωλήνες πόσιμου νερού, μεταξύ
άλλων και PVC-U, επιβεβαίωσαν την ύπαρξη μηδενικών
μικροπλαστικών στα δείγματα.

Στη Γαλλία δημιουργήθηκε στενή συνεργασία με την
UFME (Union des Fabricants de Menuiseries – η Ένωση
Κατασκευαστών Θυρών και Παραθύρων, www.ufme.fr).
Στόχος της είναι η συγκέντρωση και περαιτέρω ανάπτυξη
της περισυλλογής και ανακύκλωσης παραθύρων στο
τέλος του κύκλου ζωής, εν όψει επίσης της εφαρμογής
της ΔΕΠ (Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού).16
Στην Πολωνία ιδρύθηκε φορέας συντονισμού για τη
δημιουργία ενός δικτύου αξιακής αλυσίδας με στόχο την
ανάπτυξη σχεδίων περισυλλογής και την προώθηση της
ανακύκλωσης των προφίλ από PVC μετά την κατανάλωση.

Με τη συγχρηματοδότηση της VinylPlus, η Revinylfloor
είναι η πλατφόρμα που στήθηκε στο πλαίσιο του ERFMI19
για την προώθηση μίας κυκλικής οικονομίας στον κλάδο
δαπέδων PVC στην Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια του έτους,
το ERFMI διεξήγαγε μία ανάλυση χάσματος σχετικά με
τα υφιστάμενα σχέδια τεχνολογιών και περισυλλογής
δαπέδων PVC. Περαιτέρω, η συμβουλευτική εταιρεία
Solfirmus (www.solfirmus.be) επιλέχθηκε να διενεργήσει
μία ενδελεχή ανάλυση των κατάλληλων τεχνολογιών
ανακύκλωσης, και να διερευνήσει τις τεχνολογίες
εντοπισμού και διαλογής για τα δάπεδα PVC που περιέχουν
κληροδοτημένα πρόσθετα.

Το 2020, η TEPPFA17 συνέχισε να παρέχει κίνητρα στους
παραγωγούς σωλήνων από PVC ώστε να χρησιμοποιούν
προϊόντα ανακύκλωσης PVC σε πολυστρωματικούς
αποχετευτικούς σωλήνες. Επίσης δημιουργήθηκε
ένα βίντεο προώθησης με τίτλο PVC Pipes Recycling
towards a Circular Economy, το οποίο μεταφράζεται στα
Γαλλικά, στα Γερμανικά, στα Πολωνικά και στα Ισπανικά.
Για τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης του εξωτερικά

15 Rewindo: η πρωτοβουλία ανακύκλωσης της Γερμανίας για παράθυρα, ρολά και σχετικά προϊόντα από PVC (www.rewindo.de)
16	ΔΕΠ: 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
17 TEPPFA: Η ‘Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαστικών Σωλήνων και Εξαρτημάτων (www.teppfa.eu)
18 DTI: Τεχνολογικό Ινστιτούτο Δανίας, το μεγαλύτερο και κορυφαίο κέντρο γνώσεων της Δανίας στον τομέα των κατασκευαστικών υλικών (www.dti.dk)
19 ERFMI: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κατασκευαστών Ελαστικών Δαπέδων (www.erfmi.com)
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Η διαδικασία χημικής ανακύκλωσης, η οποία μελετήθηκε
στο εργοστάσιο Oreade-Suez στη Γαλλία, συνδυάζει
ανάκτηση ενέργειας και υλικού. Μετά τα υποσχόμενα
αποτελέσματα των δοκιμών μικρής κλίμακας κατά το
2017-2018, προγραμματίστηκαν δοκιμές ευρύτερης
κλίμακας για το 2019 για τη δοκιμή των ροών αποβλήτων
με διάφορες συγκεντρώσεις χλωρίου. Συνολικά,
περισσότεροι από 300 τόνοι μουσαμάδων και δαπέδων
από PVC υπέστησαν επεξεργασία. Οι δοκιμές
επιβεβαίωσαν τη συνολική σκοπιμότητα της προσέγγισης,
η οποία επιτρέπει την ανακύκλωση του χλωρίου στο
μόριο του PVC. Στο επόμενο βήμα, επιλεγμένες μονάδες
ενεργειακής αξιοποίησης σε όλη την Ευρώπη οι οποίες
χρησιμοποιούν την ίδια τεχνολογία ουδετεροποίησης
χλωρίου (ξηρό σκράμπερ με διττανθρακικό νάτριο)
θα συμμετάσχουν σε περαιτέρω δοκιμές του τρόπου
επιρροής των διαφόρων διαμορφώσεων μονάδων στην
αποδοτικότητα της ανάκτησης χλωρίου.

Οι διαδικασίες Oreade και ThermoVinyl προσφέρουν
τεχνικά εφικτές λύσεις για την επεξεργασία επιλεγμένων
ροών αποβλήτων PVC που δεν είναι εφικτό να
ανακυκλωθούν μηχανικά με οικολογικά αποδοτικό τρόπο.
Συνεπώς μειώνεται η ποσότητα των αποβλήτων που
αποστέλλονται στη χωματερή, με αποτέλεσμα λιγότερη
μόλυνση και διατήρηση των φυσικών πόρων μειώνοντας
την ανάγκη παραγωγής νέων υλικών. Οι διαδικασίες αυτές
αξιοποιούν την υπάρχουσα Ευρωπαϊκή υποδομή όπως
είναι οι αστικές μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης, με
αποτέλεσμα να μην είναι απαραίτητη επιπλέον επένδυση
για το κτίσιμο νέων μονάδων.

Ο πρωταρχικός στόχος του σχεδίου ThermoVinyl, που
ξεκίνησε το 2019 στην Ελβετία, είναι να αξιολογήσει
τα πιθανά περιβαλλοντικά οφέλη της χρήσης του
ανακτημένου υδροχλωρικού οξέος που παράγεται από
την αποτέφρωση αποβλήτων με περιεκτικότητα σε χλώριο

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ HITZIG MILITELLO
ARQUITECTOS

προς επίτευξη των στόχων της VinylPlus 2025. Το σχέδιο
δράσης θα εστιαστεί σε Γερμανία, Γαλλία και Πολωνία,
χώρες που έχουν προσδιοριστεί ως χώρες με την
υψηλότερη δυνατότητα ανακύκλωσης παραθύρων μετά
την κατανάλωση.

Το σχέδιο REMADYL21 ξεκίνησε τον Ιούνιο 2019, με
χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα-Πλαίσιο Έρευνας
και Καινοτομίας Horizon 2020. Στόχος του είναι ο
διαχωρισμός επικίνδυνων κληροδοτούμενων φθαλικών
ενώσεων και μολύβδου από το PVC, και η ανακύκλωση
του ‘παλιού PVC’ σε PVC υψηλής καθαρότητας. Στο
σχέδιο REMADYL συμμετέχει μία κοινοπραξία 15
Ευρωπαίων διεπιστημονικών εταίρων, μεταξύ αυτών και
η VinylPlus. Το 2020, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο
της Valencia (UVEG) προσχώρησαν στο σχέδιο για την
ανάπτυξη καθαριστικών υλικών για τον διαχωρισμό
των σταθεροποιητών μολύβδου από το PVC στο τέλος

Η πανδημία του
COVID-19 επηρέασε
και τις αρχιτεκτονικές
λύσεις. Αυτός ο χώρος
επιφάνειας 54τμ μόνο
καθιστών, επιτρέπει τη
φιλοξενία επισκεπτών
σε συμμόρφωση με όλα
τα μέτρα αποστάσεων
και υγιεινής. Οι πάγκοι
από υαλοβάμβακα και οι
κυκλικές λωρίδες από
PVC, αμφότερα κόκκινα,
έρχονται σε αντίθεση με
την ουδετερότητα του
μετάλλου, δημιουργώντας
μία καλαίσθητη
ατμόσφαιρα.

20 ESWA: Ευρωπαϊκή Ένωση Αδιαβροχοποίησης Μονής Επίστρωσης,
κλαδική ένωση της EuPC (www.eswa.be)
21 https://cordis.europa.eu/project/id/821136 και www.remadyl.eu

23

Τα κτίρια του κλάδου
υγείας ωφελούνται από
εφαρμογές PVC όπως
δάπεδα, καλύμματα
τοίχων και προφίλ
παραθύρων από πλευράς
ασφάλειας και υγιεινής
καθώς και προσωπικής
άνεσης.

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 τις ειδικές αποδόσεις των διαφόρων
πολυμερών. Η Αυστραλιανή τεχνολογία Διαχωρισμού PVC
(PVCS)22 έχει εντοπιστεί ως η πιο υποσχόμενη για δοκιμή
σε πιλοτική κλίμακα. Η εν λόγω καινοτόμος διαδικασία
επιτρέπει στα πολυμερή να αποσυγκολληθούν και να
διαχωριστούν από τις σύνθετες δομές πολυμερών για
μετέπειτα ανακύκλωση.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ RECOMED

κύκλου ζωής. Χρησιμοποιώντας τις καθαριστικές
συνθέσεις που δημιούργησε το UVEG, το τεχνολογικό
κέντρο AIMPLAS (www.aimplas.net) δοκιμάζει αυτή την
στιγμή τον διαχωρισμό των σταθεροποιητών μολύβδου
μέσω μίας συνεχούς διαδικασίας διήθησης τήγματος σε
πιεστήριο. Στο πλαίσιο του σχεδίου REMADYL, οι πρώτες
υποσχόμενες δοκιμές εκχύλισης πλαστικοποιητών
διεξήχθησαν στο Ινστιτούτο Χημικής Τεχνολογίας
Fraunhofer (www.ict.fraunhofer.de) για το PVC από ξηρό
μείγμα και τα φύλλα PVC (που περιέχουν κυρίως DEHP).
Ο διαχωρισμός έδωσε καλά αποτελέσματα σε ποσοστό
μεγαλύτερο του 70%.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ FORBO

ΈΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΈΝΩΝ ΤΟΥ 2020

προϊόντα του Resysta αναπτύσσονται αυτή
την στιγμή με το Institut für Fenstertechnik στο
Rosenheim, Γερμανίας (www.ift-rosenheim.de).
Το RecoMed είναι ένα σχέδιο συνεργασίας μεταξύ της
Βρετανικής Ομοσπονδίας Πλαστικών Υλών (BPF)23 και της
Axion,24 με τη συγχρηματοδότηση της VinylPlus. Αποσκοπεί
στην περισυλλογή και ανακύκλωση μη επιμολυσμένου
μεταχειρισμένου ιατρικού εξοπλισμού PVC από νοσοκομεία
του ΗΒ, συμπεριλαμβανομένων των μασκών προσώπου
και των σωλήνων. Το σχέδιο αυτή την στιγμή περιλαμβάνει
43 νοσοκομεία από 15 νοσοκομειακά τραστ. Ακόμη 98
νοσοκομεία από 83 τραστ και ιδιωτικοί επαγγελματίες υγείας
είναι έτοιμοι να προχωρήσουν στο σχέδιο. Ο COVID-19
επηρέασε αντίξοα τις εκβάσεις του σχεδίου κατά το 2020,
προκαλώντας πτώση 81% στις ποσότητες της ανακύκλωσης.
Έως σήμερα, 24.211 κιλά ιατρικού εξοπλισμού έχουν
περισυλλεγεί και ανακυκλωθεί. Το RecoMed αυτή την στιγμή
αναπτύσσει ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο για τη βελτίωση
της οικονομικής αειφορίας.

Η κοινοπραξία ανακύκλωσης Resysta® (www.resysta.com/
en) παράγει ένα ανακυκλώσιμο υλικό παρόμοιο με ξύλο
με βάση τα κελύφη ρυζιού και το PVC. Το 2020, το δίκτυο
Resysta συνέχισε να εργάζεται πάνω στην ανάπτυξη μίας
Ευρωπαϊκής δομής περισυλλογής υλικών αποβλήτων
κατά μήκος ολόκληρης της αξιακής αλυσίδας (λείανση,
αποκοπή, εγκατάσταση και τελική χρήση), ώστε να είναι
σε θέση να επιστρέφει καθαρό υλικό στη διαδικασία
παραγωγής. Οι ΑΚΖ και οι ΠΔΠ για τα υλικά και τελικά

“

Στο θέμα της κυκλικότητας των
προϊόντων, η μεγάλη πλειονότητα
των συμμετεχόντων της έρευνάς μας
επιβεβαίωσαν ότι η ανακύκλωση
του PVC θα πρέπει να κλιμακωθεί, παράλληλα με την
εξερεύνηση νέων κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων.
Έτσι, το PVC θα μπορέσει να κτίσει πάνω στο ισχυρό
ιστορικό αειφορίας που καθιερώθηκε την τελευταία
δεκαετία, και να συνεχίσει να θεωρείται πρωτοπόρος στην
κυκλικότητα.

Michael Ulbrich
Διευθύνων Σύμβουλος – Διεθνής Επικεφαλής της
Κυκλικής Οικονομίας των Χημικών, Accenture

Το PVC προσφέρει
υψηλή αντοχή,
ανθεκτικότητα
στις γρατσουνιές,
εξαιρετική απαλή
αίσθηση και
καλαισθησία
στα καθίσματα
αυτοκινήτων.

22 PVCS: Η PVC Separation Pty Ltd είναι μία διαδικασία καταχωρημένη με
ευρεσιτεχνία για τον διαχωρισμό των πολυστρωματικών πολυμερών και
άλλων υλικών (www.pvcseparation.com)
23 BPF: Βρετανική Ομοσπονδία Πλαστικών Υλών, η κορυφαία κλαδική
ένωση της Βρετανικής Βιομηχανίας Πλαστικών (www.bpf.co.uk)
24 Axion: ειδικοί στην κυκλική οικονομία (www.axiongroup.co.uk)
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Κτίζοντας πάνω στην επιτυχημένη εμπειρία του RecoMed,
το 2020 η VinylPlus ξεκίνησε ένα νέο σχέδιο συνεργασίας
με την ονομασία VinylPlus® Med. Το έργο αυτό, που
ξεκίνησε επίσημα τον Φεβρουάριο 2021, στοχεύει
στην ανάπτυξη ενός σχεδίου ανακύκλωσης για ιατρικό
εξοπλισμό μίας χρήσης στην Ευρώπη, βοηθώντας τα
νοσοκομεία στη διαλογή της ροής αποβλήτων ιατρικού
εξοπλισμού PVC. Ξεκινώντας με ένα πιλοτικό σχέδιο
στο Βέλγιο, το πρόγραμμα αυτό θα εστιαστεί στα
καθαρά και εναρμονισμένα με τον κανονισμό REACH
απόβλητα PVC που μπορούν να ανακυκλωθούν σε μία
ευρεία γκάμα προϊόντων αξίας που προωθούνται σε όλη
την Ευρώπη. Σε συνεργασία με την Europe Hospitals
(www.cliniquesdeleurope.be/en), θα συλλεγούν και θα
ανακυκλωθούν υψηλής ποιότητας και μη μολυσματικά

αποφάσισαν να διερευνήσουν το ενδεχόμενο καθιέρωσης
ενός σχεδίου ανακύκλωσης μαλακού PVC. Ανατέθηκε
στη συμβουλευτική Ramboll27 να διενεργήσει ανάλυση
βέλτιστης διαθέσιμης τεχνικής (ΒΔΤ) των υφιστάμενων
σχεδίων περισυλλογής και ανακύκλωσης, και να
αξιολογήσει τα δυνητικά περιβαλλοντικά οφέλη της
συμμετοχής της Δανίας στο Ευρωπαϊκό σύστημα
ανακύκλωσης. Τα πρώτα συμπεράσματα δείχνουν ότι
τα προϊόντα μαλακού PVC που αναλύθηκαν (δάπεδα,
μεμβράνες οροφής, ιατρικός εξοπλισμός, μουσαμάδες,
εξοπλισμός κλιματικής προστασίας, αθλητικές εφαρμογές
και σκηνές) είναι πολύ δύσκολο να υποκατασταθούν: η
υποκατάστασή τους θα είχε ως αποτέλεσμα ακριβότερα
προϊόντα με μειωμένη τεχνολογική απόδοση. Η μελέτη
καταλήγει επίσης ότι υπάρχουν τεχνολογίες ανακύκλωσης
για τα απόβλητα μαλακού PVC, και ότι υπάρχει δυναμική
κυκλικότητας για τα προϊόντα μαλακού PVC στη Δανία.

