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ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – σελ. 4 

Διοικητικό Συμβούλιο   

Επιτροπή Παρακολούθησης 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ – σελ. 5

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ VINYLPLUS 
ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ 
ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – σελ. 6

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ – σελ. 8 

Πρόκληση 1η – σελ. 8 

Πρόκληση 2η – σελ. 13 

Πρόκληση 3η – σελ. 14 

Πρόκληση 4η – σελ. 17 

Πρόκληση 5η – σελ. 19

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – σελ. 24

Πινακας Περιεχομενων 

Ξεκινώντας το 2011, η VinylPlus είναι η ανανεωμένη 10ετής Εθελοντική Δέσμευση για αειφόρο ανάπτυξη 
από την Ευρωπαϊκή βιομηχανία PVC. Το πρόγραμμα της VinylPlus αναπτύχθηκε μέσα από ανοικτό 
διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας, των ΜΚΟ, νομοθετών, 
εκπροσώπων της κοινωνίας και χρηστών PVC. Το εύρος εφαρμογής είναι οι 28 χώρες της ΕΕ συν 
Νορβηγία και Ελβετία.

Η παρούσα Έκθεση παρουσιάζει συνοπτικά την πρόοδο και τα επιτεύγματα της VinylPlus για το έτος 
2016 σε κάθε μία από τις πέντε προκλήσεις της αειφόρου ανάπτυξης που εντοπίστηκαν για το PVC 
βάσει των  Προϋποθέσεων του Συστήματος της Natural Step (TNS) για μία Αειφόρο Κοινωνία. 

Η Έκθεση Προόδου 2017 επαληθεύτηκε ανεξάρτητα από την SGS, ενώ τα τονάζ του PVC που 
ανακυκλώθηκε, καθώς και οι δαπάνες, ελέγχθηκαν και πιστοποιήθηκαν από την KPMG.

Στο τέλος της Έκθεσης Προόδου, θα βρείτε πλήρες λεξικό όρων. Για αναλυτική περιγραφή των έργων 
και των δραστηριοτήτων, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.vinylplus.eu. 

ΤΟΝΑΖ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ PVC – σελ. 25 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ – σελ. 26 

Πιστοποίηση Δαπανών της KPMG – σελ. 26 

Έκθεση Ανακυκλωμένου Τονάζ 

  της KPMG – σελ. 27 

Έκθεση Επαλήθευσης της SGS – σελ. 28

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ TNS – σελ. 29

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – σελ. 30 

Στόχοι της Εθελοντικής Δέσμευσης 

  της VinylPlus – σελ. 30 

Σύμβαση Συνεργασίας – σελ. 32 

ΛΕΞΙΚΟ ΌΡΩΝ – σελ. 34

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΥ PVC – σελ. 35

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΕΦΕΡΑΝ ΤΟ 2016 ΕΙΝΑΙ 
ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ: 
A. Kolckmann GmbH (Γερμανία) 
Alfatherm SpA (Ιταλία)
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) 
Beaulieu International Group (Βέλγιο) 
Berry Plastics (Γερμανία)* 
Bilcare Research (Γερμανία) 
BM S.L. (Ισπανία)
BT Bautechnik Impex GmbH & Co. KG (Γερμανία)
BTH Fitting Kft. (Ουγγαρία)
CF Kunststofprofielen (Ολλανδία) 
CIFRA (Γαλλία) 
Coveris Rigid Hungary Ltd (Ουγγαρία)
Danosa (Ισπανία)* 
Deceuninck Ltd (ΗΒ)
Deceuninck NV (Βέλγιο)
Deceuninck SAS (Γαλλία)
DHM (ΗΒ)
Dickson Saint Clair (Γαλλία)
DLW Flooring GmbH (Γερμανία)
Döllken Kunststoffverarbeitung GmbH (Γερμανία)
Draka Polymer Films BV, former Alkor Draka 
  BV (Ολλανδία)
Dyka BV (Ολλανδία) 
Dyka Plastics NV (Βέλγιο) 
Dyka Polska Sp. z o.o. (Πολωνία) 
Elbtal Plastics GmbH & Co. KG (Γερμανία)
Epwin Window System (ΗΒ)
Ergis SA (Πολωνία) 
FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG (Γερμανία)
Finstral AG (Ιταλία) 
FIP (Ιταλία) 
Flag SpA (Ιταλία)
Gealan Fenster-Systeme GmbH (Γερμανία)
Georg Fischer Deka GmbH (Γερμανία) 
Gerflor Mipolam GmbH (Γερμανία) 
Gerflor SAS (Γαλλία) 
Gerflor Tarare (Γαλλία)
Gernord Ltd (Ιρλανδία)
Girpi (Γαλλία)
Griffine Enduction (Γαλλία)
Gruppo Fabbri (Svizzera) S.A. (Ελβετία) 
Gruppo Fabbri Vignola SpA (Ιταλία) 
H Producter AS (Νορβηγία)
Heytex Bramsche GmbH (Γερμανία)
Heytex Neugersdorf GmbH (Γερμανία)  
Holland Colours NV (Ολλανδία)
Icopal Kunststoffverarbeitungs GmbH (Γερμανία)
IKA Innovative Kunststoffaufbereitung GmbH &  
  Co. KG (Γερμανία)
Imerys (ΗΒ) 
Imperbel NV (Βέλγιο)
Industrial Sedó SL (Ισπανία) 
Inoutic/Deceuninck GmbH (Γερμανία)
Inoutic/Deceuninck Sp. z o.o. (Πολωνία)
Internorm Baulemente GmbH (Αυστρία)
Jimten (Ισπανία) 

Kalan (Γαλλία)*
Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG (Γερμανία) 
Konrad Hornschuch AG (Γερμανία) 
LINPAC Packaging PONTIVY (Γαλλία)* 
Manufacturas JBA (Ισπανία)
Marley Deutschland (Γερμανία) 
Marley Hungária (Ουγγαρία) 
Mehler Texnologies GmbH (Γερμανία)
MKF-Ergis GmbH (Γερμανία)
MKF-Ergis Sp. z o.o. (Πολωνία)
Molecor (Ισπανία)
Mondoplastico SpA (Ιταλία)
Nicoll (Γαλλία) 
Nicoll Italy (Ιταλία)
Nordisk Wavin A/S (Δανία) 
Norsk Wavin A/S (Νορβηγία) 
Novafloor (Γαλλία) 
NYLOPLAST EUROPE BV (Ολλανδία)
Omya International AG (Ελβετία)
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 Hellas S.A. (Ελλάδα)
Pipelife Hungária Kft. (Ουγγαρία)
Pipelife Nederland BV (Ολλανδία) 
Pipelife Polska SA (Πολωνία) 
Pipelife Sverige AB (Σουηδία) 
Poliplast (Πολωνία) 
Poloplast GmbH & Co. KG (Αυστρία) 
Polyflor (ΗΒ) 
Polymer-Chemie GmbH (Γερμανία)
Profine GmbH (Γερμανία)
Protan AS (Νορβηγία) 
PUM Plastiques SAS (Γαλλία)
Redi (Ιταλία)
REHAU AG & Co (Γερμανία) 
REHAU GmbH (Αυστρία)
REHAU Ltd (ΗΒ)   
REHAU SA (Γαλλία)
REHAU Sp. z o.o. (Πολωνία) 
REHAU Industrias SA (Ισπανία) 
RENOLIT Belgium NV (Βέλγιο)
RENOLIT Cramlington Ltd (ΗΒ) 
RENOLIT Hispania SA (Ισπανία) 
RENOLIT Ibérica SA (Ισπανία)
RENOLIT Milano Srl (Ιταλία)
RENOLIT Nederland BV (Ολλανδία) 
RENOLIT Ondex SAS (Γαλλία) 
RENOLIT SE (Γερμανία)
Resysta International GmbH (Γερμανία) 
Riuvert (Ισπανία) 
Roechling Engeneering Plastics KG (Γερμανία)
Salamander Industrie Produkte GmbH (Γερμανία)
Sattler PRO-TEX GmbH (Αυστρία) 
Schüco PWS Produktion GmbH & Co. KG (Γερμανία)
Serge Ferrari SAS (Γαλλία)
Sika Services AG (Ελβετία) 
Sika Trocal GmbH (Γερμανία) 
SIMONA AG (Γερμανία)
Sioen Industries (Βέλγιο)
SKZ-Testing GmbH (Γερμανία)
SOTRA-SEPEREF SAS (Γαλλία) 

Stöckel GmbH (Γερμανία)
Tarkett AB (Σουηδία) 
Tarkett France (Γαλλία) 
Tarkett GDL SA (Λουξεμβούργο) 
Tarkett Holding GmbH (Γερμανία) 
Tarkett Limited (ΗΒ) 
TMG Automotive (Πορτογαλία)
Tönsmeier Kunstoffe GmbH & Co. KG (Γερμανία)
Uniroyal Global Limited, former Wardle Storeys (ΗΒ) 
Uponor Infra Oy (Φιλανδία) 
Veka AG (Γερμανία) 
Veka Ibérica (Ισπανία) 
Veka Plc (ΗΒ) 
Veka Polska (Πολωνία) 
Veka SAS (Γαλλία) 
Verseidag-Indutex GmbH (Γερμανία) 
Vescom BV (Ολλανδία) 
Vulcaflex SpA (Ιταλία) 
Wavin Baltic (Λιθουανία) 
Wavin Belgium BV (Βέλγιο) 
Wavin BV (Ολλανδία) 
Wavin France SAS (Γαλλία) 
Wavin GmbH (Γερμανία) 
Wavin Hungary (Ουγγαρία) 
Wavin Ireland Ltd (Ιρλανδία) 
Wavin Metalplast (Πολωνία) 
Wavin Nederland BV (Ολλανδία) 
Wavin Plastics Ltd (ΗΒ)

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ PVC ΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΕΦΕΡΑΝ ΣΤΗ 
VINYLPLUS ΤΟ 2016

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

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΩΝ ΠΟΥ 
ΣΥΝΕΙΣΕΦΕΡΑΝ ΣΤΗ VINYLPLUS ΤΟ 2016   

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

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ 
ΣΥΝΕΙΣΕΦΕΡΑΝ ΣΤΗ VINYLPLUS ΤΟ 2016 

BASF SE
DEZA a.s.
Evonik Performance Materials GmbH 
ExxonMobil Chemical Europe Inc.
LANXESS Deutschland GmbH 
Perstorp Oxo AB

* Εταιρείες που εντάχθηκαν στη VinylPlus το 2016 

Εταίροι της VinylPlus 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Η VinylPlus διοικείται από ένα πλήρες διοικητικό συμβούλιο στο οποίο εκπροσωπούνται όλοι οι κλάδοι της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας του PVC. 

Το Συμβούλιο της VinylPlus 

(*)  Από 11 Απριλίου 2017

Διακυβέρνηση 

(α) Έως τις 6 Οκτωβρίου 2016 
(β) Από 15 Απριλίου 2016 
(γ) Από τις 6 Οκτωβρίου 2016 
(δ) Από 27 Απριλίου 2016

(ε) Από 6 Οκτωβρίου 2016 
(στ) Έως τις 6 Οκτωβρίου 2016 
(ζ) Έως τις 27 Απριλίου 2016

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης της VinylPlus εγγυάται μία ανεξάρτητη αξιολόγηση των πρωτοβουλιών που αναλήφθηκαν 
στα πλαίσια της Εθελοντικής Δέσμευσης. Ως εκ τούτου, διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στη διασφάλιση της διαφάνειας 
της VinylPlus, και στην παροχή καθοδήγησης και συμβουλών. Ανοικτή στα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, η Επιτροπή 
συνεδρίασε δύο φορές το 2016, κατά τους μήνες Απρίλιο και Δεκέμβριο. 

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

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

Καθ. Alfons Buekens5 – Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης 

Δρ. Alain Cavallero – Γενικός Γραμματέας της ESPA 

κ. Alexandre Dangis – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου VinylPlus 

Δρ. Brigitte Dero – Γενική Διευθυντής VinylPlus  

κα. Martina Dlabajova(*) – Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

κ. Joachim Eckstein – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου VinylPlus 

Δρ. Josef Ertl – Πρόεδρος VinylPlus 

κ. Rainer Grasmück – Ταμίας VinylPlus 

κ. Sylvain Lefebvre – Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, Ευρωπαϊκό Σωματείο industriAll6 

κ. Eric Liégeois – Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (DG GROW), Ευρωπαϊκή Επιτροπή

κ. Nuno Melo(*) – Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

κ. Dirk Breitbach – Αντιπρόεδρος(α) (EuPC1 – κλάδος compounding) 

κ. Filipe Constant – ECVM 20102 

κ. Alexandre Dangis – EuPC 

Δρ. Brigitte Dero – Γενική Διευθυντής (ECVM 2010) 

κ. Joachim Eckstein – EuPC 

κ. Stefan Eingärtner – Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 

Δρ. Josef Ertl – Πρόεδρος(β) (ECVM 2010) 

κ. Rainer Grasmück – Ταμίας (ESPA3) 

κ. Andreas Hartleif – Αντιπρόεδρος(γ) 

  (EuPC – κλάδος σκληρού PVC) 

Δρ. Zdenek Hruska – ECVM 2010  

Δρ. Ettore Nanni – ESPA 

Η κυκλική οικονομία δεν αφορά μόνο στη διαχείριση 
των αποβλήτων, αλλά έχει επίσης να κάνει με τη συνεχή 
προσπάθεια υλοποίησης περισσότερων με λιγότερα. 
Κινητήριος δύναμη είναι η καινοτομία, με την οποία 
δημιουργούνται τρόποι μείωσης των εκπομπών και 
κατανάλωσης πρώτων υλών και πόρων. Η καινοτομία 
συμβάλλει επίσης στην εξοικονόμηση ενέργειας και 
κόστους, και αυξάνει την χρήσιμη ζωή των προϊόντων. 
Οι δραστηριότητες της VinylPlus συνεισφέρουν σε 
όλους αυτούς τους στόχους. 

Παρά τις προκλήσεις, εξακολουθήσαμε να αυξάνουμε 
τον όγκο ανακυκλωμένου PVC, ο οποίος αυξήθηκε σε 
569.000 τόνους το 2016. Αυτό σημαίνει εξοικονόμηση 
περισσότερων από 1,1 εκατομμύρια τόνους CO2. 
Δυστυχώς, τα κληροδοτημένα πρόσθετα παραμένουν 
σε εκκρεμότητα, γεγονός το οποίο επέδρασε αρνητικά 
στη ζήτηση του ανακυκλωμένου PVC. Πιστεύουμε 
ότι ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός μελετών που 
υποστηρίζουν την ανακύκλωση του PVC και την 
ασφάλεια των ανακυκλωμένων προϊόντων μπορεί να 
οδηγήσει σε ισορροπημένες λύσεις που συνδυάζουν 
τη μέγιστη ασφάλεια με την αυξημένη δυνατότητα 
ανακύκλωσης.

Η δέσμευσή μας για μείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης από παραγωγούς ρητίνης και 
μετατροπείς, συνεχίζεται. Επιβεβαιώσαμε επίσης τη 
δέσμευση που αναλάβαμε για την αειφόρο χρήση 
πρόσθετων, καταγράφοντας τη διακοπή των πωλήσεων 
σταθεροποιητών μολύβδου στις 28 χώρες της ΕΕ και 
συνεχίζοντας να αναπτύσσουμε τη μεθοδολογία για 
την αξιολόγηση της αειφόρου χρήσης πρόσθετων. Όλα 
αυτά έγιναν με διαφάνεια και σε συνεχή διάλογο με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη μας - γεγονός που αποδεικνύεται 
από την αξιοπιστία που κερδίζει το ετήσιο Φόρουμ 

Πρόλογος
Το 2016, η δέσμευση της VinylPlus για την αειφόρο ανάπτυξη παρουσίασε απτά 
αποτελέσματα για κάθε μία από τις πέντε προκλήσεις του προγράμματος. Πρώτα απ’ 
όλα, θα ήθελα να αναφέρω την συμβολή μας στο κίνημα προς μία κυκλική οικονομία, που 
πλέον αποτελεί έναν από τους στόχους-κλειδιά της κοινοτικής πολιτικής. 

κ. Hans-Christoph Porth – ECVM 2010(δ) 

κ. Maarten Roef – EuPC (κλάδος σκληρού PVC)(ε) 

κ. Nigel Sarginson – European Plasticisers4 

κ. Arjen Sevenster – Ελεγκτής (ECVM 2010)

κ. Niels Rune Solgaard-Nielsen – EuPC 
  (κλάδος σκληρού PVC)(στ) 

κ. Stefan Sommer – ECVM 2010 

κ. Chris Tane – ECVM 2010(ζ) 

κ. Remco Teulings – EuPC (κλάδος σκληρού PVC) 

κ. Geoffroy Tillieux – Ελεγκτής (EuPC) 

κ. Joachim Tremmel – European Plasticisers 

κ. Christian Vergeylen – EuPC (κλάδος σκληρού PVC)

της VinylPlus για την Αειφορία κάθε χρόνο. Ο κεντρικός 
ρόλος της επικοινωνίας επιβεβαιώθηκε εκ νέου από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της VinylPlus ως βασικό συστατικό 
του προγράμματός μας, για το κτίσιμο ευαισθητοποίησης 
για την αειφορία κατά μήκος της αξιακής αλυσίδας και σε 
διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Οφείλω να πω ότι η δέσμευσή μας γίνεται αντιληπτή 
και αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο εκτός της 
VinylPlus. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για το γεγονός 
ότι η συμμετοχή του προγράμματός μας τιμήθηκε με 
“Εξαιρετικό Έπαινο” από το Circulars 2017, το έγκυρο 
πρόγραμμα επιβράβευσης για την κυκλική οικονομία που 
υλοποιείται από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και το 
Φόρουμ των Νέων Παγκόσμιων Ηγετών. Το πρόγραμμα 
παρέχει αναγνώριση σε πρόσωπα και οργανισμούς ανά 
την υφήλιο, οι οποίοι έχουν συμβάλει σημαντικά στην 
κυκλική οικονομία στα πλαίσια του δημόσιου και ιδιωτικού 
κλάδου, καθώς και στην ευρύτερη κοινωνία. Πρόκειται για 
ένα σπουδαίο επίτευγμα για ολόκληρη τη βιομηχανία μας.