απόβλητα PVC από διάφορα τμήματα. Στο VinylPlus® Med
συμμετέχουν επίσης η Raff Plastics (www.raffplastics.
be/en) ως ανακυκλωτής, και Βελγικές εταιρείες
διαχείρισης αποβλήτων. Όλοι οι εταίροι της VinylPlus®
Med από το Βέλγιο βρίσκονται σε ακτίνα 120 χλμ, ώστε να
περιοριστούν οι αποστάσεις και κατά συνέπεια να μειωθεί
το αποτύπωμα άνθρακα.
Το Σχέδιο Ανακύκλωσης EATS που τέθηκε σε εφαρμογή
το 2019 είναι ένα κοινό τεχνικό σχέδιο μεταξύ της VinylPlus
και της Ομάδας Εργασίας της VFSE για την Αυτοκίνηση25
(EATS: European Automotive Trim Suppliers – Ευρωπαϊκή
Ένωση Προμηθευτών Διακόσμησης Αυτοκινούμενων) που
στοχεύει στην ανάπτυξη ενός προϊόντος για τον κλάδο
αυτοκίνησης, δημιουργώντας έναν κλειστό βρόχο. Το
2020, το σχέδιο ολοκληρώθηκε με επιτυχία, δεδομένου ότι
παρήχθη πατάκι που περιέχει ανακυκλωμένο PVC.

Το WREP (Waste Recycling Project – Σχέδιο Ανακύκλωσης
Αποβλήτων) ξεκίνησε το 2016 από την PVC Forum Italia28
για την αξιολόγηση της δυνατότητας βελτίωσης της
ανακύκλωσης του PVC στην Ιταλία, και την προώθηση
της ανάπτυξης νέων πιλοτικών σχεδίων περισυλλογής
και ανακύκλωσης αποβλήτων PVC. Παρά τις δυσκολίες
λόγω της πανδημίας του COVID-19, η συνεργασία με
την ETRA SpA (www.etraspa.it) συνεχίστηκε το 2020
και κατέδειξε ότι η ερμηνεία και ανακύκλωση των
αποβλήτων PVC είναι συμφέρουσα από οικονομικής και
περιβαλλοντικής άποψης. Ένα ουσιώδες στοιχείο για την
επιτυχία του πιλοτικού σχεδίου ήταν η εκπαίδευση των
φορέων εκμετάλλευσης των μονάδων που συμμετείχαν
στον πειραματισμό, δίδοντάς τους έτσι τα εφόδια ώστε
να αναγνωρίζουν, να διαχωρίζουν και να επιλέγουν τα
στοιχεία PVC. Το σχέδιο επίσης επιβεβαίωσε τη σημασία
μίας κατάλληλης επιλογής και διαχωρισμού των υψηλής
ποιότητας αποβλήτων PVC: όσο πιο ελεύθερα είναι από
επιμολύνσεις, τόσο πιο εύκολο είναι να χρησιμοποιηθεί
το ανακυκλωμένο υλικό στην ίδια εφαρμογή (κλειστός
βρόχος) ή σε άλλες εφαρμογές υψηλής απόδοσης
(αναβάθμιση), αυξάνοντας την αξία του R-PVC στην
αγορά. Χάρη στη συνεργασία με την ETRA, το WREP
ανήκει στις πρωτοβουλίες CIRCE202029 στην Ιταλία.

Το 2020, η IVK Europe26 ξεκίνησε ένα τεχνικό σχέδιο
με στόχο την εξερεύνηση του μηχανικού διαχωρισμού
του μαλακού υλικού PVC επιστρωμένου με ύφασμα ή
πολυεστέρα. Ο στόχος ήταν η ανάπτυξη μίας τεχνικής
διαχωρισμού υφάσματος, ιστών και σύνθετων ινών από
μαλακά ελάσματα ή μεμβράνες από PVC όπως συνθετικό
δέρμα, μουσαμάδες φορτηγών, μπάνερ, ιμάντες
μεταφοράς και καλύμματα πισίνων. Διενεργήθηκαν
δοκιμές από την εταιρεία ανακύκλωσης KKF reVinyl GmbH
(re-vinyl.de), με ελπιδοφόρα αποτελέσματα. Περισσότερες
δοκιμές προβλέπονται το 2021, χρησιμοποιώντας το
ανακυκλωμένο υλικό που έχει παραχθεί μέχρι στιγμής
και εξερευνώντας τεχνικές κοσκινίσματος, εναλλακτικές
διαδικασίες διαχωρισμού και εργαστηριακές δοκιμές.
Ο βασικός σκοπός είναι η βελτίωση της ποιότητας του
αποδιδόμενου προϊόντος ανακύκλωσης.
Καθώς η επαναφορά της φορολογίας του μαλακού PVC
ήταν υπό συζήτηση στη Δανία, οι Δανοί παραγωγοί

25
26
27
28
29

Ο εξοπλισμός από PVC αντιπροσωπεύει
περίπου 40% του συνόλου του ιατρικού
εξοπλισμού από πλαστικό που
χρησιμοποιείται στα νοσοκομεία.

VFSE: Vinyl Films and Sheets Europe, η ένωση που εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους προμηθευτές λαστικών φύλλων και ελασμάτων (www.vfse.org)
IVK Europe: Industrieverband Kunstoffbahnen e.V. ( Ένωση Πλαστικών Φύλλων και Μεμβρανών – www.ivk-europe.com)
Ramboll: κορυφαία εταιρεία σχεδιασμού και συμβουλευτικών υπηρεσιών που ιδρύθηκε στη Δανία το 1945 (ramboll.com)
PVC Forum Italia: η ιταλική ένωση της αξιακής αλυσίδας του PVC (www.pvcforum.it)
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CIRCE2020.html
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“

Η VinylPlus συνεισφέρει εδώ και χρόνια στον διάλογο
για τα κληροδοτούμενα πρόσθετα, υποστηρίζοντας την
σχετική έρευνα και έναν σημαντικό αριθμό μελετών.
Ορισμένες ουσίες (όπως οι ενώσεις καδμίου, οι
σταθεροποιητές με βάση το μόλυβδο και οι φθαλικές
ενώσεις χαμηλού μοριακού βάρους) έχουν διερευνηθεί
από διάφορες οπτικές σημειώνοντας μεγάλη μετάβαση
τα τελευταία 25 έτη από τα εν λόγω πρόσθετα σε
καινοτόμους, ασφαλείς και αειφόρες εναλλακτικές
(όπως σταθεροποιητές ασβεστίου-ψευδαργύρου,
φθαλικές ενώσεις υψηλού μοριακού βάρους και άλλες
πλαστικοποιητικές ουσίες). Τον Δεκέμβριο 2020, το
Fraunhofer IVV30 εξέδωσε την τελευταία έκθεση με τίτλο
Αναλύσεις Ελέγχου των Κληροδοτημένων Πρόσθετων
στα Προϊόντα Ανακύκλωσης και Ανακυκλωμένα
Αντικείμενα. Τον Οκτώβριο του 2020 ολοκληρώθηκε
επίσης από τη FABES μία μελέτη για το bisphenol A

Είμαι πολύ ευχαριστημένη με τη
δέσμευση και τον προορατικό ρόλο της
VinylPlus στην Circular Plastics Alliance.
Η DG GROW γνωρίζει ότι μπορούμε να
υπολογίζουμε στη VinylPlus ως κορυφαίο και αξιόπιστο μέλος
στην Ομάδα Εργασίας της CPA για τις Κατασκευές.

Kirsi Ekroth-Manssila
Επικεφαλής Μονάδας, DG GROW, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

CIRCULAR PLASTICS
ALLIANCE – ΣΥΜΜΑΧΊΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΥΚΛΙΚΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΎ

Τα παράθυρα και οι πόρτες από PVC παρέχουν την ιδανική
ισορροπία μεταξύ εξοικονόμησης ενέργειας και άνετης διαβίωσης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΤΗΣ ALPHACAN

Η EU Circular Plastics Alliance (CPA) αποτελεί μία συλλογική
προσπάθεια με στόχο την ανάληψη δράσης για την
ενίσχυση της αγοράς ανακυκλωμένου πλαστικού της ΕΕ
προς τον στόχο των 10 εκατ. τόνων έως το 2025, ο οποίος
τέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Στρατηγική της
για το Πλαστικό το 2018.

Ένα παράδειγμα
καλλιτεχνικής
εγκατάστασης με
τρισδιάστατη γλυπτική
σήμανση φτιαγμένη από
χρωματιστά σχοινιά από
PVC, που δεσπόζει στο
κέντρο του χώρου. Στο
δάπεδο μετατρέπεται σε
δισδιάστατη κολλητική
σήμανση από PVC.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΟΎΜΕΝΑ ΠΡΌΣΘΕΤΑ
Τα κληροδοτούμενα πρόσθετα είναι ουσίες που δεν
χρησιμοποιούνται πλέον σε νέα προϊόντα PVC αλλά
μπορεί να περιέχονται σε ανακυκλωμένο PVC. Δεδομένου
ότι η χρήση των κληροδοτούμενων πρόσθετων μπορεί να

30 Fraunhofer IVV: Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung
(Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging – www.ivv.fraunhofer.de)
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Εν όψει της νέας Δέσμευσης της VinylPlus προς το 2030,
διενεργήθηκε επίσης μία μελέτη σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο της Γάνδης στο Βέλγιο για την εκτίμηση
των ροών υλικών στη βιομηχανία του PVC σε διάστημα
10ετίας. Με τα διάφορα σενάρια εκτιμήθηκε ο τρόπος
εξέλιξης των υλικών πόρων. Μεταξύ των παραδειγμάτων
συμπεριλαμβάνονται περισσότερα προϊόντα
ανακύκλωσης PVC που αντικαθιστούν το παρθένο PVC,
το χλώριο που παράγεται από χλωριούχο νάτριο που
εξορύσσεται σε ορυχεία αλατιού και από ανακύκλωση,
το υδρογονανθρακικό μέρος του PVC από ορυκτές
πρώτες ύλες, βιο-εκμετάλλευση και χημική ανακύκλωση.
Η μελέτη επίσης πραγματευόταν τον πιθανό αντίκτυπο
της εξέλιξης αυτής στους προσδιορισμένους βασικούς
δείκτες αειφορίας.

και το ATO (τριοξείδιο του αντιμονίου), μεταφορά και
περιβαλλοντική μοντελοποίηση31.

Περιορισμός του Μολύβδου
Τον Νοέμβριο του 2019, η Επιτροπή REACH αποδέχθηκε
την πρόταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίες Χημικών (ECHA)
για αναθεώρηση των ορίων περιεκτικότητας μολύβδου
σε αντικείμενα που περιέχουν ανακυκλωμένο PVC.32
Η πρόταση προέβλεπε ένα διάστημα απόκλισης 15
ετών, που θα αναθεωρηθεί μετά από 7,5 έτη. Το σχέδιο
του κανονισμού εστάλη προς έλεγχο στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και Συμβούλιο. Στις 21 Ιανουαρίου 2020, η
Επιτροπή ENVI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε
πρόταση κατά του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής,
θεωρώντας το ασύμβατο με τον σκοπό και το περιεχόμενο
του Κανονισμού REACH. Στις 12 Φεβρουαρίου 2020, η
ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε υπέρ
της ένστασης κατά του σχεδίου κανονισμού. Το σχέδιο της
πρότασης επεστράφη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς
αναθεώρηση. Η VinylPlus βοηθά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
να διαχειριστεί τους προβληματισμούς του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και συμβάλλει στον εμπλουτισμό των
γνώσεων της για τον σκοπό αυτό.

Τον Απρίλιο του 2020, η συμβουλευτική TNO (www.tno.
nl) οριστικοποίησε την κρίσιμη έρευνά της σχετικά με τις
τεχνολογίες χημικής ανακύκλωσης που είναι διαθέσιμες
στην αγορά. Η μελέτη αξιολόγησε τρεις τεχνολογίες:
Ebara-Ube (αεριοποίηση), Agylix (πυρόλυση), και Oreade.
Η αποτέφρωση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ)
χρησιμοποιήθηκε ως σημείο αναφοράς. Η οριστική
έκθεση έδειξε ότι η αεριοποίηση αποτελεί δυνητικά την
καλύτερη επιλογή για τα απόβλητα με περιεκτικότητα
PVC 10%, και επίσης ότι “… οι τεχνολογίες χημικής
ανακύκλωσης δεν είναι ακόμη διαθέσιμες σε εμπορική
κλίμακα για τα αστικά στερεά απόβλητα. Και οι
τεχνολογίες αυτές δουλεύουν αυτή την στιγμή με καλά
προσδιορισμένες ροές εισερχομένων, ενώ χρειάζεται
περαιτέρω έρευνα σχετικά με τη λειτουργία με μεικτές
ροές εισερχομένων.”
Η Επιτροπή Ελεγχόμενου Βρόχου διαδραματίζει έναν
ρόλο-κλειδί στην παρακολούθηση και τον έλεγχο των
δυνητικών καινοτόμων τεχνολογιών ανακύκλωσης. Θα
εξακολουθήσει την ίδια πορεία και στο μέλλον – όχι
μόνο για την εξεύρεση λύσεων για τις ροές πιο δύσκολα
ανακυκλώσιμων αποβλήτων PVC, αλλά επίσης για τα
κληροδοτημένα πρόσθετα που παραμένουν η βασική
πρόκληση για τις μελλοντικές δεσμεύσεις ανακύκλωσης.

ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΟΥ
ΒΡΌΧΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ
AMEY KANDALGAONKAR

Περισσότερες από 275 οργανώσεις – εκπρόσωποι της
βιομηχανίας, των ακαδημαϊκών κύκλων και δημόσιων αρχών
που καλύπτουν το σύνολο της αξιακής αλυσίδας του
πλαστικού και τα ενδιαφερόμενα μέρη – έχουν υπογράψει
έως σήμερα τη δήλωση της Circular Plastics Alliance που
ξεκίνησε επισήμως τη δραστηριότητά της τον Σεπτέμβριο
του 2019. Στις οργανώσεις αυτές συμπεριλαμβάνεται
η VinylPlus, ορισμένοι από τους εταίρους της, καθώς
και κλαδικές ενώσεις του PVC. Από τον Δεκέμβριο του
2019, η Διευθύνων Σύμβουλος της VinylPlus προεδρεύει
της Ομάδας Εργασίας της CPA για τον κατασκευαστικό
κλάδο. Το 2020, η συγκεκριμένη ομάδα εργασίας
συνεισέφερε ενεργά στα πρώτα παραδοτέα της CPA:
το Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας, και τη Μελέτη
Κατευθυντηρίων Ανακύκλωσης. Σημείωσε επίσης πρόοδο
σε άλλα παραδοτέα όπως η περισυλλογή και η διαλογή, το
ανακυκλωμένο περιεχόμενο και η παρακολούθηση.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ RENOLIT

περιοριστεί από τη νομοθεσία, η VinylPlus έχει δεσμευτεί
για την αντιμετώπιση του ζητήματος σε συνεργασία με
τις ρυθμιστικές αρχές.

Η επικάλυψη τοίχων από PVC είναι εύκολη στην τοποθέτηση,
ανθεκτική στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και
ανακυκλώσιμη.

Οι επείγουσες συνθήκες του κορωνοϊού έχουν
επηρεάσει βαθύτατα κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα,
συμπεριλαμβανομένων και των δράσεων της βιομηχανίας
του PVC, από το στάδιο παραγωγής ως την ανακύκλωσης.
Ήδη την άνοιξη του 2020 ήταν σαφές ότι ο COVID-19 θα είχε
σημαντικό αντίκτυπο στους όγκους ανακύκλωσης του 2020.

“

Παρά τη δύσκολη κατάσταση, οι δραστηριότητες της
Επιτροπής Ελεγχόμενου Βρόχου (CLC) παρέμειναν
εστιασμένες καθ’ όλο το έτος στη διασφάλιση της
προόδου των στόχων ανακύκλωσης της VinylPlus για το
2020 και μετέπειτα.

Η VinylPlus ενηλικιώθηκε – πλέον
χρησιμοποιείται ως ο απόλυτος
χάρτης για μία επιτυχημένη
Εθελοντική Δέσμευση από τους
Ευρωπαίους Επίτροπους!

Το νέο δυναμικό μοντέλο που αναπτύχθηκε από την
συμβουλευτική Conversio (www.conversio-gmbh.com),
η οποία εκτιμά τις ποσότητες των αποβλήτων PVC μετά
την κατανάλωση τα οποία παράγονται, είναι διαθέσιμα
και περισυλλέξιμα κάθε έτος από το 2020 έως το 2040,
υπέστη περαιτέρω βελτιώσεις κατά τη διάρκεια του έτους.

Jason Leadbitter
Πρόεδρος Επιτροπής Ελεγχόμενου Βρόχου της VinylPlus
Διευθυντής Αειφορίας και Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης, INOVYN

31 FABES: Γερμανικό ινστιτούτο ερευνών (www.fabes-online.de)
32 Δείτε επίσης τη σελ. 10 της Έκθεσης Προόδου 2019 της VinylPlus
33 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0089_EN.html;
και https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0030_EN.html
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Προκληση

Προκληση

ΑΕΙΦΌΡΟΣ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΌΣΘΕΤΩΝ

Φτιαγμένος από μεμβράνες PVC,
ο χώρος του σχεδίου Pylonesque μπορεί να
αναδιαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες ως τραπεζαρία, σχολικές,
χώρο δρώμενων, και χώρο συγκεντρώσεων μετά το σχολείο. Επιπλέον,
ανταποκρίνεται αρχιτεκτονικά και οικολογικά ως σύστημα συλλογής νερού.

Δεν υπήρξαν ατυχήματα κατά τη μεταφορά στην
Ευρώπη με έκλυση VCM το 2020, επιτυγχάνοντας έτσι
τον στόχο εξάλειψης των ατυχημάτων με έκλυση VCM
κατά τη μεταφορά, τη δεκαετία 2011-2020.

Οι προσωρινές δομές για άθληση, δρώμενα και εκθέσεις
αξιοποιούν τα οφέλη του ελαφριού, εύκολου στην εγκατάσταση,
ανθεκτικού, επαναχρησιμοποιούμενου και ανακυκλώσιμου PVC.

ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΈΣ ΟΥΣΊΕΣ

ΑΣΦΑΛΉΣ ΜΕΤΑΦΟΡΆ
Αυτό το συναισθηματικά ‘έξυπνο’
και περιβαλλοντικά αφομοιώσιμο
μονοπάτι από PVC δίνει τη
δυνατότητα στον χρήστη να
εξερευνήσει νέες εμπειρίες
καθώς κινείται και αντιλαμβάνεται
τον περιβάλλοντα χώρο.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΊ ΧΆΡΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΡΗΤΊΝΗΣ PVC
Οι χάρτες της βιομηχανίας για την Παραγωγή
Μονομερούς Βινυλοχλωριδίου (VCM) και S-PVC, και
ο Χάρτης της Βιομηχανίας για την Παραγωγή E-PVC
αποσκοπούσαν στη μείωση του περιβαλλοντικού
αντίκτυπου στο στάδιο της παραγωγής. Λαμβάνοντας
υπόψη τις ορθές τεχνικές, ενημερώθηκαν το 2019
και ενοποιήθηκαν σε ένα ενιαίο έγγραφο: Χάρτης
Βιομηχανίας του ECVM για την Παραγωγή Μονομερούς
Βινυλοχλωριδίου και PVC.34
Ο ενημερωμένος Χάρτης περιλαμβάνει δύο νέες
δεσμεύσεις: περιορισμό της έκθεσης των εργαζομένων
στο VCM στο μέτρο που είναι τεχνικώς εφικτό, και
συμμετοχή στο πρόγραμμα ‘Operation Clean Sweep®’35
εφαρμόζοντας την ελεγκτική μέθοδο προσαρμοσμένη
στις μονάδες PVC.
Τα μέλη του ECVM έχουν δεσμευτεί προς την επίτευξη
πλήρους συμμόρφωσης με τον ενημερωμένο Χάρτη έως
το τέλος του 2021.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΤΩΝ NIKITA SHOHOV, ANDREJ YAGUBSKIJ

ΕΚΠΟΜΠΈΣ
ΟΡΓΑΝΙΚ ΏΝ
Χ Λ ΩΡΙΟΎ Χ ΩΝ
ΕΝΏΣΕΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ VERSEIDAG
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ALPHACAN

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΤΟΥ BEER SINGNOI

3

Προφίλ παραθύρων από PVC, καλαίσθητες και οικονομικές λύσεις
για την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

ενδιαφερομένων μερών μέσω δημόσιων διαβουλεύσεων
και συναντήσεων. Πρόκειται για ένα αξιοσημείωτο
παράδειγμα του πως μία καινοτόμος, ασφαλής και
αειφόρος μετάβαση μπορεί να επιτευχθεί με τη
συμμετοχή των ρυθμιστικών αρχών, της βιομηχανίας και
όλων των ενδιαφερομένων μερών, και σε συμμόρφωση με
το ευρωπαϊκό δίκαιο του ανταγωνισμού.

Οι εκτιμήσεις της European Plasticisers επιβεβαιώνουν
μία συνεχή αύξηση στη χρήση Υψηλού Μοριακού Βάρους
(ΥΜΒ) ορθοφθαλικών, κυκλοεξανικών και τερεφθαλικών
ρητίνων και άλλων πλαστικοποιητικών ουσιών στην
Ευρώπη, συνοδευόμενη από μία προοδευτική πτώση
στην χρήση των ορθοφθαλικών ρητίνων Χαμηλού
Μοριακού Βάρους (ΧΜΒ). Δεδομένων των μεγάλων
τονάζ, η μετάβαση από τις φθαλικές ενώσεις χαμηλού
μοριακού βάρους που συνιστούν ουσίες πολύ υψηλού
κινδύνου, σε φθαλικές ενώσεις υψηλού μοριακού βάρους
που δεν συνιστούν ουσίες πολύ υψηλού κινδύνου και
άλλες πλαστικοποιητικές ουσίες χρειάστηκε μία πολύ
σημαντική επένδυση (πάνω από €6 δις ) από πλευράς
της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας πλαστικοποιητικών
ουσιών τα τελευταία 25 έτη. Οι αξιολογήσεις
κινδύνων πραγματοποιήθηκαν στις εναλλακτικές
πλαστικοποιητικές ουσίες κατά το διάστημα αυτό
από κανονιστικούς φορείς, με τη συμμετοχή όλων των

Μελέτες και Έρευνες
Η European Plasticisers είναι δεσμευμένη απέναντι
να διαθέτει ισχυρή επιστημονική τεκμηρίωση και να
συμμετέχει διαρκώς στην ενθάρρυνση ενός εύρωστου
επιστημονικού διαλόγου σχετικά με τις πλαστικοποιητικές
ουσίες. Με στόχο την ενθάρρυνση των ερευνητικών
δραστηριοτήτων και την αύξηση της ευαισθητοποίησης
σχετικά με την ασφαλή και αειφόρο χρήση των
πλαστικοποιητών στη νεότερη γενιά, τον Ιανουάριο του
2020 η European Plasticisers, με την υποστήριξη της
VinylPlus, απηύθυνε πρόσκληση για τα καλύτερα δοκίμια
σχετικά με τους πλαστικοποιητές και το εύκαμπτο PVC.
Το σχέδιο – που ονομάζεται Hands on Vinyl: Students
of Today, Experts of Tomorrow – προσέλκυσε αρκετές
ενδιαφέρουσες εργασίες από σπουδαστές Bachelor,
Master και PhD πανεπιστημίων του Βελγίου, της Γερμανίας
και της Ιταλίας. Μία επιτροπή επιλογής αποτελούμενη
από ειδικούς της βιομηχανίας εξέτασε όλα τα δοκίμια
και εκτίμηση των υψηλή ποιότητά τους, καθώς και την
αφοσίωση και τη δέσμευση όλων των συγγραφέων. Νικητές
αναδείχθηκαν οι Federico Acciaretti και Andrea Pasquale

“

Η διαφάνεια και η προορατική,
συνεργατική προσέγγιση είναι
ουσιαστικής σημασίας. Η επιστήμη είναι
απαραίτητη σε κάθε εποικοδομητική
συζήτηση και αποτελεί το θεμέλιο κάθε
διαλόγου με ρυθμιστικές αρχές.

Michela Mastrantonio
Διευθύντρια European Plasticisers

34 Η ενημερωμένη έκδοση του Χάρτη Βιομηχανίας του ECVM είναι διαθέσιμη για καταφόρτωση στον σύνδεσμο https://pvc.org/about-ecvm/ecvms-charter/;
Οι προηγούμενες εκδόσεις βρίσκονται στους συνδέσμους: https://pvc.org/wp-content/uploads/2019/03/ECVM_Charter_VCM_PVC.pdf
και https://pvc.org/wp-content/uploads/2019/03/Emulsion-PVC-Charter.pdf
35 https://vinylplus.eu/community/operation-clean-sweep
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από το Πανεπιστήμιο του Milano-Bicocca, Ιταλίας, με μία
εργασία για τις διαδικασίες βιολογικής προέλευσης για τη
σύνθεση di(2-ethylhexyl) adipate (DEHA).

1B, που αποτελεί ουσία πολύ υψηλού κινδύνου και
ενδοκρινικό διαταράκτη βάσει του REACH.

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. Ο σκοπός ήταν η
ανάδειξη της ασφαλούς χρήσης του πλαστικοποιημένου
PVC, και η υποστήριξη των επιστημονικά
εμπεριστατωμένων αξιολογήσεων κινδύνου. Το μοντέλο
PBPK για το DINCH (Di-isononyl cyclohexanoate)
δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο 2019,36 και το μοντέλο για
το DINP (Di-isononyl phthalate) δημοσιεύθηκε37 τον
Αύγουστο 2020. Τα μοντέλα PBPK για τα DEHT (Di-octyl
terephthalate) και DPHP (Di(2-propyl heptyl) phthalate)/
DIDP (Di-isodecyl phthalate) βρίσκονται στο στάδιο της
επαλήθευσης. Τα μοντέλα PBPK για τα DEHA, DINA
(Di-isononyl adipate) και DBA (Di-n-butyl adipate) θα
ακολουθήσουν, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές τους σε
σύγκριση με τις φθαλικές ενώσεις που έχουν εντοπιστεί
σε πρόσφατα δημοσιευμένες μελέτες.

Ενημέρωση για τις Νομοθεσίες
Όπως αναφέρθηκε στην Έκθεση Προόδου του
προηγούμενου έτους,39 η ενημερωμένη αξιολόγηση
κινδύνων της EFSA40 για τις φθαλικές ενώσεις DBP, BBP
(Butyl benzyl phthalate), DEHP (Di(2-ethylhexyl) phthalate),
DINP και DIDP προς χρήση σε υλικά που έρχονται σε
επαφή με τρόφιμα (Δεκέμβριος 2019), κατέληξε ότι “η
τρέχουσα έκθεση σε αυτές τις πέντε φθαλικές ενώσεις
από τα τρόφιμα δεν είναι ανησυχητική για τη δημόσια
υγεία”.41 Παρ’ όλα αυτά, βάσει του περιορισμένου εύρους
της εντολής και των αβεβαιοτήτων που εντοπίστηκαν,
η Επιτροπή CEP της EFSA42 έκρινε ότι η τρέχουσα
αξιολόγηση των πέντε φθαλικών ενώσεων, σε ατομική
και συλλογική βάση, θα πρέπει να γίνεται σε συλλογική
βάση. Περαιτέρω εκτιμήσεις ενός μεγάλου εύρους
πλαστικοποιητών (39 συνολικά) βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στα δάπεδα από PVC, τα χρώματα αποτελούν ένα λειτουργικό, καλαίσθητο και ‘εξανθρωπιστικό’ στοιχείο.

Το 2020, η European Plasticisers συμμετείχε στη δημόσια
διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά
με την τροποποίηση της Κατάστασης Αδειοδότησης
(Παράρτημα XIV του Κανονισμού REACH) με την
προσθήκη των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής των
τεσσάρων φθαλικών ενώσεων DEHP, BBP, DBP και DIBP.44
Δεδομένου ότι οι τέσσερις αυτές φθαλικές ενώσεις ήταν
ήδη στο Παράρτημα XIV για τις ίδιες αντίξοες επιπτώσεις
(αναπαραγωγικές επιπτώσεις), η European Plasticisers
εξέφρασε τον προβληματισμό της για την υπερβολική
νομοθετική ρύθμιση των ουσιών αυτών. Από την στιγμή
που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσει την τροποποίηση,
ορισμένες χρήσεις οι οποίες εξαιρούνταν από τον
REACH στο παρελθόν θα χρειάζονται εξουσιοδότηση.
Για παράδειγμα, εάν το DEHP είναι καταχωρημένο
ως ενδοκρινικός διαταράκτης για το περιβάλλον, θα
χρειάζεται να υποβάλλονται αιτήσεις για εξουσιοδότηση
της χρήσης του σε υλικά που έρχονται σε επαφή με
τρόφιμα, καθώς και σε ιατρικό εξοπλισμό.