Κανένα από τα επιτεύγματα αυτά δεν θα ήταν εφικτό 
χωρίς τις ακούραστες προσπάθειες ανθρώπων από 
κάθε κλιμάκιο της βιομηχανίας μας. Ένα από τα 
ευχάριστα καθήκοντα στα πλαίσια του ρόλου μου είναι να 
συνεργάζομαι στενά με συναδέλφους που φέρνουν τόση 
ενέργεια και αφοσίωση στους στόχους μας. Οι άνθρωποι 

είναι οι πυλώνες της επιτυχίας μας.

Josef Ertl 

Πρόεδρος VinylPlus 

JOSEF ERTL
Πρόεδρος VinylPlus

1 EuPC: Ένωση Ευρωπαίων Μετατροπέων Πλαστικών Υλών (www.plasticsconverters.eu) 
2 ECVM 2010: το επίσημο νομικό πρόσωπο του ECVM (Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Παραγωγών Βινυλίου – www.pvc.org), με έδρα στο Βέλγιο 
3 ESPA: Ένωση Ευρωπαίων Παραγωγών Σταθεροποιητών (www.stabilisers.eu) 
4 Η European Plasticisers: πρώην ECPI (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πλαστικοποιητών και Ενδιάμεσων Προϊόντων), είναι μία κλαδική ομάδα στα πλαίσια του CEFIC, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
 Βιομηχανίας Χημικών. Η European Plasticisers (www.europeanplasticisers.eu) εκπροσωπείται νομίμως στη VinylPlus από την PlasticisersPlus, το νομικό πρόσωπο με έδρα στο Βέλγιο
5 Πρώην Καθηγητής στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών (www.vub.ac.be) και Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Zhejiang της Κίνας (www.zju.edu.cn) 
6 IndustriAll: Ευρωπαϊκό Εργατικό Σωματείο (www.industriall-europe.eu) 
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Η Συμβολή της VinylPlus 
στους Στόχους της 
Αειφόρου Ανάπτυξης
Στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, η Γενική Συνέλευση 
των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε την απόφαση 
με τίτλο ‘Αλλάζοντας τον κόσμο μας: οι 
Στόχοι του 2030 για την Αειφόρο Ανάπτυξη’, 
ένα σχέδιο δράσης για την αλλαγή, το οποίο 
αφορά επείγουσες παγκόσμιες προκλήσεις 
για τα επόμενα 15 χρόνια. Βάσει των 17 Στόχων 
Αειφόρου Ανάπτυξης (ΣΑΑ7), αποσκοπεί όχι 
μόνο στην εξάλειψη της ακραίας φτώχειας, 
αλλά και στην αφομοίωση και εξισορρόπηση 
των τριών διαστάσεων της αειφόρου ανάπτυξης 
– οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής. 
Στο σύνολό τους, οι ΣΑΑ αποτελούν ένα 
περιεκτικό παγκόσμιο όραμα για τη διασφάλιση 
της αειφόρου κοινωνικο-οικονομικής προόδου 
παγκοσμίως.

Οι ΣΑΑ καθορίζουν παγκόσμιες προτεραιότητες 
για την αειφόρο ανάπτυξη έως το 2030, και 
αποσκοπούν στην κινητοποίηση προσπαθειών 
σε παγκόσμιο επίπεδο γύρω από ένα σύνολο 
κοινών στόχων. Απαιτούν παγκόσμια δράση από 
κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και από το κοινωνικό 
σύνολο, και θα διαμορφώσουν τις μελλοντικές 
πολιτικές, σχέδια δράσης και πρωτοβουλίες σε 
διεθνές, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Παρ’ 
ότι οι ΣΑΑ στοχεύουν κυρίως σε κυβερνήσεις, 
αναγνωρίζουν τον βασικό ρόλο που μπορούν και 
πρέπει να διαδραματίσουν οι επιχειρήσεις στην 
επίτευξή τους.

Η VinylPlus στοχεύει στην προληπτική 
αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων 
και προτεραιοτήτων μέσω του προγράμματος 
αειφορίας της. Καίτοι τα προϊόντα PVC μπορούν 
δυνητικά να συμβάλουν στην επίτευξη πολλών 
από τους 169 στόχους των ΣΑΑ, ο χάρτης που 
ακολουθεί εστιάζεται στην άμεση συμβολή 
της Εθελοντικής Δέσμευσης της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας PVC, με βάση την προσέγγιση 
Πυξίδα της ΣΑΑ8.

7 https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs 
8 http://sdgcompass.org
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ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΒΡΟΧΟΥ

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 
ΧΛΩΡΙΟΥΧΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

1

2

3

4

5

ΣΤΟΧΟΣ 6.3 
Ποιότητα νερού

ΣΤΟΧΟΣ 12.4 
Περιβάλλον

ΣΤΟΧΟΣ 7.3 
Εξοικονόμηση ενέργειας 

ΣΤΟΧΟΣ 13.1 
Εξοικονόμηση ενέργειας, 
εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου, ανακύκλωση

ΣΤΟΧΟΣ 13.1 
Εξοικονόμηση ενέργειας, 
εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου, ανακύκλωση

ΣΤΟΧΟΣ 8.4 
Εξοικονόμηση πόρων 

ΣΤΟΧΟΣ 12.2 
Εξοικονόμηση ενέργειας και 
πόρων

ΣΤΟΧΟΣ 17.7 
Μετάδοση γνώσης

ΣΤΟΧΟΣ 17.16 
Συνεργασία 

ΣΤΟΧΟΣ 17.17 
Συνεργασία

ΣΤΟΧΟΣ 5.1 
Ισότητα των φύλων

ΣΤΟΧΟΣ 12.6 
Υποβολή εκθέσεων

ΣΤΟΧΟΣ 12.7 
Πρακτικές προμηθειών 

ΣΤΟΧΟΣ 12.8 
Πληροφορίες και σήμανση 
προϊόντων και υπηρεσιών

ΣΤΟΧΟΣ 12.α 
Υποστήριξη σε 
αναπτυσσόμενες χώρες

ΣΤΟΧΟΣ 1.5 
Σχεδιασμός και ανταπόκριση 
σε περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης

ΣΤΟΧΟΣ 8.8 
Εργασιακές/διοικητικές 
σχέσεις – Υγεία 
και ασφάλεια στον 
επαγγελματικό χώρο

ΣΤΟΧΟΣ 8.8 
Εργασιακές/διοικητικές 
σχέσεις – Υγεία 
και ασφάλεια στον 
επαγγελματικό χώρο

ΣΤΟΧΟΣ 3.9 
Υγεία και ασφάλεια στον 
επαγγελματικό χώρο

ΣΤΟΧΟΣ 3.9 
Υγεία και ασφάλεια στον 
επαγγελματικό χώρο

ΣΤΟΧΟΣ 9.4 
Περιβαλλοντικές 
επενδύσεις

ΣΤΟΧΟΣ 12.4 
Περιβάλλον

ΣΤΟΧΟΣ 9.5 
Έρευνα και ανάπτυξη 
– Προγράμματα και 
πρόοδος αναφορικά με την 
υπευθυνότητα υλικού

ΣΤΟΧΟΣ 12.5 
Διαχείριση αποβλήτων
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ΠΡΟΟΔΟΥ  

2017 

ΣΤΟΧΟΣ 4.4 
Εκπαίδευση και 
επιμόρφωση υπαλλήλων

ΣΤΟΧΟΣ 4.7 
Εκπαίδευση στην αειφόρο 
ανάπτυξη
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΒΡΟΧΟΥ:  
“Θα εργαστούμε με σκοπό την αποτελεσματικότερη χρήση και 
έλεγχο του PVC σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.” 9

11 REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/index_en.htm) 
12 CLP: Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures (http://echa.europa.eu/regulations/clp/legislation) 
13 Waste Framework Directive and related legislation (http://ec.europa.eu/environment/waste/legislation) 
14 EPPA: Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαισίων Παραθύρων από PVC και σχετικών Κατασκευαστικών Προϊόντων, κλαδική ομάδα της EuPC (www.eppa-profiles.eu)
15 VITO: Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Φλαμανδικό Ινστιτούτο Τεχνολογικών Ερευνών – www.vito.be) 
16 TEPPFA: Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαστικών Σωλήνων και Εξαρτημάτων, κλαδική ένωση της EuPC (www.teppfa.eu) 
17 ESWA: Ευρωπαϊκή Ένωση Αδιαβροχοποίησης Μονής Επίστρωσης, κλαδική ένωση της EuPC (www.eswa.be) 
18 EPFLOOR: Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Δαπέδων από PVC, κλαδική ομάδα της EuPC (www.epfloor.eu) 
19 ERFMI: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κατασκευαστών Ελαστικών Δαπέδων, κλαδική ένωση της EuPC (www.erfmi.com) 
20 AgPR: Arbeitsgemeinschaft PVC-Bodenbelag Recycling (Ένωση Ανακύκλωσης Καλυμμάτων Δαπέδων από PVC – www.agpr.de) 
21 http://www.industriesduhavre.com/industries/oreade.html

ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Το 2016, η ESWA17 
ανακύκλωσε 5.082 
τόνους μεμβρανών 
οροφής και 
αδιαβροχοποίησης μέσω 
του σχεδίου Roofcollect® 
(www.roofcollect.com), 
σημειώνοντας αύξηση 
ύψους 56,4% σε σχέση 
με το 2015.