Τον Νοέμβριο 2020, η EFSA έλαβε μία νέα εντολή43
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και θα ασχοληθεί με
τους περιορισμούς της εργασίας που διεκπεραιώθηκε
στην προηγούμενη εντολή: ιεράρχηση και αναγνώριση
φθαλικών ενώσεων, δομικά παρόμοιων ουσιών και
ουσιών αντικατάστασης. Θα καθιερώσει επίσης ένα
πρωτόκολλο για την αξιολόγηση της διατροφικής έκθεσης
στις ουσίες με προταιρεότητα, και για την αξιολόγηση
της επικινδυνότητας των ουσιών αυτών. Η European
Plasticisers θα συνεχίσει να παρέχει δεδομένα άλλες
σχετικές πληροφορίες καθώς καθίσταται απαραίτητο.

Μία Συστηματική Σύγκριση της Αρσενικής
Αναπαραγωγικής Οδού σε έμβρυα και ενήλικα ποντίκια
Wistar που εκτέθηκαν στις ουσίες DBP και DINP στη
Μήτρα κατά τη διάρκεια του Masculinisation Programming
Window διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου
και δημοσιεύτηκε38 στο περιοδικό Toxicology Letters τον
Δεκέμβριο 2020. Συμπεραίνει ότι το DINP δεν προκαλεί
τις αντίξοες αναπαραγωγικές επιπτώσεις που είναι
γνωστό ότι επέρχονται με το DBP (Di-n-butyl phthalate),
έναν Αναπαραγωγικό Παράγοντα Κατηγορίας Category

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ EVONIK

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ IVC

36
37
38
39
40
41
42
43

https://doi.org/10.3389/fphar.2019.01394
https://doi.org/10.1080/15287394.2020.1798831
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378427420304434
Δείτε επίσης τη σελ. 17 της Έκθεσης Προόδου 2020 της VinylPlus
EFSA: European Food Safety Authority – Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (www.efsa.europa.eu)
https://www.efsa.europa.eu/en/news/faq-phthalates-plastic-food-contact-materials
Η Επιτροπή της EFSA για τα Υλικά σε επαφή με τρόφιμα, τα Ένζυμα και τα Τεχνολογικά Βοηθήματα
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2020-00725
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Τώρα που τα κριτήρια ΑΑΠ έχουν επαληθευτεί ως προς
τα βασικά πρόσθετα που χρησιμοποιούνται σε γενικές
διαμορφώσεις σκληρού (προφίλ παραθύρων) και
εύκαμπτου (καλύψεις δαπέδων) από PVC, οι παραγωγοί
πρόσθετων θα μπορούν να χρησιμοποιούν την ΑΑΠ για
τα προϊόντα τους. Ένα σημαντικό δυνατό σημείο της
προσέγγισης της ΑΑΠ είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από οποιονδήποτε παραγωγό πρόσθετων ο οποίος επιθυμεί
να αυτοαξιολογήσει την αειφορία του κύκλου ζωής των
πρόσθετών του που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα PVC.
Μία ειδική ομάδα συστάθηκε αποκλειστικά για την ΑΑΠ
προκειμένου να βοηθήσει τους παραγωγούς πρόσθετων
να χρησιμοποιήσουν την ΑΑΠ για τα προϊόντα τους,
υποστηρίζοντας τη δημιουργία εσωτερικών ομάδων και
δομών στο πλαίσιο των εταιρειών τους, όπου χρειάζεται.

Από 7 Ιουλίου 2020, η χρήση των ορθοφθαλικών
ενώσεων χαμηλού μοριακού βάρους DEHP, DBP,
DIBP και BBP έχει απαγορευτεί σε αντικείμενα που
παράγονται ή εισάγονται στην Ευρώπη. Δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε συγκέντρωση μεγαλύτερη ή ίση με
0,1% του βάρους του πλαστικοποιημένου υλικού.45

Η έρευνα & ανάπτυξη βρίσκεται στον πυρήνα της ανάπτυξης
ασφαλών και αειφόρων πρόσθετων για τις εφαρμογές από PVC.

Κάθε εκπαιδευτικό περιβάλλον θα πρέπει να εμπνέει και να
διευκολύνει τη μάθηση. Τα δάπεδα από PVC προσφέρουν έξυπνο
σχεδιασμό σε συνδυασμό με εξαιρετική ηχητική απόδοση.

που χρησιμοποιούνται σε μία γενική διαμόρφωση προφίλ
παραθύρων. Το 2020 συστάθηκε μία Ομάδα Δράσης
Ομοιογενών Δαπέδων από την VinylPlus και την TNS, σε
συνεργασία με τις ERFMI, ESPA και European Plasticisers,
με σκοπό την επαλήθευση των κριτηρίων ΑΑΠ για τα βασικά
πρόσθετα – σταθεροποιητικές και πλαστικοποιητικές
ουσίες – που χρησιμοποιούνται σε μία γενική ομοιογενή
κάλυψη δαπέδου από PVC.

“

ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΌΡΟ
ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΠΡΌΣΘΕΤΩΝ

Η αειφορία είναι ένα διαρκές ταξίδι
βελτίωσης, και στόχος της ESPA
αλλά και δικός μου προσωπικός
στόχος για το μέλλον είναι να
καταδειχθεί η τεράστια αξία που
έχουν να προσφέρουν τα πρόσθετα PVC με ασφαλή σχεδιασμό
σε όλες τις υψηλής αξίας εφαρμογές βινυλίου: εξοικονόμηση
πόσιμου νερού, ενέργειας, τροφίμων, και δυνατότητα της
τέλειας μηχανικής ανακυκλωσιμότητας των αντικειμένων ώστε
να δημιουργηθούν νέα. Και αυτό όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά
παγκοσμίως.
Ettore Nanni
Πρόεδρος της ESPA και Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της VinylPlus, Διευθύνων Σύμβουλος Reagens

ΑΑΠ (Αποτύπωμα για την Αειφορία των Πρόσθετων –
https://vinylplus.eu/asf) είναι η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε
από τη VinylPlus και την Natural Step46 για την προορατική
αξιολόγηση των θετικών και αρνητικών σε σχέση με την
αειφορία των πρόσθετων που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα
PVC σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, και για την
ιεράρχηση των ενεργειών περαιτέρω βελτίωσης των προφίλ
αειφορίας των προσθέτων.
Η μεθοδολογία ΑΑΠ και τα αντίστοιχα κριτήρια ελέγχθηκαν
από ειδήμονες στον τομέα της αξιολόγησης του κύκλου
ζωής και επαληθεύτηκαν ως προς τα κύρια πρόσθετα

44 https://echa.europa.eu/fr/-/endocrine-disrupting-properties-to-be-added-for-four-phthalates-in-the-authorisation-list
45 Κανονισμός Επιτροπής (EE) 2018/2005
46 The Natural Step: sustainability experts (www.thenaturalstep.org)
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Οι οροφές από PVC προσφέρουν ευέλικτες και δημιουργικές
λύσεις στους σχεδιαστές. Οι δώδεκα μεγάλες λευκές οροφές
από PVC που δεσπόζουν στο επάνω μέρος, συνιστούν έναν
βιώσιμο χώρο που μπορεί κανείς να αισθανθεί εκ των έσω.

Οι παραγωγοί PVC ρητίνης δεσμεύτηκαν για τη μείωση
της ενεργειακής κατανάλωσής τους στην παραγωγή EDC,
VCM και PVC, με στόχο τη μείωση κατά 20% έως το 2020.
Όπως έχει καταγραφεί σε προηγούμενη έκθεση, το 2018
το IFEU47 ολοκλήρωσε τη δεύτερη επαλήθευση των
δεδομένων ενεργειακής κατανάλωσης των μελών του
ECVM τα έτη 2015-2016. Η ενέργεια που απαιτείται για
την παραγωγή ενός τόνου PVC μειώθηκε κατά 9,5% κατά
μέσο όρο, έναντι της περιόδου αναφοράς 2007-2008. Δεν
σημειώθηκε πρόοδος από την προηγούμενη επαλήθευση
δεδομένων κατανάλωσης, η οποία αφορούσε τα έτη
2012-2013, και η πρόοδος φάνηκε να σταθεροποιείται.
Η διερεύνηση των λόγων έδειξε ότι η ενεργειακή χρήση
πλησίαζε τα θερμοδυναμικά όρια των διαδικασιών
παραγωγής μονομερών και πολυμερών.

Το PVC χρησιμοποιείται σε τεχνολογίες ανανεώσιμης
ενέργειας, για παράδειγμα σε φωτοβολταϊκές κυψέλες
επάνω σε ανακλαστικές μεμβράνες οροφής από PVC, και
σε πτερύγια ανεμογεννητριών.

ΑΝΑΝΕΏΣΙΜΕΣ ΠΡΏΤΕΣ ΎΛΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ INOVYN

Φωτογραφία: ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΤΟΥ KRISTOF LEMP, MERCK

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΠΟΔΟΤΙΚΌΤΗΤΑ

Οι τεχνικές και επιστημονικές βελτιώσεις, η καινοτομία
της βιομηχανίας και οι μεταβολές των συνθηκών της
αγοράς τα τελευταία χρόνια καθιστούν όλο και πιο
διαθέσιμα τα μη ορυκτά πρόσθετα και ενώσεις PVC. Οι
εμπορικά βιώσιμες βιολογικά και κυκλικά προερχόμενες
πιστοποιημένες ρητίνες PVC κυκλοφόρησαν επίσης
πρόσφατα στην αγορά.48 49
Σήμερα δεν υπάρχουν τεχνικά εμπόδια στην παραγωγή
πλαστικού και ορισμένων πρόσθετων από ανανεώσιμες
πρώτες ύλες. Αυτό περιγράφεται στην ενημερωμένη
Έκθεση Προόδου της VinylPlus για τις Ανανεώσιμες
Πρώτες Ύλες.50
Η VinylPlus συμμερίζεται τις απόψεις της κοινωνίας
σχετικά με τα οφέλη της ανάπτυξης ανανεώσιμων πρώτων
υλών συμπληρωματικά των μεγάλων πηγών πρώτων υλών
πετρελαίου και αερίου. Αναγνωρίζει τη δυνατότητα που
παρέχεται από τη βιο-οικονομία για διαφοροποίηση της
βάσης πρώτων υλών της βιομηχανίας χημικών. Ωστόσο
η αειφορία, η οποία υποστηρίζεται από τη λογική του
κύκλου ζωής, πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο
όταν το πλαστικό αναπτύσσεται από βιογενικές πηγές,
δεδομένου ότι τα προϊόντα αυτά έχουν τον δικό τους
αντίκτυπο, για παράδειγμα στο έδαφος και στη χρήση του
νερού.

Οι εξοικονομήσεις ενέργειας επιτεύχθηκαν ωστόσο
μεταξύ άλλων μέσω των κάτωθι:

Όπως επαληθεύτηκε από το IFEU, επιτεύχθηκε μείωση
14,4% των εκπομπών CO2 για τη μέση παραγωγή PVC
μεταξύ της περιόδου αναφοράς και των ετών 2015-2016.

	Αλλαγή κινητήρων μετατροπής εξοπλισμού από
μονάδα DC σε AC
	Πιο αποτελεσματικά συστήματα ψύξης που
χρησιμοποιούν «ελεύθερη ψύξη» σε ψυχρές
περιόδους και χώρες

Για τους μετατροπείς, οι διαφορές μεταξύ προϊόντων
και διαδικασιών παραγωγής δυσχεραίνουν την αναφορά
της μέσης μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης
στις διάφορες εφαρμογές. Ως εκ τούτου, η αναφορά
συνδέεται με τις εσωτερικές έρευνες και την αναθεώρηση
των Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντος. Ωστόσο,
σε πολλές εφαρμογές όπως είναι τα προφίλ παραθύρων,
οι σωλήνες, τα δάπεδα, οι μεμβράνες και τα φύλλα, η
ενεργειακή κατανάλωση μειώθηκε μεταξύ 16% και 26,5%
έναντι του 2010.

	Έξυπνου ελέγχου αντλιών και ανεμιστήρων
Μείωση της επανεπεξεργασίας και των απορριμμάτων
	Καινούριου φωτισμού LED στα εργοστάσια και στους
χώρους των εγκαταστάσεων.

Η πόλη του Gothenburg στη Σουηδία κτίζει τον πρώτο
παιδικό σταθμό χωρίς ορυκτά. Τα συστήματα σωλήνων
του παράγονται με φιλικό προς το κλίμα, ανακυκλώσιμο,
βιολογικά προερχόμενο PVC που παρέχει εξοικονόμηση CO 2
σε ποσοστό 90% σε σύγκριση με το συμβατικό PVC.

Επιπλέον, κάποιες εταιρείες κάνουν επίσης μετάβαση
προς την ανανεώσιμη ενέργεια, επενδύοντας σε
αιολικά πάρκα ή σε φάρμες ηλιακών πάνελ.

48 https://www.inovyn.com/news/inovyn-launches-worlds-first-commercially-available-grade-of-bio-attributed-pvc/
49 https://www.vynova-group.com/press-releases/launch-bio-attributed-pvc; και https://www.vynova-group.com/press-releases/launch-circular-attributed-pvc
50 https://vinylplus.eu/uploads/VinylPlus%20Report%20on%20Renewables%202020.pdf

47 IFEU: Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH
(Γερμανικό Ινστιτούτο Ερευνών για την Ενέργεια και το Περιβάλλον –
www.ifeu.de)
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Προκληση
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΊΑ

ΔΙΆΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΆ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΜΕΝΑ ΜΈΡΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ
Η VinylPlus έχει δεσμευτεί για την αύξηση της
ευαισθητοποίησης για την αειφορία σε όλη την αξιακή
αλυσίδα, καθώς και για ειλικρινή και ανοικτό διάλογο
μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, τόσο εντός όσο και
εκτός της βιομηχανίας του PVC. Λόγω της πανδημίας
του COVID-19, ορισμένες συνέδρια και διοργανώσεις
στις οποίες σχεδίαζε να συμμετάσχει η VinylPlus το
2020 ακυρώθηκαν ή μετατέθηκαν για το 2021. Άλλες
διοργανώσεις πραγματοποιήθηκαν εικονικά, έτσι η
VinylPlus μπόρεσε να συμμετάσχει σε μία σειρά εικονικών
μεγάλων και διεθνών συνεδρίων και επιστημονικών
δρώμενων, όπου συνέχισε να παρουσιάζει την προσέγγιση
και τα επιτεύγματά της και να ανταλλάσσει εμπειρίες και
ορθές πρακτικές.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ JASON

Τον Ιούνιο 2020, η VinylPlus έδωσε μία ομιλία με θέμα
Πιστοποιήσεις Αειφορίας για την Ευρωπαϊκή Αλυσίδα
Προμήθειας PVC στο διαδικτυακό συνέδριο PVC
Compounding and Product Cycle Forum.

Τον Ιούλιο 2020, η VinylPlus έκανε μία παρουσίαση
στη Γενική Συνέλευση της AGPU – πλέον VinylPlus
Deutschland51 – με τίτλο A Circular Future with Vinyl.

“

Χάρη στη σκληρή δουλειά και
τις σταθερές δεσμεύσεις μας,
η VinylPlus σημείωσε μεγάλα
επιτεύγματα ως μία ενωμένη
αξιακή αλυσίδα, αναγνωρισμένα
από πολλά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της
ΕΕ και των εθνικών αρχών.

Brigitte Dero
Διευθύνουσα Σύμβουλος, VinylPlus
Τον Σεπτέμβριο 2020, η VinylPlus συνεισέφερε με μία
παρουσίαση σχετικά τα Επιτεύγματα 2019 στο διαδικτυακό
σεμινάριο για την Ανακύκλωση του PVC μετά την
Κατανάλωση και την Κυκλική Οικονομία που οργανώθηκε
από την PVC Forum Italia. Το διαδικτυακό σεμινάριο
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρώτης ψηφιακής
έκδοσης της RemTech Expo, μίας Ιταλικής διεθνούς
διοργάνωσης αφιερωμένης στην αειφόρο ανάπτυξη, την

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΤΟΥ MARC HERNANDEZ FOLGUERA,
FERRARI
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Η φωτοδιαπερατή πρόσοψη από PVC-PES χαρακτηρίζει τον θόλο του Συνεδριακού Κέντρου Kigali, εμπνευσμένη από τις παραδοσιακές
καλύβες της Ρουάντα. Ολόκληρη η εγκατάσταση αποτελεί σημείο αναφοράς για την αειφόρο κατασκευή σε τροπικές περιοχές.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ SPACIAL SOLUTIONS

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: VINYLPLUS®

Μία νέα υβριδική μορφή για το VSF 2020,
με ζωντανή μετάδοση μέσω ζωντανής
μετάδοσης από τηλεοπτικό στούντιο.

Μία μεμβράνη πολυεστέρα με επίστρωση από PVC επιλέχθηκε
για την ηχομόνωση που παρέχει και το ελκυστικό ανάγλυφο
φινίρισμα για την οργανική αρχιτεκτονική αυτού του
οικολογικού θερέτρου, πλήρως ενσωματωμένη στον χώρο.

Τον Νοέμβριο 2020, η VinylPlus συμμετείχε στη Γενική
Συνέλευση της PVCH με την ομιλία με τίτλο VinylPlus: 2019
Achievements and Looking Forward to 2030.52
Στο διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο PVC – Innovation and
the Drive for Circularity, που οργανώθηκε από τη VinylPlus
ΗΒ53 τον Νοέμβριο 2020, η VinylPlus παρουσίασε το A
Decade of Leadership: How VinylPlus has moved PVC
Towards Sustainability.

κυκλική οικονομία και την αειφόρο βιομηχανία χημικών. Η
VinylPlus φιλοξένησε επίσης ένα εικονικό περίπτερο στην
ψηφιακή εκθεσιακή αίθουσα της RemTech.

Τον Δεκέμβριο 2020, η VinylPlus συμμετείχε στο
διαδικτυακό δρώμενο Plastics Recycling Show Europe που
οργανώθηκε από την PRE54 για τη συζήτηση του θέματος
VinylPlus: 2019 Achievements and Looking Forward to 2030
(Τα Επιτεύγματα του 2019 και η Μελλοντική Πορεία έως το
2030).

Επίσης τον Σεπτέμβριο 2020, η VinylPlus παρουσίαση
την προσέγγιση και τα επιτεύγματά της στην ISOPA, την
Ευρωπαϊκή Ένωση Παραγωγών Διισοκυανικών Ενώσεων
και Πολυαλκοολών.
Με θέμα το #CIRCULARVINYL, το 8° Φόρουμ της VinylPlus
για την Αειφορία (VSF2020) πραγματοποιήθηκε στις
Βρυξέλλες Βελγίου τον Οκτώβριο 2020, με νέα μορφή, με
λίγους ομιλητές και πανελίστες σε τηλεοπτικό στούντιο,
και με τους υπόλοιπους σε ζωντανή μετάδοση μέσω
ζωντανής μετάδοσης. Στο Φόρουμ συμμετείχαν περίπου
180 ενδιαφερόμενα μέρη από 24 χώρες, μεταξύ αυτών
εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, ενώσεων καταναλωτών, ακαδημαϊκών κύκλων,
συντακτών προδιαγραφών, ανακυκλωτών και της αξιακής
αλυσίδας του PVC. Ο συνδυασμός των παρουσιάσεων
και των ομιλιών, των συζητήσεων του πάνελ και των
βίντεο, έδωσε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα
να συζητήσουν τις νέες προκλήσεις και ευκαιρίες για
τη βιομηχανία του PVC, να συμμετέχουν διαδραστικά
σε ζωντανές σφυγμομετρήσεις και να συμβάλουν στην
αρχιτεκτονική της νέας Δέσμευσης έως το 2030. Η
διοργάνωση ολοκληρώθηκε με την Τελετή Απονομής της
Σήμανσης Προϊόντων VinylPlus®, για τον εορτασμό των
πέντε εταιρειών που πιστοποιήθηκαν το 2020.

“

Το Φόρουμ της VinylPlus για την
Αειφορία δημιούργησε έναν ζεστό
και ασφαλή χώρο για τη διεξαγωγή
των δύσκολων συζητήσεων του τι
σημαίνει η υπευθυνότητα στο
πλαίσιο μιας βιομηχανίας που είναι υποχρεωμένη να
επανεφεύρει τον εαυτό της. Η πρόκληση να κάνουμε τη
βιομηχανία βινυλίου να λειτουργήσει για ένα αειφόρο μέλλον
πηγαίνει πέρα από τα σύνορα της Ευρώπης, είναι πραγματικά
παγκόσμια.

Carlos Alvarez Pereira
Πρόεδρος Global Understanding
for Sustainability της UNESCO

PVC: ένα υλικό-έμπνευση για
καλλιτέχνες και σχεδιαστές σε όλο τον κόσμο.

51	Η AGPU – Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt e.V.,
η γερμανική ένωση της αξιακής αλυσίδας PVC, μετονομάστηκε
σε VinylPlus Deutschland τν Φεβρουάριο 2021

52 Η PVCH είναι η Ένωση της Βιομηχανίας PVC Ελβετίας (https://www.pvch.ch)
53 Η VinylPlus ΗΒ είναι η Ομάδα Μελών της Βρετανικής Ομοσπονδίας Πλαστικών Υλών (www.bpf.co.uk) στην αξιακή αλυσίδα του PVC
54 PRE: Ανακυκλωτές Πλαστικού Ευρώπης (www.plasticsrecyclers.eu)
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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 στρατηγικής συνεργασίας της με την
αθλητική κοινότητα, η VinylPlus συμμετείχε ως βασικός
εταίρος της Ημέρας Γιόγκα στις Βρυξέλλες 2020 που
πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουνίου. Η συγκεκριμένη μέρα
είναι η επίσημη Διεθνής Ημέρα Γιόγκα που έχει καθιερωθεί
από τα Ηνωμένα Έθνη, στο πλαίσιο της οποίας κάθε χρόνο
πραγματοποιούνται εργαστήρια γιόγκα σε 177 χώρες σε
όλο τον κόσμο.

Ένα παράδειγμα εύκαμπτης και λειτουργικής
δομής, εύκολα αναδιπλούμενης,
με δυνατότητα στοίβαξης, και
επαναχρησιμοποιούμενης για μετακινούμενες
αγορές, φτιαγμένης από μουσαμά PVC.

Λόγω της πανδημίας του COVID-19, το γνωστό δρώμενο
που οργανώνεται στις Βρυξέλλες κάθε χρόνο από το 2012
από τον σύλλογο Vidonne, πραγματοποιήθηκε εικονικά. Η
μορφή αυτή ήταν εναρμονισμένη με το θέμα που όρισαν
τα Ηνωμένα Έθνη για το 2020, Γιόγκα για την Υγεία – Γιόγκα
στο Σπίτι. Η διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε κάτω από
το με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, μεταδόθηκε
ζωντανά σε ζωντανή μετάδοση από το RTL TVI (Βελγικό
τηλεοπτικό σταθμό στη Γαλλική γλώσσα) μέσω της
διαδικτυακής πλατφόρμας RTL Play. Παρακολούθησαν
περισσότεροι από 250.000 συμμετέχοντες. Μετά την
Ημέρα Γιόγκα, τα στρωματάκια γιόγκα από PVC που είχε
προσφέρει η VinylPlus για το δρώμενο δωρίσθηκαν σε
νοσοκομεία για τα προγράμματα αποκατάστασής τους,
καθώς και σε συλλόγους νέων και πολιτών.

PVC Forum Italia στην Ιταλία – αποτελούν συνεργαζόμενα
μέλη της VinylPlus από το 2017.
Στη Γερμανία, η VinylPlus και η AGPU συνεργάζονται στενά
εδώ και πολλά χρόνια σε κοινά σχέδια και επιτροπές, όπου
μοιράζονται πόρους και εξειδικευμένες γνώσεις. Από το
2017, όλες οι δράσεις αειφορίας της AGPU υλοποιούνται
κάτω από την επωνυμία VinylPlus. Για να δοθεί μία σαφής
ένδειξη της ισχυρής κοινής ευρωπαϊκής δέσμευσης,
η AGPU μετονομάστηκε σε VinylPlus Deutschland τον
Φεβρουάριο του 2021, επιβεβαιώνοντας έτσι το κοινό
ταξίδι προς την αειφορία.
Στην Ιταλία, η συνεργασία της PVC Forum με τη VinylPlus
είχε ήδη εδραιωθεί με τη συνεχή παρουσία της VinylPlus
σε επικοινωνιακές δραστηριότητες και σε κοινά σχέδια
και πρωτοβουλίες. Η συνεργασία ενισχύθηκε περαιτέρω
με την υιοθέτηση μίας κοινής ορατής ταυτότητας, και
την ένταξη της VinylPlus στις ψηφιακές επικοινωνίες της
PVC Forum στην Ιταλία, στην ιστοσελίδα και στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσής της.

Εθνική Συμμετοχή
Για την περαιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής της
VinylPlus σε εθνικό επίπεδο, και την τόνωση της
συνεργασίας και των κοινών πρωτοβουλιών, τρεις εθνικές
οργανώσεις – η AGPU στη Γερμανία, η BPF στο ΗΒ και η

Η Ομάδα VinylPlus ΗΒ της British Plastics Federation
συνέχισε να εργάζεται από κοινού με τη VinylPlus σε
μία ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων για την προώθηση
της βιομηχανίας του PVC και των περιβαλλοντικών
διαπιστευτηρίων της. Η κοινή αυτή προσέγγιση
συμπεριέλαβε σχέδια και επικοινωνίες, και ενθάρρυνε
την ορατότητα για την προώθηση κοινών στόχων στο ΗΒ,
με ιδιαίτερη εστίαση της διάδοσης στην εκπαίδευση των
χρηστών επόμενου σταδίου των προϊόντων από PVC.

“

Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει
τη στενή συνεργασία μεταξύ της
VinylPlus και την εθνικών ενώσεων
PVC να ενισχύεται περισσότερο.
Είμαστε εξαιρετικά ευχαριστημένοι
που η Ευρωπαϊκή βιομηχανία του
PVC όχι μόνο εξακολουθεί να προοδεύει προς την αειφορία,
αλλά και αρχίζει να μιλά κάτω από ένα κοινό όνομα, όπως
προκύπτει από τη μετονομασία των VinylPlus Deutschland και
VinylPlus UK. Και σύντομα θα ακολουθήσει και η Ιταλία.

Παγκόσμια Συμμετοχή
Στο πλαίσιο της δέσμευσης για την προώθηση της
προσέγγισής της στην παγκόσμια βιομηχανία PVC, τον
Νοέμβριο του 2020 η VinylPlus συμμετείχε στην 25η
Γενική Συνέλευση του Δικτύου Ασίας και Ειρηνικού για το
Βινύλιο, καθώς και στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Βινυλίου
(GVC) τον Νοέμβριο του 2020.

Filipe Constant | Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
της VinylPlus, ιευθυντής Επιχειρήσεων, INOVYN

Έως το τέλος του 2020, είχαν πιστοποιηθεί 128 προϊόντα
και συστήματα προϊόντων που παράγονται από 11
εταιρείες σε 19 ευρωπαϊκές μονάδες. Παρά την πανδημία
του COVID-19, όλοι οι κάτοχοι της σήμανσης έχουν
ανανεώσει την πιστοποίησή τους ή έχουν υποβάλει
αίτηση ανανέωσης. Επιπλέον, ένας παραγωγός PVC
από την ανατολική Ευρώπη αναγνωρίστηκε ως νόμιμος
προμηθευτής PVC για πιστοποιημένα προϊόντα, αφού
επαληθεύτηκε η συμμόρφωσή του με τα πρότυπα των
Χαρτών του ECVM.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: VINYLPLUS®

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ MOTOELASTICO

Συνεργασία με την Αθλητική
Κοινότητα για την Αειφορία

Στιγμιότυπο από την τελετή της Ημέρας Γιόγκα που
πραγματοποιήθηκε στο Atomium Βρυξελλών.

Το 2020 το πρόγραμμα Σήμανσης Προϊόντων
αναγνωρίστηκε ως Σχέδιο Πιστοποίησης Υπεύθυνης
Διαχείρισης Πόρων στο πλαίσιο της μεθόδου
αξιολόγησης αειφορίας του BREEAM,57 το πιο ευρέως
χρησιμοποιούμενο πρότυπο παγκοσμίως για την
πράσινη οικοδόμηση. Η Σήμανση Προϊόντων έχει επίσης
αναγνωριστεί στη νέα εθελοντική σήμανση Αειφόρου
Ξυλουργικής που ξεκίνησε από τη Βελγική Ένωση
Πιστοποίησης Κατασκευών για τις βελγικές εταιρείες
κατασκευών εξωτερικών ξυλουργικών εργασιών.58

Ηνωμένα Έθνη
Το 2020, η VinylPlus εξακολούθησε να μοιράζεται την πρόοδο
και τις συνεισφορές της στους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης
(ΣΑΑ) με ετήσιες εκθέσεις στην Πλατφόρμα Στόχων των
Συνεργασιών του ΟΗΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη.55

“

Η VinylPlus είχε σχεδιάσει επίσης να συμμετάσχει με
περίπτερο ΣΑΑ στο Περιφερειακό Φόρουμ για την
Αειφόρο Ανάπτυξη της Περιφέρειας UNECE, το οποίο
ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στη Γενεύη
στις 19-20 Μαρτίου 2020. Ο στόχος ήταν να διαδοθεί η
πρόοδος και τα επιτεύγματα της VinylPlus σε σχέση με
τους στόχους του 2020, καθώς και η συμβολή της στους
ΣΑΑ. Επίσης, να δεχτεί σχόλια και ανατροφοδότηση
από τους συμμετέχοντες, και να συλλέξει στοιχεία από
εκείνους για τη νέα Δέσμευση της VinylPlus για το 2030.
Λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού, ωστόσο, το Φόρουμ
πραγματοποιήθηκε ως εικονική συνάντηση διάρκειας
μισής μέρας στις 19 Μαρτίου 2020.