Καλώδια

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

Προφίλ παραθύρων και 
σχετικά προϊόντα

Σωλήνες & εξαρτήματα

Σκληρές μεμβράνες PVC

Τό
νο

ι

9 Οι στόχοι, οι προθεσμίες και η πρόοδος της επίτευξης παρατίθενται συνοπτικά στο Παράρτημα 1, σελ. 30 
10 Recovinyl: ιδρυθέν το 2003, το Recovinyl είναι η οργάνωση που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της περισυλλογής και ανακύκλωσης 
 αποβλήτων PVC στα πλαίσια των Εθελοντικών Δεσμεύσεων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας PVC (www.recovinyl.com)

ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Το 2016, η ανακύκλωση αποβλήτων PVC στα 
πλαίσια της VinylPlus έφθασε τους 568.696 τόνους, 
σημειώνοντας σημαντική αύξηση του όγκου σε 
Αυστρία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία, Ολλανδία και 
Ηνωμένο Βασίλειο.   

Το Recovinyl10 ήταν ο βασικός συνεισφέρων, με 
καταγεγραμμένο όγκο 560.492 τόνων  
ανακυκλωμένων αποβλήτων PVC.

Η αγορά της ανακύκλωσης παρέμεινε αρκετά σταθερή 
σε όλη τη διάρκεια του έτους, με κάποια αύξηση στην 
ανακύκλωση καλωδίων και στη ζήτηση αποβλήτων 

PVC για δάπεδα. Οι ανακυκλωτές και οι μετατροπείς 

συνέχισαν να εκφράζουν τον προβληματισμό τους 

σχετικά με την αβεβαιότητα ως προς την εφαρμογή 

των σχετικών κοινοτικών κανονισμών όπως το REACH11, 

το CLP12 και το Waste13. 

Σχέδια Βιομηχανίας-Κλάδου για τη 
Διαχείριση Αποβλήτων PVC 
Οι βασικές δραστηριότητες της EPPA14 το 2016 

περιελάμβαναν το ξεκίνημα του ‘Υβριδικού 

Σχεδίου’ (Hybrid Project), με στόχο την ανάπτυξη 

και παρακολούθηση των ορθότερων διαθέσιμων 

τεχνολογιών ανακύκλωσης για προφίλ παραθύρων 

PVC φτιαγμένων από υβριδικά υλικά. Η ανάπτυξη 

ενός εθελοντικού προτύπου για την ανακύκλωση 

προφίλ παραθύρων PVC ελεγχόμενου βρόχου. Μεταξύ 

των δραστηριοτήτων αυτών και η αξιολόγηση των 

συνθηκών εργασίας όπου περιλαμβάνονται προϊόντα 

ανακύκλωσης PVC. 

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του VITO για το 2016,15 

τα μέλη της TEPPFA16 χρησιμοποίησαν σχεδόν 62.000 

τόνους προϊόντων ανακύκλωσης από PVC το 2015, 

σημειώνοντας μείωση σχεδόν κατά 30% σε σχέση 

με το 2014. Αυτή η πρώτη σαφής μείωση από το 2011 

οφειλόταν κυρίως στην ανησυχία και αβεβαιότητα 

σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την 

χρήση του ανακυκλωμένου PVC. Οι δραστηριότητες 

διάδοσης και επικοινωνίας συνεχίστηκαν το 2016 

για την προώθηση των Περιβαλλοντικών Δηλώσεων 

Προϊόντων (ΠΔΠ) και του Περιβαλλοντικού 

Αποτυπώματος Προϊόντος (ΠΑΠ), καθώς και για 

την χρήση προϊόντων ανακύκλωσης σε προϊόντα 
ποιότητας μακράς διαρκείας.

Όπως ανακοινώθηκε στην Έκθεση Προόδου του 
προηγούμενου έτους, η EPFLOOR18 λύθηκε στο τέλος 
του 2015, ωστόσο η βιομηχανία δαπέδων διατήρησε 
την αφοσίωσή της απέναντι στην ανακύκλωση και 
στην Εθελοντική Δέσμευση. Το ERFMI19 ανέλαβε τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της EPFLOOR για το 
2016. Το 2017 θα δημιουργηθεί μία νέα πρωτοβουλία. 

Το ERFMI συνέλεξε 4.207 τόνους αποβλήτων δαπέδων, 
σημειώνοντας αύξηση 2,6% το 2015, και παρήγαγε 
3.811 τόνους R-PVC. Το 2016, η Ένωση Ανακύκλωσης 
Καλυμμάτων Δαπέδων από PVC (AgPR20) γιόρτασε την 
25η επέτειό της.

Το σχέδιο CREASOLV του Ινστιτούτου Fraunhofer 
IVV (www.fraunhofer.de) για τη διερεύνηση μίας 
διαδικασίας ανακύκλωσης βασισμένης σε διαλύτη 
για τα δύσκολα ανακυκλούμενα απόβλητα PVC, 
συμπεριλαμβανομένων των δαπέδων, έληξε το 2016. 
Οι δοκιμές πειραματικής κλίμακας έδειξαν μείωση 
των κληροδοτούμενων φθαλικών αλάτων. Και πάλι θα 
απαιτούνταν επιβεβαίωση της τεχνικής εφικτότητας, 
ελέγχοντας  το υλικό που προκύπτει στην παραγωγή 
δαπέδων.

Για τον έλεγχο της ανάκτησης ενέργειας και υλικού 
από τα απόβλητα PVC, η AgPR προμήθευσε 100 τόνους 
τεμαχισμένων υλικών δαπέδων μετά την χρήση στην 
Oreade-Suez21 στη Γαλλία, μία εταιρεία ανάκτησης 
ενέργειας που χρησιμοποιεί το σύστημα επεξεργασίας 
SOLVAir® (www.solvairsolutions.com) για τον έλεγχο 
των εκπομπών ρύπων. Το ανακτηθέν NaCl (άλας) 
καθαρίζεται από τη Resolest (www.resolest.fr) και 
χρησιμοποιείται σε μονάδα Solvay για την παραγωγή 
άνυδρου ανθρακικού νατρίου, αντικαθιστώντας 
έτσι το παρθένο NaCl. Περαιτέρω δοκιμές έχουν 
προγραμματιστεί για το 2017.
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Οι σανίδες δαπέδων από 
βινύλιο προσφέρουν 

άνεση που διαρκεί, είναι 
ανθεκτικές στο νερό και 

κατάλληλες για κάθε 
δωμάτιο.

Ανθεκτικές, εύκολες στον καθαρισμό και στη συντήρηση, οι 
πλάκες επίστρωσης από PVC αποτελούν ιδανική λύση για 
εξωτερικές επιφάνειες. 

1η

PVC που ανακύκλωηκε στα πλαίσια του Vinyl 2010 και της VinylPlus
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Το σχέδιο Ebene για 
έπιπλα επαγγελματικών 

χώρων στο τέλος 
κύκλου ζωής ξεκίνησε 

το 2014 στη Γαλλία από 
την  SFEC24. Το 2016 το 

έργο επικεντρώθηκε 
στην ενίσχυση της 

ανακύκλωσης.

Τα προϊόντα Resysta® παρέχουν μία αειφόρο εναλλακτική λύση στην 
ξυλεία τροπικών δασών για διάφορες εφαρμογές. Έτσι συμβάλλουν 

στην προστασία των τροπικών δασών και προσφέρουν μία επιλογή 
ανακύκλωσης για τα απόβλητα της παραγωγής ρυζιού.

Η RecoMed, η οποία 
το 2016 κατέκτησε την 
πρώτη θέση στα βραβεία 
Αειφορίας INOVYN, 
επεκτείνει το πρόγραμμά 
της σε κτηνιατρεία 
και πανεπιστημιακές 
εγκαταστάσεις.  