Έχουμε δει και παρατηρήσει ότι η
VinylPlus έχει πραγματικά αυξήσει
και βελτιώσει την επικοινωνία της με
τις αγορές, την αξιακή αλυσίδα και
τους χρήστες τελικού σταδίου
ιδιαίτερα τα τελευταία έτη. Για την
Verseidag, ήταν σαφές ότι από την στιγμή που ενστερνιστήκαμε ένα
τέτοιο είδος πρωτοβουλίας, θα θέλαμε να συμμετέχουμε και εμείς
σε αυτό.

Henric Leuer | Διευθύνων Σύμβουλος Verseidag
Η Σήμανση Προϊόντων δέχτηκε θετική αξιολόγηση από
τον αρμόδιο κυβερνητικό φορέα του Βελγίου για τη
συμμόρφωσή της με τα πέντε κριτήρια του άρθρου 43(1)
της Οδηγίας της ΕΕ 2014/24/EU, που αποτελεί νόμιμο
προαπαιτούμενο για την ένταξή της στις προδιαγραφές
δημόσιων προμηθειών. Η Σήμανση πλέον προτείνεται
σε αγοραστές δημοσίου του Βελγίου στον Οδηγό για
Αειφόρους Αγορές.59 Τέλος, η Σήμανση έχει οριστεί ειδικά
από αρχιτέκτονες για οικοδομικά σχέδια στη Γερμανία.

ΣΉΜΑΝΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ
VINYLPLUS®
Η Σήμανση Προϊόντων VinylPlus®
(https://productlabel.vinylplus.eu)
είναι ένα πρόγραμμα πιστοποίησης
αειφορίας για τα προϊόντα PVC
που χρησιμοποιούνται στον
κλάδο οικοδομών και κατασκευών.
Αναπτύχθηκε από τη VinylPlus
σε συνεργασία με την BRE56 και
την Natural Step, και συνδυάζει
στοιχεία του Προτύπου-Πλαισίου της BRE για την
Υπεύθυνη Διαχείριση Πόρων σε Κατασκευαστικά
Προϊόντα (BES 6001) και των πέντε προκλήσεων της
VinylPlus για την αειφορία.

Στις αρχές του 2020, η VinylPlus κυκλοφόρησε
επισήμως το Πιστοποιητικό Προμηθευτών VinylPlus®
(VSC) για προμηθευτές πρώτων υλών που είναι
εταίροι της VinylPlus. Το VSC προορίζεται να
δώσει στους προμηθευτές αυτούς τη δυνατότητα
να επιδείξουν την απόδοσή τους σε σχέση με την
αειφορία, και να βοηθήσει τους μετατροπείς πελάτες
τους να συντομεύσουν τους χρόνους ελέγχου και
να αποκτήσουν ταχύτερη πρόσβαση στη Σήμανση
Προϊόντων VinylPlus®.

55 https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=91
56	B RE: Building Research Establishment, ειδικοί πιστοποίησης για την υπεύθυνη διαχείριση πόρων σε προϊόντα οικοδομής και κατασκευών, με
έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο (www.bregroup.com)
57 Το BREEAM είναι η κορυφαία μέθοδος παγκοσμίως για την αξιολόγηση της αειφορίας μεγάλων σχεδιαστικών έργων, υποδομών και κτιρίων
(https://www.breeam.com/)
58 Σήμανση Duurzaam Schijnwerk/Menuiserie Durable (https://duurzaamschrijnwerk.be/)
59 Gids voor Duurzame Aankoop/Guide des Achats Durables (https://guidedesachatsdurables.be/)
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ΤΑ ΚΟΙΝΆ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΆ ΣΧΈΔΙΑ ΤΗΣ VINYLPLUS
Κάθε χρόνο, η VinylPlus συγχρηματοδοτεί ορισμένα σχέδια με στόχο τη διεύρυνση του πεδίου των επικοινωνιακών
δραστηριοτήτων της. Οκτώ σχέδια εφαρμόστηκαν το 2020 από μία οργάνωση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού κλάδου,
και τέσσερις εθνικές ενώσεις για το PVC.

LINKEDIN ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΏΝ
Το 2020, η European Plasticisers
διενήργησε μία διαφημιστική
εκστρατεία μέσω του
LinkedIn απευθυνόμενη σε
επαγγελματίες προμηθειών
και αειφορίας, με στόχο την
ευαισθητοποίηση σχετικά
με το προφίλ αειφορίας του
εύκαμπτου PVC. Το σχέδιο
επικεντρωνόταν σε όλα τα
Κράτη-Μέλη της ΕΕ, την
Ελβετία, τη Νορβηγία και το
ΗΒ. Το στοχευόμενο κοινό
παρακινήθηκε να επισκεφτεί
το αντίστοιχο τμήμα της
ιστοσελίδας της European
Plasticisers. Τα αποτελέσματα
της εκστρατείας ήταν πολύ
θετικά, με περισσότερες
από 380.000 εντυπώσεις και
περίπου 105.000 προβολές του
βίντεο.

Υπεύθυνος σχεδίου η
European Plasticisers
Γεωγραφικό πλαίσιο: ΕΕ

RERECORD –
ΔΟΥΛΕΎΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΜΟΥΣΙΚΉ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ
ΣΕ ΈΝΑ ΣΧΈΔΙΟ
ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ ΔΊΣΚΩΝ
ΒΙΝΥΛΊΟΥ
Το σχέδιο ReRecord αποσκοπεί
στην εξερεύνηση της
δυνατότητας ανακύκλωσης
δίσκων βινυλίου. Ανατέθηκε
σε εταίρο ανακύκλωσης
η διενέργεια μελέτης
σκοπιμότητας, ενώ το
Πανεπιστήμιο του York αναζητά
λύσεις για την ανακύκλωση
αποβλήτων βινυλίου σε
καθαρό PVC κατάλληλο για
την παραγωγή νέων δίσκων. Το
σχέδιο θα συμπεριλάβει επίσης
τον κλάδο φιλανθρωπιών, που
είναι ο βασικός αποδέκτης
παλιών δίσκων βινυλίου,
και τους διανομείς δίσκων.
Λόγω καθυστερήσεων που
οφείλονται στην πανδημία
του COVID-19, το σχέδιο θα
συνεχιστεί το 2021.

Υπεύθυνος σχεδίου η
VinylPlus UK
Γεωγραφικό πλαίσιο: HB

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΌ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΥΧΊΑΣ ΤΗΣ
VINYLPLUS ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΥΠΕΎΘΥΝΟΥΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ
ΕΥΘΎΝΗΣ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΊΑΣ
Το σχέδιο αυτό απευθυνόταν
σε υπεύθυνους εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ)
και αειφορίας, και σε υψηλού
επιπέδου ειδήμονες της
βιομηχανίας και ρυθμιστικών
αρχών. Ο στόχος ήταν να
αναδειχθεί η VinylPlus ως
παράδειγμα προς μίμηση για
την αειφορία σε επιλεγμένα
περιοδικά, να γίνει η VinylPlus
περισσότερο ορατή και γνωστή
στην ομάδα-αποδέκτη στη
Γερμανία, και να αναδειχθεί
η Σήμανση Προϊόντων
VinylPlus® ως σήμα αειφορίας
για προϊόντα οικοδομών και
κατασκευών. Το περιοδικό
Forum Nachhaltig Wirtschaften,
το έντυπο με τη μεγαλύτερη
επιρροή σε θέματα αειφορίας
και εταιρικής ευθύνης στη
Γερμανία, επιλέχθηκε για τη
δημοσίευση δύο διαφημιστικών
κειμένων, ένα τον Φεβρουάριο
και ένα τον Απρίλιο του 2020.

Υπεύθυνος σχεδίου η
VinylPlus Deutschland
Γεωγραφικό πλαίσιο:
Γερμανία
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Ο ΔΙΆΛΟΓΟΣ ΤΗΣ
VINYLPLUS ΜΕ ΛΉΠΤΕΣ
ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΉΣ
Τα σχέδιο αυτό είχε ως
στόχο την αύξηση της
ευαισθητοποίησης σχετικά
με τη VinylPlus και να ανοίξει
θετικό διάλογο – σε πολιτικό
επίπεδο, με τις τοπικές
αρχές και τους παράγοντες
πολιτικής επιρροής, καθώς και
με εταιρείες κατεδαφίσεων
και ανακύκλωσης. Λόγω της
πανδημίας του COVID-19,
ένα από τα τρία επιλεγμένα
δρώμενα ακυρώθηκε. Ωστόσο,
το Fachtagung Abbruch
(Συνέδριο για τις Κατεδαφίσεις)
πραγματοποιήθηκε τον
Φεβρουάριο στο Βερολίνο όπως
είχε προγραμματιστεί, ενώ
το KPV – Kommunalpolitische
Vereinigung der CDU
und CSU Deutschlands
– πραγματοποιήθηκε ως
εικονικό συνέδριο. Η VinylPlus
Deutschland συμμετείχε στο
πάνελ συνομιλητών του KPV για
την κλιματική προστασία, και
υποστήριξε την συμμετοχή της
με δύο άρθρα στο περιοδικό
kommunalwelt.de.

Υπεύθυνος σχεδίου η
VinylPlus Deutschland
Γεωγραφικό πλαίσιο:
Γερμανία

ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΜΕ
ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗ
ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΌΡΩΝ
ΣΤΑ ΠΡΆΣΙΝΑ ΔΗΜΌΣΙΑ
ΈΡΓΑ
Το σχέδιο αυτό ξεκίνησε
το 2016 και εστιάστηκε
στα προϊόντα από PVC
ως αειφόρους λύσεις στις
δημόσιες προμήθειες, χάρη
στην εξοικονόμηση ενέργειας
και πόρων που παρέχουν,
καθώς και στο χαμηλό κόστος
σε όλη τη διάρκεια ζωής
τους. Η Σήμανση Προϊόντων
VinylPlus® παρουσιάστηκε
επίσης στο πλαίσιο της
κυκλικής οικονομίας και της
στρατηγικής του κύματος
ανανέωσης. Το περιοδικό
KBD επιβεβαιώθηκε ως
συνεργαζόμενο μέσο
ενημέρωσης και το 2020, λόγω
της ιδιαίτερης συνάφειάς του
για τους λήπτες αποφάσεων,
τις τοπικές αρχές και τους
διαχειριστές δημόσιων έργων.
Τρία διαφημιστικά περιοδικά
δημοσιεύτηκαν κατά τη
διάρκεια του έτους.

Υπεύθυνος σχεδίου η
VinylPlus Deutschland
Γεωγραφικό πλαίσιο:
Γερμανία

ΠΆΡΚΟ PVC 2– ΜΊΑ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΊ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΊ
ΟΛΙΣΤΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΜΕ ΑΓΏΝΕΣ 2026 MILANOΤΟ PVC ΓΙΑ ΠΡΆΣΙΝΟΥΣ
CORTINA
ΚΑΙ ΚΟΙΝΌΧΡΗΣΤΟΥΣ
Η Ιταλία (Μιλάνο-Κορτίνα) κέρδισε
ΧΏΡΟΥΣ ΑΕΙΦΌΡΩΝ
το δικαίωμα διοργάνωσης των
ΠΌΛΕΩΝ
Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
του 2026. Το σχέδιο απευθύνεται
Το σχέδιο ξεκίνησε το 2019, με
σε ιδρύματα, αρχές, τοπικές
στόχο να διαδοθούν νέα κριτήρια
διοικήσεις και διοργανωτές
για τον αειφόρο σχεδιασμό
Ολυμπιακών Αγώνων, και στόχος
πράσινων και κοινόχρηστων
του είναι να διασφαλιστεί ότι το
χώρων με τη χρήση εφαρμογών
PVC μπορεί να θεωρείται υλικό
PVC. Το σχέδιο αποσκοπούσε
επιλογής – για την αειφορία
επίσης στη βελτίωση της εικόνας
και την ανακυκλωσιμότητά
των προϊόντων PVC μέσα από
του, καθώς και για τα τεχνικά
την προώθηση της χρήσης τους
και οικονομικά χαρακτηριστικά
ως αειφόρους λύσεις για τον
του. Το σχέδιο αυτό εκ φύσεως
σχεδιασμό και επαναχαρακτηρισμό δεν περιορίζεται στην Ιταλία,
των αστικών πράσινων χώρων
καθώς έχει τη δυνατότητα
(SDG11). Ένα αρχιτεκτονικό
επέκτασής της εμβέλειάς
σχέδιο βασισμένο σε πραγματική
του πανευρωπαϊκά αλλά και
περιπτωσιολογία αναπτύχθηκε
παγκοσμίως. Η επείγουσα
το 2019 και παρουσιάστηκε σε
κατάσταση που δημιουργήθηκε
ιταλικά ιδρύματα, αρχές και τοπικές λόγω του κορωνοϊού άλλαξε
διοικήσεις. Το 2020, η εστίαση
σημαντικό το αρχικό σενάριο,
του σχεδίου μετατοπίστηκε στον
και οι δραστηριότητες του
ιδιωτικό τομέα απευθυνόμενο
2020 εστιάστηκαν στην
σε μηχανικούς, σχεδιαστές,
προπαρασκευαστική φάση όπως
αρχιτέκτονες και αρχιτέκτονες
συλλογή υλικών, εντοπισμός
τοπίου. Με περισσότερους από
των σχετικών συνομιλητών, και
1.260 συμμετέχοντες ενεργά
προετοιμασία εγγράφων και
εμπλεκόμενους στα τρία
υλικού. Κατόπιν διερευνητικών
διαδικτυακά σεμινάρια PVC PARK επαφών, οι συναντήσεις με το
που οργανώθηκαν, και πάνω από
στοχευμένο κοινό αναβλήθηκαν
30 δημοσιευμένα άρθρα, το σχέδιο για το 2021.
υλοποιήθηκε με επιτυχία παρά την
Υπεύθυνος σχεδίου η
πανδημία του COVID-19.

ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΟΥ
PVC ΣΤΗ ΔΑΝΊΑ ΩΣ
ΑΕΙΦΌΡΟΥ ΥΛΙΚΟΎ ΣΤΟ
ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΉΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ
Στόχος του συγκεκριμένου
σχεδίου το 2020 ήταν να
ενισχυθεί η ορατότητα της
VinylPlus και να αυξηθεί η
εξωτερική αναγνώριση για
τη WUPPI,60 τις συνδεόμενες
εταιρείες και τα προϊόντα τους.
Οι βασικές δραστηριότητες
το 2020 περιέλαβαν τα εξής:
επικοινωνία με μέλη σχετικά
με το ψήφισμα της Βουλής για
την απόκλιση του μολύβδου,
συναντήσεις με την Υπηρεσία
Προστασίας Περιβάλλοντος της
Δανίας (EPA) για την καταγραφή
της ποσότητας των αποβλήτων
PVC στη Δανία και την συμφωνία
μίας κοινής γραμμής, και
διοργάνωση δύο σεμιναρίων
με τις εταιρείες Wexøe και
Rambøll για την εισαγωγή της
VinylPlus και της ανακύκλωσης
του PVC. Οι δραστηριότητες
υποστηρίχθηκαν με νέα
βίντεο, κοινωνικά μέσα και
διαφημιστικές εκστρατείες.