22 ERPA: Ευρωπαϊκή Ένωση Μεμβρανών PVC, κλαδική ένωση της EuPC (www.pvc-films.org)
23 IVK Europe: Industrieverband Kunstoffbahnen e.V. (Ένωση Υφασμάτων και Μεμβρανών με Επίστρωση – www.ivk-europe.com)
24 SFEC: Syndicat Français des Enducteurs Calandreurs, η Γαλλική Ένωση Στιλβωτών (www.sfec-services.org)
25 BPF: Βρετανική Ομοσπονδία Πλαστικών Υλών, η κορυφαία κλαδική ένωση της Βρετανικής Βιομηχανίας Πλαστικών (www.bpf.co.uk)
26 Axion Consulting: ειδικοί ανάκτησης πόρων, τμήμα της Axion Recycling Limited (www.axionconsulting.co.uk) 
27 WUPPI: Δανική εταιρεία που συστάθηκε για την περισυλλογή και ανακύκλωση σκληρού PVC (www.wuppi.dk)  
28 PVC Forum Italia: η ιταλική ένωση της αξιακής αλυσίδας του PVC (www.pvcforum.it)

29 http://www.vinyloop.com/en/products-en/reach-and-clp.html
30 ECHA: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χημικών Ουσιών (http://echa.europa.eu)

Στα πλαίσια του σχεδίου 
Turquoise, η I.déel (http://i-deel-in.
com) στήθηκε ως εταιρεία για 
την εμπορευματοποίηση των 
προϊόντων Novafloor (www.
novaplak.com). Τα προϊόντα της 
Novafloor – αποτελούμενα από 
100% ανακυκλωμένο PVC και 
μαρμαρόσκονη, και ανακυκλώσιμα 
– θα χρησιμοποιηθούν στους 
νέους υπόγειους σταθμούς 
τραίνων του Παρισίου.  

Η VinyLoop® (www.vinyloop.
com) είναι μία τεχνολογία 
μηχανικής ανακύκλωσης που 
βασίζεται σε διαλύτες και έχει 
τη δυνατότητα να ανακυκλώνει 
δύσκολα επεξεργάσιμα 
απόβλητα PVC στο τέλος του 
κύκλου ζωής τους, και παράγει 
υψηλής ποιότητας συστατικά 
R-PVC.

Το 2016, η ERPA22 και η IVK Europe23 πραγματοποίησαν 
μία στρατγική αναθεώρηση των προγραμμάτων 
ανακύκλωσής τους με σκοπό τη δημιουργία μίας 
δομής που θα λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των 
διαφόρων συμμετεχόντων της αξιακής αλυσίδας 
προϊόντος: μετατροπέων (μέλη IVK/ERPA), 
ανακυκλωτών και πελατών των μελών IVK/ERPA. Η νέα 
δομή, η οποία προβλέπει έναν διαχειριστή σχεδίου 
αποκλειστικά για την ανακύκλωση μεμβρανών PVC και 
υφασμάτων με επίστρωση, αναμένεται να συμβάλει 
σε μία στενότερη συνεργασία μεταξύ μετατροπέων, 
ανακυκλωτών και πελατών, καθώς και να βελτιώσει την 
ανακύκλωση υλικού μετά την χρήση. Συνολικά, το 2016 
ανακυκλώθηκαν 24.061 τόνοι σκληρών μεμβρανών 
PVC (συμπεριλαμβανομένων συσκευασιών από PVC, 
συσκευασιών για χάπια από PVC-αλουμίνιο, και 
μεμβρανών από PVC-PE) στα πλαίσια της VinylPlus, 
καθώς και 8.187 τόνοι υφασμάτων με επίστρωση PVC 
μετά τη χρήση.

Άλλα Σχέδια Ανακύκλωσης
Από το 2015, η VinylPlus υποστηρίζει την κοινοπραξία 
ανακύκλωσης Resysta® (www.resysta.com/en/), η 
οποία παράγει ένα υλικό σαν ξύλο με βάση τα κελύφη 
ρυζιού και το PVC, ανακυκλώσιμο μετά τη χρήση. Η 
κοινοπραξία περιλαμβάνει και εταιρείες-εταίρους του 
VinylPlus από διάφορους κλάδους της βιομηχανίας.

Το RecoMed είναι ένα σχέδιο συνεργασίας μεταξύ της 
Βρετανικής Ομοσπονδίας Πλαστικών Υλών (BPF25) 

και της Axion Consulting26 (ο βρετανικός εκπρόσωπος 
του Recovinyl), που τέθηκε σε εφαρμογή στο Ηνωμένο 
Βασίλειο το 2014. Σκοπός του είναι η περισυλλογή και 

ανακύκλωση μη επιμολυσμένων ιατρικών προϊόντων από 
PVC (όπως φιάλες ορού, μάσκες οξυγόνου, σωλήνες 
οξυγόνου και μάσκες αναισθησίας) από νοσοκομεία 
του ΗΒ. Το σχέδιο αυτή την στιγμή περιλαμβάνει εννέα 
νοσοκομεία, με την επικείμενη ένταξη τριών ακόμη. 
Το 2016 περισυνέλεξε 1.394 κιλά αποβλήτων PVC, 
συμπεριλαμβανομένων άνω των 60.000 μασκών οξυγόνου 
και σετ σωλήνων.

Στη Δανία, το σχέδιο WUPPI27 εστιάζεται στην 

περισυλλογή και ανακύκλωση σκληρού PVC. Η WUPPI 

συνεργάζεται αυτή την στιγμή με Ολλανδική εταιρεία 

ανακύκλωσης λόγω του ότι η νομοθεσία της Δανίας 

απαγορεύει την χρήση προϊόντων ανακύκλωσης που 

περιέχουν κληροδοτούμενες ουσίες.

Στην Ιταλία, το WREP, ένα κοινό τεχνικό σχέδιο με 

επικεφαλής την PVC Forum Italia28 με στόχο τον 

προσδιορισμό της ποσότητας PVC που διατίθεται 

προς ανακύκλωση στην Ιταλία, αξιολογεί τις 

ποσότητες που ανακυκλώνονται αυτή την στιγμή και 

σχεδιάζει ένα πιλοτικό πρόγραμμα περισυλλογής 

για τη βελτίωση της περισυλλογής και ανακύκλωσης 

αποβλήτων PVC. Στο έργο συμμετείχε η DAE srl, ο 

ιταλικός εκπρόσωπος του Recovinyl, και η Plastic 

Consult (www.plasticconsult.it). Η ανάλυση έδειξε ότι 

αυτή την στιγμή ανακυκλώνεται λιγότερη από την 

μισή ποσότητα PVC που διατίθεται δυνητικά προς 

ανακύκλωση. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός 

ότι τα σημεία περισυλλογής είναι διασκορπισμένα 

στην επικράτεια, και στο ότι η πλειοψηφία των 

ανακυκλωτών είναι μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, οι 

οποίες επηρεάζονται περισσότερο από το σύνθετο 

κανονιστικό πλαίσιο. Οργανώθηκαν συναντήσεις 

με τις αρμόδιες αρχές, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη 

συζητήσεις για το στήσιμο ενός πιλοτικού σχεδίου 

περισυλλογής και διαλογής προϊόντων από PVC στο 

τέλος κύκλου ζωής στην περιοχή της Βενετίας.

Το 2016, το εργοστάσιο VinyLoop στη Φεράρα 

παρήγαγε 3.777 τόνους R-PVC, σημειώνοντας πτώση 

κατά 16,2% σε σύγκριση με το 2015. Το VinyLoop® 

εξασφάλισε άδεια REACH29 για την πώληση 

R-PVC που περιέχει DEHP. Παρά ταύτα, οι έλεγχοι 

παρακολούθησης αέρος και βιοπαρακολούθησης που 

ζήτησε η ECHA30 από τους χρήστες επόμενου σταδίου 

προκαλούν ανησυχία στην αγορά, μειώνοντας τη 

ζήτηση για το R-PVC του  VinyLoop®.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ
Τα κληροδοτημένα πρόσθετα είναι ουσίες που 

δεν χρησιμοποιούνται πλέον σε νέα προϊόντα PVC 

αλλά μπορεί να περιέχονται σε ανακυκλωμένο 

PVC. Δεδομένου ότι η χρήση των κληροδοτημένων 

πρόσθετων μπορεί να περιοριστεί από τη νομοθεσία, 

η VinylPlus έχει δεσμευτεί για την αντιμετώπιση του 

ζητήματος σε συνεργασία με τις ρυθμιστικές αρχές.

Εδώ και λίγα χρόνια, η VinylPlus έχει συμβάλει 

στις συζητήσεις για τα κληροδοτημένα πρόσθετα 

υποστηρίζοντας την σχετική έρευνα και έναν 

σημαντικό αριθμό μελετών. Όλες οι μελέτες που έχουν 

γίνει μέχρι στιγμής επιβεβαιώνουν ότι η ανακύκλωση 

αποβλήτων PVC που περιέχουν κληροδοτημένα 

πρόσθετα μπορεί να αποτελέσει βιώσιμη λύση, 

δεδομένου ότι η έκθεση σε θέματα υγείας και 

περιβάλλοντος βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων. 