Υπεύθυνος σχεδίου η
WUPPI
Γεωγραφικό πλαίσιο: Δανία

PVC Forum Italia
Γεωγραφικό πλαίσιο: Ιταλία
και ευρύτερη περιοχή

Υπεύθυνος σχεδίου η
PVC Forum Italia
Γεωγραφικό πλαίσιο: Ιταλία
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60	WUPPI: Δανική εταιρεία που συστάθηκε για την περισυλλογή
και ανακύκλωση σκληρού PVC (www.wuppi.dk)
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Οικονομική Έκθεση

Τοναζ ανακυκλωμενου PVC

Το 2020, τα έξοδα της βιομηχανίας αυξήθηκαν κατά 10%. Λαμβάνοντας υπόψη τον COVID-19, το
Διοικητικό Συμβούλιο της VinylPlus συνέχισε τη συνετή διαχείριση των εξόδων. Μία μεγάλη αύξηση
της συγχρηματοδότησης μπορεί να εξηγηθεί λόγω των νέων σχεδίων που υποστηρίζονται από μέλη
της EPPA για την επέκταση της περισυλλογής προφίλ παραθύρων στην Ευρώπη. Από την άλλη, το
αυξημένο ποσοστό κεφαλαίων που κατανεμήθηκαν στις γενικές δαπάνες και στην ανάπτυξη της
εθελοντικής δέσμευσης οφείλεται στη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη για την ανάπτυξη
του νέου προγράμματος έως το 2030.

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει συνοπτικά τα τονάζ του PVC που ανακυκλώθηκαν στα
πλαίσια της VinylPlus το διάστημα από Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2020 έως Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου
2020, μέσω πρωτοβουλιών από κλαδικές ομάδες και κλαδικές ενώσεις της EuPC, καθώς και μέσω
της Recovinyl.
Η πλήρης Έκθεση Ευρημάτων σχετικά με την Ανάθεση Συμφωνούμενων Διαδικασιών (“ΑΣΔ”)
βρίσκεται στη σελίδα 43.

Η δαπάνη της VinylPlus, συμπεριλαμβανομένης της EuPC και των μελών της, καθώς και η εθνική και
κλαδική συγχρηματοδότηση ανήλθαν σε €5,77 εκατομμύρια το 2020.
ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ VINYLPLUS ΤΟ 2020: €5,77 MILLION

55,7%

ΕΊΔΟΣ PVC

ΤΟΝΆΖ ΠΟΥ
ΑΝΑΚΥΚΛΏΘΗΚΕ
ΤΟ 2019

ΤΟΝΆΖ ΠΟΥ
ΑΝΑΚΥΚΛΏΘΗΚΕ
ΤΟ 2020

Recovinyl

Υφάσματα με επίστρωση

7.114 A

7.530 A

Δάπεδα

3.157 A

2.910 A

(συμπ. Recovinyl)

Προφίλ παραθύρων και
σχετικά προφίλ

363.137 B

353.443 B

TEPPFA

Σωλήνες & εξαρτήματα

85.260 B

82.344 B

Εύκαμπτο PVC και
μεμβράνες

170.042
που αποτελούνται από:

170.182
που αποτελούνται από:

(συμπ. IVK Europe)

20,6%

23,7%

ΣΧΈΔΙΟ

Πρωτοβουλία ανακύκλωσης
δαπέδων μετά τη χρήση
(μέρος του Revinylfloor)
ΤΑ ΣΧΈΔΙΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΆ ΣΧΈΔΙΑ,
συμπεριλαμβανομένης της εθνικής
και κλαδικής συγχρηματοδότησης,
ανέρχονται σε 26,1% της συνολικής
χρηματοδότησης της βιομηχανίας

ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΈΞΟΔΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ,
συμπεριλαμβανομένων των
διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη
για την ανάπτυξη του νέου προγράμματος
ανέρχονται σε 7,8% της συνολικής
χρηματοδότησης της βιομηχανίας

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΆ ΣΧΈΔΙΑ
Ποσά σε €1.000

ΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΕΣ,
συμπεριλαμβανομένης της εθνικής
και κλαδικής συγχρηματοδότησης,
ανέρχονται σε 2,8% της συνολικής
χρηματοδότησης της βιομηχανίας

(συμπ. Recovinyl)

ΣΥΝΟΛΙΚΈΣ ΔΑΠΆΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΗΣ
ΤΗΣ EUPC ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΏΝ ΤΗΣ
2019
2020

Σχέδια σχετικά με μεμβράνες και υφάσματα με επίστρωση

31

65

Σχέδια σχετικά με δάπεδα

548

672

EPPA

343

765

ESWA/Roofcollect®

62

84
1.020

Recovinyl

1.100

Μελέτες, start up & ‘pull’

466

201

TEPPFA

479

479

Ανακύκλωση ιατρικών εφαρμογών

85

55

Κοινοπραξία Resysta®

12

15

Χημική ανακύκλωση Oreade

15

-307

Εξέλιξη των εφαρμογών ανακύκλωσης στον κλάδο της
αυτοκινητοβιομηχανίας (VFSE)

37

33

Αστική γεωργία

45

0
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EPPA

Recovinyl
και ESWA –
ROOFCOLLECT®
ESWA –
ROOFCOLLECT ®

Recovinyl
(εξαιρ. Revinylfloor)

Recovinyl

Εύκαμπτο PVC

414 A C

369 A C

Εύκαμπτο PVC και
μεμβράνες

169.628 B

169.813 B

Καλώδια

ΣΎΝΟΛΟ

142.603

115.052

771.313

731.461

A Το τονάζ περιλαμβάνει την Νορβηγία και την Ελβετία
B Το τονάζ περιλαμβάνει την Ελβετία
C Ποσότητες που μεταφέρθηκαν εν μέρει στην κατηγορία εύκαμπτου PVC και μεμβρανών της Recovinyl
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Εκθέσεις Επαλήθευσης*
ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΔΑΠΑΝΏΝ ΤΗΣ KPMG

ΈΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΆΤΩΝ ΤΗΣ KPMG
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (“ΑΣΔ”): ΤΟΝΑΖ PVC
ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 28 ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ (ΠΛΕΟΝ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ Η/ΚΑΙ ΕΛΒΕΤΙΑΣ)
ΤΟ 2020, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ VINYLPLUS

Έκθεση Ανεξάρτητων Λογιστών σχετικά με την Εφαρμογή Συμφωνούμενων Διαδικασιών

Διαδικασίες και Τεκμηριωμένα
Ευρήματα

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 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, που καταρτίστηκε
από την διοίκηση της VinylPlus.

α. Α
 νάλυση 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 2020 και επαλήθευση της μαθηματικής ακρίβειάς
τους.

Το ποσό της συνολικής δαπάνης ανήλθε σε EUR 5.764 χιλ.

Αντικείμενο Εργασίας

Δεν διαπιστώσαμε εξαιρέσεις κατά την εφαρμογή της
διαδικασίας αυτής.

Η εργασία μας διεξήχθη σύμφωνα με τα ακόλουθα:

β. Ε
 παλήθευση της καταχώρησης των εξόδων αυτών στις
οικονομικές εκθέσεις 2020 της VinylPlus ΜΚΟ.

	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’),

Δεν διαπιστώσαμε εξαιρέσεις κατά την εφαρμογή της
διαδικασίας αυτής.

	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.

Dominic Rousselle,
Bedrijfsrevisor / Réviseur d’Entreprises

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.

Mont-Saint-Guibert, 1 Απριλίου 2021

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.

	στις 28 χώρες της ΕΕ, από την κλαδική ένωση ‘Ευρωπαϊκή Ένωση
Πλαστικών Σωλήνων και Εξαρτημάτων’ (εφεξής “TEPPFA”);
	στις 28 χώρες της ΕΕ (πλέον Νορβηγίας και Ελβετίας), στα
πλαίσια 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 28 χώρες της ΕΕ (πλέον Νορβηγίας και Ελβετίας) από
(μέλη της) Arbeitsgemeinschaft PVC-Bodenbelag Recycling
(εφεξής “AgPR”) και RevinylFloor;
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Ο προαναφερόμενος πίνακας παρατίθεται επίσης στη σελίδα
41 της Έκθεσης Προόδου της VinylPlus 2021, με συνολικό
ανακυκλωμένο τονάζ για το 2020 ύψους 731.461 τόνων.

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

	στις 28 χώρες της ΕΕ (πλέον της Ελβετίας) στα πλαίσια των
δραστηριοτήτων του Recovinyl;

Όσον αφορά στο MS Excelspreadsheet “KPMG calculation_
consoTrecycled_VinylPlus (2020)” για τη λογιστική χρήση 1
Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 που εκπονήθηκε από
τη διοίκηση της VinylPlus, σχετικά με τα τονάζ ανακυκλωμένου
PVC (στα πλαίσια των προαναφερόμενων σχεδίων της VinylPlus)
το 2020, πραγματοποιήσαμε τις ακόλουθες διαδικασίες:
1. Επαλήθευση, στο φύλλο “VinylPlus 2020” (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
2020 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 28 χώρες της ΕΕ
πλέον της Ελβετίας το 2020, στο πλαίσιο των εργασιών
του Recovinyl;

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 2020.
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 2021. Σε περίπτωση
που οποιοσδήποτε τρίτος επιθυμεί να βασιστεί στην έκθεση
αυτή για οποιονδήποτε σκοπό, θα το πράξει αποκλειστικά με
δικό του κίνδυνο. Η παρούσα έκθεση αφορά μόνο στα τονάζ
PVC που ανακυκλώθηκε στα πλαίσια των προαναφερόμενων
σχεδίων της VinylPlus το 2020, 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

Dominic Rousselle,
Bedrijfsrevisor / Réviseur d’Entreprises

	Επιβεβαιώσεις ανακύκλωσης σχετικά με υλικά δαπέδων
PVC;
*Μ
 ετάφραση των πρωτότυπων εκθέσεων των ανεξάρτητων
ελεγκτών από την αγγλική γλώσσα. Για κάθε θέμα ερμηνείας θα
χρησιμοποιείται το πρωτότυπο στην αγγλική.

3. Επαλήθευση, στο φύλλο “Table for progress report” (το
οποίο περιέχει τον πίνακα προς δημοσίευση στην Έκθεση
Προόδου της VinylPlus 2021), της μαθηματικής ακρίβειας
των υπολογισμών της στήλης F σχετικά με τα τονάζ που
ανακυκλώθηκαν το 2020, βάσει των σχετικών τονάζ που
αναφέρονται στο φύλλο “VinylPlus 2020”.

Κατωτέρω παραθέτουμε τα ευρήματά μας:

όπως παρουσιάζονται στην από 3 Μαρτίου 2021 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 2020, και συνοψίζονται ως εξής:

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

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.

2. Επαλήθευση, στο φύλλο “VinylPlus 2020”, της μαθηματικής
ακρίβειας των υπολογισμών (προς αποφυγή διπλομέτρησης)
των ποσοτήτων ανακυκλωμένου PVC το 2020.

Δεν διαπιστώσαμε εξαιρέσεις κατά την εφαρμογή της
διαδικασίας αυτής, που αντιπροσωπεύει το 29,86% της
συνολικής δαπάνης.

Η παρούσα Έκθεση προορίζεται αποκλειστικά προς
ενημέρωση και χρήση από την διοίκηση της VinylPlus, και δεν
θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε άλλο πέραν
αυτής.

Το αντικείμενο των συμφωνούμενων διαδικασιών καθορίστηκε
αποκλειστικά από την διοίκηση της VinylPlus. Δεν φέρουμε
ευθύνη για την καταλληλότητα των διαδικασιών αυτών.

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 2020:

	στις 28 χώρες της ΕΕ (πλέον της Νορβηγίας και Ελβετίας)
στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του IVK Europe, και

Χρήση της Παρούσας Έκθεσης

Η διοίκηση της VinylPlus είναι υπεύθυνη για την γενική
επισκόπηση, την αναλυτική λογιστική και τα δικαιολογητικά
έγγραφα.

Επικοινωνία από τα σχετικά σχέδια της VinylPlus;
τα οποία λάβαμε από τη διοίκηση της VinylPlus ή/και από
τον Επικεφαλής Ελεγκτή Σχεδίου, κ. Geoffroy Tillieux.

γ. Α
 ναφορικά 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.

Σημειώστε ότι οι οικονομικές καταστάσεις των VinylPlus ΜΚΟ,
TEPPFA ΜΚΟ και Recovinyl ΜΚΟ πιστοποιούνται από την
KPMG.

Επιβεβαιώνουμε ότι ανήκουμε σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο
σώμα ελεγκτών.

Προς τον Γενικό Διευθυντή της VinylPlus ΜΚΟ (εφεξής
“VinylPlus”)

	Αποσπάσματα από το σύστημα εντοπισμού εσωτερικού
ελέγχου του Recovinyl σχετικά με την κατάσταση ελέγχου
των σχετικών εταιρειών;
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ SGS ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2021 ΤΗΣ VINYLPLUS
Αποτελέσματα Επαλήθευσης

Η SGS είναι η κορυφαία εταιρεία έρευνας, επαλήθευσης,
ελέγχου και πιστοποίησης. Αναγνωρισμένοι ως διεθνές
σημείο αναφοράς ποιότητας και συνοχής, απασχολούμε
περισσότερους από 89.000 ανθρώπους και διατηρούμε
δίκτυο με πάνω από 2.600 γραφεία και εργαστήρια σε όλο τον
κόσμο.

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 2021”
παρουσιάζει με αξιοπιστία τα επιτεύγματα της VinylPlus
κατά το έτος 2020. Η έκθεση απεικονίζει την προσπάθεια της
VinylPlus να συμμορφωθεί με την Εθελοντική Δέσμευση την
οποία ανέλαβε τον Ιούνιο του 2011.

Η VinylPlus ανέθεσε στην SGS να προβεί σε ανεξάρτητη
επαλήθευση της “ Έκθεσης Προόδου 2021”. Η Έκθεση αυτή
παρουσιάζει τα επιτεύγματα του έργου της VinylPlus κατά το
2020.
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.

ir Pieter Weterings
SGS Βέλγιο NV
Διευθυντής Πιστοποιήσεων

30 Μαρτίου 2021

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

Σχολιασμός της The Natural Step
για την Έκθεση Προόδου της VinylPlus για το έτος 2020
Η Natural Step (TNS) υποστηρίζει τη VinylPlus παρέχοντας εξειδικευμένη γνώση για την αειφορία, κτίζοντας τις δυνατότητες
και υποστηρίζοντας τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών. Κοιτάζουμε την πρόοδο που έχει σημειώσει η VinylPlus τα
τελευταία 10 έτη με μία αίσθηση υπερηφάνειας και επίτευξης. Έχει έρθει πλέον η ώρα να δούμε μπροστά στη δεκαετία που
έρχεται, μία δεκαετία με νέες προκλήσεις και υψηλότερες προσδοκίες.