Το 2016, η VinylPlus ανέθεσε δύο ακόμη μελέτες στη 

FABES (www.fabes-online.de) για την ενίσχυση των 

αποτελεσμάτων της προγενέστερης μελέτης της, 

αξιολογώντας μοντέλα μεταφοράς για το κάδμιο, 

τον μόλυβδο, τον κασσίτερο και τον ψευδάργυρο στο 

σκληρό και στο εύκαμπτο PVC – και για το DEHP στο 

εύκαμπτο PVC). Η πρώτη μελέτη – που αποσκοπούσε 

στον προσδιορισμό των συντελεστών διάχυσης και 

κατανομής μολύβδου, καδμίου, ψευδαργύρου και 

DEHP από ανακυκλωμένο PVC σε νερό, σίελο και 

ιδρώτα – επιβεβαίωσε ότι τα ποσοστά μεταφοράς 

τόσο από το σκληρό όσο και από το εύκαμπτο PVC 

είναι πολύ χαμηλά. Η δεύτερη μελέτη διερεύνησε την 

συμπεριφορά μεταφοράς χημικών από δάπεδα PVC, 

με εστίαση στο DEHP. Η μελέτη ολοκληρώθηκε τον 

Δεκέμβριο 2016. Ωστόσο, δεδομένου ότι η διαλυτότητα 

του DEHP στο νερό είναι εξαιρετικά χαμηλή και τείνει 

να διαμορφώνει κολλοειδή διαλύματα, η μελέτη 

κατέληξε ότι ενδέχεται να χρειαστούν περαιτέρω 

δεδομένα προκειμένου να γίνει πλήρως κατανοητή η 

συμπεριφορά μεταφοράς.

Η VinylPlus ανέθεσε στην Arche Consulting (www.

arche-consulting.be) τη διενέργεια δύο αξιολογήσεων 

κινδύνου σε σχέση με τη μεταφορά μολύβδου, μία για 

τα απόβλητα PVC κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, 

και μία για το ανακυκλωμένο PVC κατά τη χρήση. Και οι 

δύο μελέτες έδειξαν ότι οι κίνδυνοι για την ανθρώπινη 

υγεία και το περιβάλλον είναι ελεγχόμενοι.

Μία ακόμη μελέτη διενεργήθηκε το 2016 από την CATS 

Consultants GmbH (www.catsconsultants.com): ‘Health 
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31 Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε επίσης την Έκθεση Προόδου της Vinyl 
 2010 για το έτος 2011, κεφάλαιο με τίτλο ‘REACH και Ανακύκλωση’, σελ. 35-36 
 (http://www.vinylplus.eu/uploads/Modules/Documents/Executive_Summary/ 
 Progress%20Report%202011/vinyl2010_progress_report_2011_English.pdf) 
32 Παράρτημα XVII: Περιορισμοί για την παραγωγή, προώθηση στην αγορά, και 
 χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών, σκευασμάτων και άρθρων του 
 Κανονισμού REACH (http://www.reach-compliance.eu/english/REACH-ME/ 
 engine/sources/reach-annexes/launch-annex17.html)
33 http://www.solvay.com/en/markets-and-products/featured-products/solvair- 
 solutions.html

34 Οι στόχοι, οι προθεσμίες και η πρόοδος της επίτευξης παρατίθενται συνοπτικά στο Παράρτημα 1, σελ. 30 
35 Οι Χάρτες της Βιομηχανίας του ECVM είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση http://www.pvc.org/upload/documents/ECVM_Charter_VCM__PVC.pdf 
 και http://www.pvc.org/upload/documents/Emulsion.pdf
36 DNV: Det Norske Veritas, Νορβηγικός οργανισμός ελέγχου και επαλήθευσης (www.dnv.com)

Risk of Occupational Lead (Pb) Exposure in Conventional 

PVC Recycling and Converting Operations’ (Ο κίνδυνος 

για την υγεία στο εργασιακό περιβάλλον από την 

έκθεση σε μόλυβδο στις συμβατικές λειτουργίες 

ανακύκλωσης και μετατροπής PVC). Η μελέτη έδειξε 

ότι, σε γενικές γραμμές, τα επίπεδα του μολύβδου στο 

αίμα βρίσκονταν εντός του κανονικού εύρους για τον 

μη εκτεθειμένο πληθυσμό. Ωστόσο, ένα μικρό ποσοστό 

των εκτεθειμένων ατόμων λόγω εργασίας (5%) 

παρουσίασε τιμές σε επίπεδο ενδεχόμενης εκκίνησης 

υποκλινικής και αναστρέψιμης νευροτοξικότητας. 

Δεν κατέστη εφικτή η άμεση σύνδεση μεταξύ της 

τρέχουσας έκθεσης στον εργασιακό χώρο και των 

σχετικών τιμών στο αίμα, καθώς ορισμένα άτομα από 

το 5% είτε είχαν εκτεθεί σε μόλυβδο στον εργασιακό 

χώρο τους στο παρελθόν, είτε ζούσαν σε παλιά σπίτια. 

Η RDC Environment (www.rdcenvironment.be) και η 

BIPRO (www.bipro.de) εκπονούν επί του παρόντος 

μελέτη για τον κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο της 

επικίνδυνης ταξινόμησης των αποβλήτων PVC μετά 

τη χρήση. Η μελέτη ξεκίνησε τον Ιούλιο 2016, και τα 

συμπεράσματά της αναμένονται τον Ιούνιο 2017.

Περιορισμός για το Κάδμιο
Ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΕΕ 

494/2011 έθεσε όριο για τα πολυμερή 100 ppm καδμίου 

που προέρχονται από προϊόντα ανακύκλωσης, 

με επιτρεπόμενη απόκλιση έως 1.000 ppm σε 

συγκεκριμένα προϊόντα οικοδομών σκληρού PVC. 

Τα όρια αυτά πρόκειται να αναθεωρηθούν έως τις 

31 Δεκεμβρίου 2017. Το 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ζήτησε από την ECHA να προβεί σε αναθεώρηση 

των περιορισμών που αφορούν στο κάδμιο έως τον 

Σεπτέμβριο 2017. Στα πλαίσια της αναθεώρησης 

αυτής, η ECHA συμβλήθηκε με το VITO, που ήδη το 

200931 είχε αναπτύξει μία αξιολόγηση αντίκτυπου των 

διάφορων διαθέσιμων επιλογών για την εναρμόνιση 

της ανακύκλωσης αποβλήτων PVC που εξακολουθούν 

να περιέχουν κληροδοτημένο κάδμιο με τους 

περιορισμούς του REACH που παρατίθενται στ32 

Παράρτημα XVII. Προκειμένου να συμβάλει στην 

αναθεώρηση, η βιομηχανία PVC διαμορφώνει την 

ποσότητα αποβλήτων που ενδέχεται να προκύψει έως 

το 2050, καθώς και την περιεκτικότητά τους σε κάδμιο.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ 
ΒΡΟΧΟΥ
Οι κανονιστικοί περιορισμοί σχετικά με την παρουσία 

κληροδοτημένων πρόσθετων εξακολουθούν να 

θεωρούνται σημαντική απειλή για την ανακύκλωση 

των αποβλήτων μετά τη χρήση. Υπάρχουν στοιχεία 

ότι τόσο ο μόλυβδος (Pb) όσο και το DEHP, 

που περιέχονται ως κληροδοτημένα πρόσθετα 

στα προϊόντα ανακύκλωσης, εξακολουθούν να 

επηρεάζουν τις αγορές ανακύκλωσης. Ωστόσο, η 

Επιτροπή Ελεγχόμενου Βρόχου της VinylPlus (ΕΕΒ) 

πρότεινε τη διατήρηση του στόχου ανακύκλωσης 

800.000 τόνων ετησίως έως το 2020 και την συνέχιση 

των προσπαθειών για επιπλέον όγκους μέσω του 

προγράμματος Recovinyl. 

Παρότι επιβεβαιώνει τον συνολικό στόχο ανακύκλωσης 

για το 2020, η ανάλυση που εκπονήθηκε από την 

ΕΕΒ στα πλαίσια της εξαμηνιαίας επισκόπησης 

έδειξε ότι ο στόχος για την ανάπτυξη και αξιοποίηση 

καινοτόμου τεχνολογίας ανακύκλωσης 100.000 τόνων 

δύσκολα ανακυκλώσιμου υλικού PVC ετησίως δεν 

μπορεί να θεωρηθεί πλέον ρεαλιστικός. Καμία από 

τις τεχνολογίες ή τα σχέδια που διερευνήθηκαν - 

ορισμένα από τα οποία είναι πολλά υποσχόμενα αλλά 

παραμένουν σε πειραματικό στάδιο - δεν αναμένεται 

να μπορέσει να συνεισφέρει επαρκείς ποσότητες 

ανακύκλωσης έως το 2020 για την επίτευξη του 

στόχου αυτού. Κατά συνέπεια, ο συγκεκριμένος 

στόχος αποσύρθηκε. Παρά ταύτα, η VinylPlus θα 

εξακολουθήσει τις προσπάθειες για την εξεύρεση 

τεχνικά και οικονομικά βιώσιμων λύσεων για το 

δύσκολα ανακυκλώσιμο PVC.

Το 2016, η Επιτροπή εστιάστηκε σε δύο πολλά 

υποσχόμενες τεχνολογίες για την ανάκτηση ενέργειας 

και υλών από το PVC, οι οποίες βασίζονται στη 

δυνατότητα επεξεργασίας των σχετικών μεγαλύτερων 

όγκων από τα συγκεκριμένα μέσα. Μία ενδιαφέρουσα 

εξέλιξη προέκυψε από τη διαδικασία SOLVAir® που 

ανέπτυξε η Solvay33 για την επεξεργασία υπολειμμάτων 

αδρανούς αερίου με χρήση διττανθρακικού 

νατρίου. Η ΕΕΒ παρακολουθεί την εξέλιξη αυτή 

ενεργά, ιδιαίτερα από την στιγμή που η τεχνολογία 

ανακύκλωσης πρώτων υλών EcoLoop (www.ecoloop.

eu) δεν φαίνεται πλέον να αποτελεί βραχυπρόθεσμη 

επιλογή. Η δεύτερη επιλογή είναι  διαδικασία 

Halosep, με την οποία ανακτάται χλώριο υπό μορφή 

αλάτων από υπολείμματα αποτέφρωσης αποβλήτων 

όπως αποβλήτων από την επεξεργασία αδρανούς 

αερίου (ΑΑΕ) και υδροχλωρίου (HCl) σε υγρή μορφή 

scrubber. Χάρη στη χρηματοδότηση LIFE από την ΕΕ, η 

τεχνολογία Halosep θα χρησιμοποιηθεί σε εργοστάσιο 

δοκιμών για την επεξεργασία ιπτάμενης τέφρας στην 

Κοπεγχάγη (www.stenametall.com/lifehalosep).

ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Δεν υπήρξαν ατυχήματα με έκλυση VCM κατά τη 

μεταφορά το 2016 στην Ευρώπη.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ PVC
Οι Χάρτες της Βιομηχανίας35 για την Παραγωγή 
Μονομερούς Βινυλοχλωριδίου (VCM) και S-PVC, 

και ο Χάρτης της Βιομηχανίας για την Παραγωγή 
E-PVC αποσκοπούν στη μείωση του περιβαλλοντικού 
αντίκτυπου στο στάδιο της παραγωγής. Ο τελευταίος 
έλεγχος που έγινε από την DNV36 στις αρχές του 2012 
έδειξε πλήρη συμμόρφωση σε ποσοστό 96%, μερική 
συμμόρφωση σε ποσοστό 1%, και μη συμμόρφωση 
σε ποσοστό 1%. Ποσοστό 2% όλων των εφαρμογών 
των προτύπων δεν κατέστη εφικτό να επαληθευτεί. 
Η βιομηχανία ρητίνης εξακολουθεί να δουλεύει - και 
είναι επικεντρωμένη - προς την επίτευξη πλήρους 
συμμόρφωσης έως το τέλος του 2020.
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ΠΡΟΚΛΗΣΗ
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 
ΧΛΩΡΙΟΥΧΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ: 
“Θα βοηθήσουμε να διασφαλιστεί η 
μη συσσώρευση ανθεκτικών οργανικών 
ενώσεων στη φύση και η μείωση 
των λοιπών εκπομπών.” 34

Το Horticultural Spa & Apothecary Experience που 
αναπτύχθηκε από το στούντιο σχεδιασμού Loop.pH 
χρησιμοποιεί μία μέθοδο καλλιέργειας φυτών χωρίς χώμα, 
όπου οι ρίζες εμποτίζονται με θρεπτικά συστατικά μέσα σε 
φουσκωτή μεμβράνη από PVC.

Οι σωλήνες από PVC διαθέτουν εξαιρετικές υδραυλικές 
ιδιότητες, μεταξύ άλλων για παράδειγμα υψηλότερα 
ποσοστά ροής σε σχέση με τους παραδοσιακούς 
σωλήνες ίδιας συνομοταξίας.

2η
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ΈΚΘΈΣΗ 
ΠΡΟΟΔΟΥ  

2017 Kατανάλωση σταθεροποιητών 
μόλυβδο στις 28 χώρες της ΕΕ
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Σταθεροποιητές PbΠηγή: ESPA

ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ!

Οι σωλήνες από PVC είναι ανεκτικές στις κινήσεις της γης, 
στις υψηλές πιέσεις, ακόμη και στους σεισμούς.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 3η
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ:
“Θα αναθεωρήσουμε τη χρήση των πρόσθετων PVC και 
θα κινηθούμε σε πιο αειφόρα συστήματα προσθέτων.” 37

Φ
Ω

Τ
Ο

Γ
Ρ

Α
Φ

ΙΑ
: Ε

Υ
Γ

Ε
Ν

ΙΚ
Ή

 Π
Α

Ρ
Α

Χ
Ω

Ρ
Ή

Σ
Ή

 Τ
Ή

Σ
 G

E
R

F
LO

O
R

 

Φ
Ω

Τ
Ο

Γ
Ρ

Α
Φ

ΙΑ
: Ε

Υ
Γ

Ε
Ν

ΙΚ
Ή

 
Π

Α
Ρ

Α
Χ

Ω
Ρ

Ή
Σ

Ή
 Τ

Ή
Σ

 M
O

LE
C

O
R

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΛΥΒΔΟΥ
Έως το τέλος του 2015, τα μέλη της ESPA 
ολοκλήρωσαν την αντικατάσταση των σταθεροποιητών 
με βάση τον μόλυβδο σε εφαρμογές PVC στις 28 
χώρες της ΕΕ. Το επίτευγμα αυτό επαληθεύτηκε το 
2016 από εξωτερική ελεγκτική εταιρεία.

Η μεταστροφή της αγοράς είχε ήδη επιβεβαιωθεί στις 
αρχές του 2016, καθώς η δημόσια διαβούλευση που 
συγκάλεσε η ECHA κατέγραψε πολύ λίγα αιτήματα για 
τη συνέχιση της χρήσης σταθεροποιητών με βάση τον 
μόλυβδο.

ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
Οι εκτιμήσεις της European Plasticisers (πρώην ECPI) 
επιβεβαιώνουν μία θετική τάση στην Ευρώπη για 
Υψηλού Μοριακού Βάρους (ΥΜΒ) ορθοφθαλικές, 
κυκλοεξανικές και τερεφθαλικές ρητίνες και άλλες 
πλαστικοποιητικές ουσίες, συνοδευόμενη από μία 
προοδευτική πτώση στην χρήση των ορθοφθαλικών 
ρητίνων Χαμηλού Μοριακού Βάρους (ΧΜΒ). Η τάση 
αυτή επιβεβαιώθηκε από μία μελέτη επισκόπησης 
της έκθεσης σε φθαλικά άλατα στην Ευρώπη, που 
εκπονήθηκε από τον Holger M. Koch και δημοσιεύτηκε 
στο περιοδικό International Journal of Hygiene 
and Environmental Health38 τον Νοέμβριο 2016. Η 
μελέτη έδειξε μία σημαντική πτώση στην έκθεση σε 
σημαντικές φθαλικές ενώσεις ΧΜΒ στη Γερμανία 
από το 1988 έως το 2015, ενώ η έκθεση σε φθαλικές 
ενώσεις ΥΜΒ παρέμεινε σχετικά σταθερή παρά την 
αυξανόμενη κατανάλωση. 

Μελέτες και Έρευνες 
Μελέτη επιδημιολογίας η οποία ανατέθηκε από 
τη European Plasticisers και διεξήχθη από το 
πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ (www.maastrichtuniversity.
nl), δημοσιεύτηκε στο Annals of Epidemiology39 τον 
Αύγουστο 2016. Η μελέτη διερευνούσε την αξιοπιστία 
των επιστημονικών εργασιών που καταδεικνύουν 
σύνδεση ανάμεσα στην έκθεση σε φθαλικές ενώσεις 
και σε συνέπειες για την υγεία όπως η παχυσαρκία, το 
άσθμα και η υπογονιμότητα.

Δύο επιστημονικά συγγράμματα από τον Δρ. Dekant 
και τον Καθ. Bridges δημοσιεύτηκαν το φθινόπωρο 
2016 στο Regulatory Toxicology and Pharmacology40. 
Η πρώτη ανεξάρτητη μελέτη ανέπτυξε μία ποσοτική 
μεθοδολογία ‘Weight of Evidence’ (QWoE) για την 
αξιολόγηση της αναπαραγωγικής και αναπτυξιακής 
τοξικότητας και την εφαρμογή της στην ταξινόμηση κα 
σήμανση των χημικών ουσιών. Το δεύτερο σύγγραμμα, 
που ανατέθηκε από τη European Plasticisers, 
εφάρμοσε την QWoE σε μία περιπτωσιολογική μελέτη 
για την αξιολόγηση της ταξινόμησης και σήμανσης 
των DINP, DCHP και DnHP. Τα βασικά συμπεράσματα 
δείχνουν ότι, βάσει των υφιστάμενων δεδομένων, δεν 
απαιτείται ταξινόμηση για το DINP.  

Αδειοδότηση REACH
Τον Σεπτέμβριο 2014, η Επιτροπή Αξιολόγησης 
Κινδύνων (ΕΑΚ) και η Επιτροπή Κοινωνικο-Οικονομικής 
Ανάλυσης (ΕΚΟΑ) της ECHA  εξέφρασαν την 
υποστήριξή τους σχετικά με την αδειοδότηση 
εταιρειών που είχαν υποβάλει αίτηση για Άδεια 
συνέχισης της χρήσης DEHP τόσο σε παρθένο όσο 
και σε ανακυκλωμένο PVC και DBP σε συγκεκριμένες 
εφαρμογές41. 