Ορισμένες σκέψεις σχετικά με τη 10ετή συνεργασία με τη
Βιομηχανία
Από το 2010, η Natural Step συμβουλεύει τη VinylPlus να ακολουθεί
μία δέσμη αρχών εργασίας, να στοχεύει προς την εναρμόνιση με τον
επιστημονικό ορισμό της αειφορίας, και να καινοτομεί σε 5 τομείς-κλειδιά.
Αυτό το διάστημα παρακολουθήσαμε ορισμένες από τις αλλαγές
της βιομηχανίας καθώς μετατοπίστηκε από μία κάπως αμυντική, σε
μία πιο βέβαιη δέσμευση προς την αειφορία. Υπήρξαν δυσκολίες
και πισωγυρίσματα, αλλά και πολλές νίκες και μάθηση. Θέλουμε να
δώσουμε συγχαρητήρια στη VinylPlus που παρέμεινε στη διαδρομή
και επέμεινε στο σχέδιό της, που πλέον θεωρείται πρότυπο για άλλες
αξιακές αλυσίδες.
Θα ήταν δίκαιο να πούμε ότι, αυτή την στιγμή, οι απόψεις της The Natural
Step σχετικά με το τι θα έπρεπε να κάνει η βιομηχανία PVC προκειμένου
να εξασφαλίσει τη θέση της σε ένα αειφόρο μέλλον είναι καλά
εμπεριστατωμένες. Κάθε χρόνο διατυπώνουμε τα σχόλιά μας σε σχέση
με την πρόοδο που σημειώθηκε, και χρειάστηκε να τηρηθεί μία ισορροπία
ως προς τον σεβασμό προς την εστίαση της βιομηχανίας στους στόχους
έως το 2020, διατηρώντας παράλληλα κατά νου το ευρύτερο ταξίδι της
αλλαγής και την αυξημένη αίσθηση επείγοντος που είναι αναγκαία.61
Παρ’ ότι το πλαίσιο έχει αλλάξει δραματικά, και έχει σημειωθεί μεγάλη
πρόοδος, πιστεύουμε ότι η αρχική ανάλυσή μας για το κενό αειφορίας
της βιομηχανίας παραμένει επίκαιρη,62 και προτρέπουμε τη βιομηχανία
να θυμηθεί ότι ο προορισμός είναι πολύ σημαντικότερος από τους
επιμέρους στόχους.

Πρόκληση 4η – Αειφόρος Χρήση Ενέργειας και Πρώτων
Υλών

Ανασκόπηση 2020
Επανερχόμενοι στην πρόοδο του προηγούμενου έτους, αναγνωρίζουμε
ότι ο κορωνοϊός δημιούργησε πισωγυρίσματα. Στη θετική πλευρά,
έδωσε το έναυσμα για νέους τρόπους συνεργασίας με λιγότερα ταξίδια
και εκπομπές ρύπων.

	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;

Πρόκληση 1η – Διαχείριση Ελεγχόμενου Βρόχου
Η αύξηση των όγκων ανακύκλωσης είναι μία ξεκάθαρη επιτυχία της
VinylPlus. Στη φετινή έκθεση παρατηρούμε αυξημένη σαφήνεια στην
καταγραφή της ανακύκλωσης με ποσοστά, στην επεξήγηση των λύσεων
ανάκτησης και στην υποκείμενη ανάλυσή τους. Καλωσορίζουμε επίσης το
έργο της Recovinyl για την ιχνηλασιμότητα, το οποίο ήταν πολύ αναγκαίο.
Χωρίς να υποβιβάζουμε τα επιτεύγματα της ανακύκλωσης, τονίζουμε ότι
χρειάζεται περισσότερη προσοχή στον σχεδιασμό, π.χ. στον σχεδιασμό
κυκλικών χημικών σκευασμάτων, προϊόντων με ανακυκλωμένα υλικά
και για εφαρμογές όπου το PVC έχει τη μεγαλύτερη δυναμική για
κυκλικότητα.

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;

Πρόκληση 2η – Εκπομπές Οργανικών Χλωριούχων
Ενώσεων

Τα Τονάζ PVC;
Την Πιστοποίηση Δαπανών της KPMG;

Η VinylPlus αναφέρει ότι οι βασικοί στόχοι της στον συγκεκριμένο τομέα
επιτεύχθηκαν. Δεν είναι ακόμα σαφές εάν αυτό σηματοδοτεί ότι το έργο
ολοκληρώθηκε, ή ότι ο πήχης μπορούσε να είχε τεθεί ψηλότερα. Σε κάθε
περίπτωση, η παρακολούθηση θα πρέπει να συνεχιστεί έστω και αν η
εστίαση των ενδιαφερόμενων μερών επικεντρώνεται περισσότερο σε
θέματος κλιματικά και κυκλικής οικονομίας.

Την Έκθεση Ευρημάτων της KPMG.

Πρόκληση 3η – Αειφόρος Χρήση Πρόσθετων
Σχετικά με τα πρόσθετα, έχουμε ανάμεικτες απόψεις για την πρόοδο
στο πλαίσιο του αυξημένου ελέγχου των χημικών. Για παράδειγμα, η νέα
Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιωσιμότητα των Χημικών Προϊόντων (CSS) και
61	Η σύνοψη των ετήσιων σχολιασμών μας από το 2011, καθώς και περισσότερες
λεπτομέρειες σχετικά με τη συνεργασία της The Natural Step με τη VinylPlus
είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: https://thenaturalstep.org/pvc/
62	Everard, Mark. (2019). Είκοσι χρόνια Προκλήσεις Αειφορίας για το
Πολυβινυλοχλωρίδιο. Περιοδικό Journal of Vinyl and Additive Technology.
26. 10.1002/vnl.21754
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το έργο του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για
την αειφόρο χημική τεχνολογία.
Η VinylPlus αναφέρει συνεχή επένδυση για τη μετάβαση από τις Ουσίες
Πολύ Υψηλού Κινδύνου, και αυτό είναι ιδιαίτερα καλοδεχούμενο. Παρ’
όλα αυτά, παρατηρούμε μία αποσύνδεση ανάμεσα στον ορισμό της
αειφόρου χρήσης πρόσθετων που αναπτύχθηκε από τη VinylPlus, και
στην επικοινωνία του προς τις εταιρείες-μέλη.
Η The Natural Step έχει συνεργαστεί με τη VinylPlus για την ανάπτυξη του
Αποτυπώματος για την Αειφορία των Πρόσθετων ως εργαλείο αξιολόγησης
της απόδοσης έναντι του ορισμού αυτού. Μετά τις δοκιμές του 2020, ήρθε
πλέον η στιγμή για κάθε εταιρεία ξεχωριστά να δεσμευτεί για τη χρήση της
προσέγγισης αυτής. Προσβλέπουμε σε αυτό για το 2021.
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Η πρόοδος της ενεργειακής αποδοτικότητας φαίνεται να έχει συναντήσει
εμπόδια, είναι σημαντικό ωστόσο να αναγνωρίσουμε τον πιο σχετικό
στόχο που είναι η εξάλειψη της συμβολής της βιομηχανίας στη
συστηματική αύξηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, δηλαδή το
ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Οι μελλοντικοί στόχοι στον συγκεκριμένο
τομέα θα πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερο φιλόδοξοι με δεδομένη
την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ και την δέσμευση για εξάλειψη των
ανθρακούχων εκπομπών.
Σχετικά με τις πρώτες ύλες, υπάρχει πλέον βιολογικά και κυκλικά
προερχόμενο PVC διαθέσιμο στο εμπόριο, με αποτύπωμα άνθρακα το
οποίο φαίνεται να είναι 90-95% χαμηλότερα από το συμβατικό PVC. Είναι
βέβαια ότι το συγκεκριμένο επίτευγμα δεν έχει προβληθεί αρκετά, έστω
και αν η κλίμακα είναι ακόμα περιορισμένη. Επίσης, σημειώνουμε ότι το
70% των αποβλήτων PVC που παράγονται, το οποίο δεν ανακυκλώνεται,
προσφέρει μία τεράστια ευκαιρία για πιο κυκλικές πρώτες ύλες.

Πρόκληση 5η – Ευαισθητοποίηση για την Αειφορία
Το 2020, η The Natural Step υποστήριξε σεμινάρια της βιομηχανίας για
τη συλλογή απόψεων σχετικά με τους νέους στόχους για το 2030. Έχει
επέλθει μία ευδιάκριτη αλλαγή στην ευαισθητοποίηση για την αειφορία
σε σχέση με παρόμοια σεμινάρια που διοργανώναμε 10 χρόνια πριν. Αυτό
είναι ασφαλώς αποτέλεσμα των συνεχών προσπαθειών της VinylPlus
για την προώθηση της αειφορίας σε όλη τη βιομηχανία και ευρύτερα,
μέσα από δρώμενα, εργαλεία, μέσα ενημέρωσης και συμμετοχή των
ενδιαφερόμενων μερών.

Η Μελλοντική Πορεία
Η VinylPlus έχει οπωσδήποτε βρεθεί ένα βήμα μπροστά ως προς την
εθελοντική δέσμευσή της, όσο όμως το κίνημα της αειφορίας μεγαλώνει,
βλέπουμε και άλλους να διαδίδουν συστήματα με γνώμονα την αειφόρο
καινοτομία και τους τολμηρούς στόχους. Είναι πολύ σημαντικό για τη
βιομηχανία να μην αναπαυθεί στις δάφνες της τώρα. Για να διατηρήσει έναν
επιταχυνόμενο ρυθμό αλλαγής, προτρέπουμε τη VinylPlus να αναζητήσει
έναν νέο κύκλο διαρκούς πρωτιάς, έναν κύκλο στον οποίο χρησιμοποιείται
η τεχνολογία από κοινού με τη γνώση της αειφορίας.
Σημειώνουμε τέλος ότι θα θέλαμε να αναγνωρίσουμε την τεράστια
προσπάθεια που χρειάζεται προκειμένου να συντονιστεί μία ολόκληρη
βιομηχανία να συνεργαστεί για κοινούς στόχους. Θέλουμε επίσης να
ευχαριστήσουμε τη VinylPlus που είναι ανοικτή στην τροφοδότηση της
The Natural Step και στην καλοπροαίρετη κριτική της.

Richard Blume
Υπεύθυνος Σχεδίων της TNS & Ανώτερος Σύμβουλος
Antonio Vasconcelos
Πρόεδρος της The Natural Step International

Στοκχόλμη, Μάρτιος 2021

Εταίροι της VinylPlus
ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΈΒΑΛΑΝ ΤΟ 2020 ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΑΚΌΛΟΥΘΕΣ:
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΊΣ:
A. Kolckmann GmbH (Γερμανία)
Alfatherm SpA (Ιταλία)
alfer® Aluminium GmbH (Γερμανία)
Aliaxis Group (Βέλγιο)
Alkor Draka SAS (Γαλλία)
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)
Berry Plastics (Γερμανία)
Bilcare Research (Γερμανία)
BM S.L. (Ισπανία)
BMI Group, πρώην Icopal
Kunststoffverarbeitungs GmbH (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)
DHM (ΗΒ)
Dickson Coatings (Γαλλία)
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)
Griffine Enduction (Γαλλία)
Gruppo Fabbri (Svizzera) S.A. (Ελβετία)
Gruppo Fabbri Vignola SpA (Ιταλία)
H Producter AS (Νορβηγία)
Holland Colours NV (Ολλανδία)
Hundhausen Kunststofftechnik GmbH (Γερμανία)
IKA Innovative Kunststoffaufbereitung GmbH
& Co. KG (Γερμανία)
Imerys Talc Europe (Γαλλία)
Imperbel NV (Βέλγιο)
Industrias REHAU SA (Ισπανία)

* Εταιρείες που εντάχθηκαν στη VinylPlus το 2020

Inoutic/Deceuninck GmbH (Γερμανία)
Inoutic/Deceuninck Sp. z o.o. (Πολωνία)
Internorm Bauelemente GmbH (Αυστρία)
IVC BVBA (Βέλγιο)
Jimten (Ισπανία)
Kalan (Γαλλία)
Konrad Hornschuch AG (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)
Salamander Industrie ProdΗΒte GmbH
(Γερμανία)
Sattler PRO-TEX GmbH (Αυστρία)
Schüco Polymer Technologies KG (Γερμανία)
Serge Ferrari SAS (Γαλλία)
Sika Services AG (Ελβετία)

46

Sika Trocal GmbH (Γερμανία)
SIMONA AG (Γερμανία)
SKZ-Testing GmbH (Γερμανία)
Solvay SA – Foaming Solutions (Βέλγιο)
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)
Thomson Research Associates Inc. (ΗΒ)
TMG Automotive (Portugal)
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)

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

ΠΑΡΑΓΩΓΟΊ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΏΝ
ΟΥΣΙΏΝ 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

ΠΑΡΑΓΩΓΟΊ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΏΝ
ΟΥΣΙΏΝ 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

Το Φόρουμ της VinylPlus για την
Αειφορία 2020 έγινε εικονικό
Η παγκόσμια πανδημία του COVID-19 άλλαξε ριζικά τον τρόπο
ζωής, τις ανθρώπινες σχέσεις και τον τρόπο εργασίας σε όλο
τον κόσμο. Η VinylPlus χρειάστηκε επίσης να προσαρμοστεί
στη νέα κατάσταση με ευελιξία, ψηφιοποιώντας τις
δραστηριότητές της στο μέτρο του εφικτού, διατηρώντας
παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και
δέσμευσης από όλους όσοι συμμετείχαν στα δρώμενα και στις
δραστηριότητές της.
Κάθε χρόνο, το Φόρουμ της VinylPlus για την Αειφορία
αποτελεί μία αποφασιστική στιγμή για τη βιομηχανία PVC να
συναντηθεί και να συζητήσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί
στον τομέα της αειφορίας, και να ανταλλάξει οπτικές με
εταίρους και ενδιαφερόμενα μέρη. Καθώς το Φόρουμ δεν
μπόρεσε να πραγματοποιηθεί το 2020 δια ζώσης, μετατράπηκε
σε υβριδικό δρώμενο. Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες
και μεταδόθηκε μέσω ζωντανής μετάδοσης ώστε να υπάρχει
δυνατότητα παγκόσμιας συμμετοχής.
Το δια ζώσης τμήμα της διοργάνωσης έγινε σε τηλεοπτικό
στούντιο, διασφαλίζοντας υψηλό επαγγελματισμό στην
παρουσίαση και μετάδοση. Χάρη στην τεχνική καθοδήγηση,
τα διαδικτυακά τμήματα συντονίστηκαν με ζωντάνια, με έναν
συνδυασμό παρουσιάσεων, ομιλιών, συζητήσεων σε πάνελ,
βίντεο και διαδικτυακών σφυγμομετρήσεων.
Παρ’ ότι η άμεση ανθρώπινη επαφή και η δικτύωση μίας
συγκέντρωσης ανθρώπων δεν μπορεί να αντικατασταθεί
απόλυτα, ο συγκεκριμένος τρόπος διεξαγωγής του Φόρουμ
δέχτηκε πολύ θετική ανατροφοδότηση και η VinylPlus
σκέφτεται να πραγματοποιήσει και άλλες διοργανώσεις στο
μέλλον με παρόμοιο τρόπο.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΌΜΕΝΑ ΜΈΛΗ:
British Plastics Federation (BPF) VinylPlus UK (ΗΒ)
PVC Forum Italia (Ιταλία)
VinylPlus Deutschland e.V., πρώην AGPU
(Γερμανία)
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