Τον Απρίλιο 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε 
οριστική άδεια για τη χρήση του DEHP στο 
ανακυκλωμένο μαλακό PVC42. Η άδεια χρήσης του 
νέου DEHP σε προϊόντα παραμένει σε εκκρεμότητα. 

Ενημέρωση για τις Νομοθεσίες
Οι Εκθέσεις Ανάλυσης Αξιολόγησης και Διαχείρισης 
Κινδύνου (ΕΑΑΔΚ) που εκπονήθηκαν από τις αρμόδιες 
αρχές της Γαλλίας για τις ουσίες DINCH και DOTP 
κατέληξαν ότι δεν εντοπίστηκε κίνδυνος βάσει του 
κανονισμού REACH. Κατά συνέπεια, δεν απαιτούνται 
επιπλέον μέτρα διαχείρισης κινδύνου43.

Το Εργαλείο Συντονισμού Δημόσιων Δραστηριοτήτων 
(ΕΣΔΔ) παραθέτει τις ουσίες για τις οποίες 
εκπονούνται επί του παρόντος Εκθέσεις Ανάλυσης 
Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνου (ΕΑΑΔΚ). 

Τα αθλητικά δάπεδα από PVC μπορούν να σχεδιαστούν με 
ειδικό τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές 
ανάγκες κάθε αθλήματος. 

37 Οι στόχοι, οι προθεσμίες και η πρόοδος της επίτευξης παρατίθενται συνοπτικά 
 στο Παράρτημα 1, σελ. 30 
38 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1438463916303431 
39 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1047279716301946 
40 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273230016302574;  
 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027323001630280X
41 http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applications- 
 for-authorisation-previous-consultations 
42 http://www.plasticsnewseurope.com/article/20160429/PNE/160429802/ 
 commission-authorises-dehp-use-for-recycled-soft-pvc
43 http://www.ecpi.org/mediaroom/no-regulatory-risk-management-action-needed- 
 dehtp-dinch-anses-confirms/



1716

Η αξιολόγηση του ATBC που πραγματοποιήθηκε 
από την ANSES44 βάσει του Εργαλείου Συντονισμού 
Δημόσιων Δραστηριοτήτων (ΕΣΔΔ) στα πλαίσια των 
Εκθέσεων Ανάλυσης Αξιολόγησης και Διαχείρισης 
Κινδύνου (ΕΑΑΔΚ) κατέληξε ότι “κάθε περαιτέρω 
εργασία έχει τεθεί σε χαμηλή προτεραιότητα”45. 

Η αξιολόγηση των DINCH, DEHTP, ATBC και TXIB στα 
παιχνίδια και σε είδη παιδικής φροντίδας που επίσης 
διενεργήθηκε από την ANSES δεν έδειξε κίνδυνο από 
τη χρήση των ουσιών αυτών46.

Το 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη-Μέλη 
υπέγραψαν μία τετραετή επαναξιολόγηση η οποία 
έδειξε την ανυπαρξία κινδύνου για τα DINP και DIDP σε 
εφαρμογές καταναλωτών, με εξαίρεση τα παιχνίδια και 
είδη παιδικής φροντίδας που μπορεί να τοποθετηθούν 
στην στοματική κοιλότητα, για τα οποία ισχύουν 
περιορισμοί47. Παρ’ όλα αυτά, το 2016 η Δανία υπέβαλε 
φάκελο στην ECHA όπου προτείνεται να ταξινομηθεί το 
DINP ως τοξικό για την αναπαραγωγή σύμφωνα με τον 
Κανονισμό CLP. Ο φάκελος αυτός βρίσκεται ακόμη σε 
εκκρεμότητα.

Τον Απρίλιο 2016 υποβλήθηκε στην ECHA πρόταση 
για την απαγόρευση των48 DEHP, BBP, DBP και DiBP. Η 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνων 
(ΕΑΚ) και της Επιτροπής Κοινωνικο-Οικονομικής 
Ανάλυσης (ΕΚΟΑ) αναμένεται το 2017. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ 
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ
Μία μεθοδολογία με την ονομασία ΑΑΠ (Αποτύπωμα 

για την Αειφορία των Πρόσθετων) δουλεύεται από 

την Ομάδα Δράσης της VinylPlus για τα Πρόσθετα, 

από κοινού με την TNS, για την ανάπτυξη ενός 

συστηματικού πλαισίου για την αξιολόγηση της 

χρήσης ουσιών που χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα 

σε προϊόντα PVC, από την οπτική της αειφόρου 

ανάπτυξης. Πρόκειται για εξέλιξη του προγενέστερου 

EPDplus και λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες 

τυποποιημένες Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντος 

(ΠΔΠ) και το πρόγραμμα της ΕΕ για το Περιβαλλοντικό 

Αποτύπωμα Προϊόντος, μαζί με τα κριτήρια της TNS 

για την αειφορία. Η εργασία ξεκίνησε με τα προφίλ 

παραθύρων από PVC το 2016, και θα συνεχιστεί με τις 

εύκαμπτες εφαρμογές το 2017.

Το 2016, οι παραγωγοί  πρόσθετων συνέχισαν 

να παρέχουν ενημερωμένα στοιχεία στις 

ενώσεις μετατροπέων για να τους βοηθήσουν να 

ενημερώσουν τις ΑΚΖ και τις ΠΔΠ τους. Η ESPA 

ολοκλήρωσε ΑΚΖ για δύο από τους σταθεροποιητές 

της βασικής οικογενείας της με βάση το κάδμιο, 

και εργάζεται επάνω στις ΑΚΖ για τους υγρούς 

σταθεροποιητές πολλαπλών μετάλλων. 

Στις ταπετσαρίες, το PVC επιδεικνύει μεγάλη 
ανθεκτικότητα ως προς τα μοτίβα, τις 
εκτυπώσεις και την υφή.

44 ANSES: η Γαλλική Υπηρεσία για την Υγεία & Ασφάλεια των Τροφίμων, του Περιβάλλοντος και του Εργασιακού Χώρου (www.anses.fr)
45 http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/RMOA_ATBC_vf_public.pdf 
46 https://www.anses.fr/en/system/files/CONSO2013SA0176RaEN.pdf 
47 Για περισσότερες πληροφορίες δείτε: ‘Evaluation of new scientific evidence concerning DINP and DIDP’ 
 (http://echa.europa.eu/ documents/10162/31b4067e-de40-4044-93e8-9c9ff1960715)
48 https://echa.europa.eu/registry-of-submitted-restriction-proposal-intentions/-/substance-rev/13107/term 
49 Οι στόχοι, οι προθεσμίες και η πρόοδος της επίτευξης παρατίθενται συνοπτικά στο Παράρτημα 1, σελ. 30
50 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_en
51 EATS: Ευρωπαϊκή Ένωση Προμηθευτών Διακόσμησης Αυτοκινούμενων (www.trimsuppliers.eu)
52 EDEFA: Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαστικών Ελασμάτων για Διακοσμητικά και Γραφικά Είδη (www.edefa.org)

Το PVC χρησιμοποιείται 
ευρέως σε νοσοκομεία, 
συμβάλλοντας 
στη δημιουργία 
ενός ασφαλούς 
περιβάλλοντος χάρη 
στις μοναδικές, από 
πλευράς υγιεινής, 
ιδιότητές του.
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ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ:
“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.”  49

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 4η

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Η δέσμευση των παραγωγών ρητίνης PVC για τη 
βελτίωση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας κατά 
20% σε σχέση με τα επίπεδα του 2007 θεωρείται μία 
σημαντικότατη συμβολή του κλάδου προς την επίτευξη 
του στόχου ΕΕ 20/20/2050 για μείωση των εκπομπών 
CO2 κατά 20% έως το 2020. 

Ομοίως και οι μετατροπείς καταβάλλουν προσπάθειες 
για την αύξηση της ενεργειακής αποτελεσματικότητάς 
τους. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παραγωγή 
πρώτων υλών αντιπροσωπεύει πάνω από το 80% της 
ενεργειακής ζήτησης στη διάρκεια του κύκλου ζωής 
ενός προϊόντος PVC. Ως εκ τούτου, από πλευράς 
κύκλου ζωής, η εξοικονόμηση στα επίπεδα μετατροπής 
δεν μπορεί να έχει ουσιώδη αντίκτυπο στη συνολική 
χρήση ενέργειας. Ωστόσο, λόγω της περιπλοκότητας 
και ποικιλίας των λειτουργιών του κλάδου μετατροπών, 
ένας συνολικός στόχος θα στερείτο νοήματος, το ίδιο 
και οι στόχοι για πολλούς από τους υποκλάδους. Έτσι, 
οι μετατροπείς PVC δεσμεύονται ότι θα δηλώνουν 
ετησίως τα κέρδη τους από την εξοικονόμηση 
ενέργειας.  

Η εκτίμηση των διαθέσιμων στοιχείων για την αξιολόγηση 
της ενεργειακής κατανάλωσης των μετατροπέων PVC 
συνεχίστηκε το 2016. Η ανάλυση που έχει εκπονηθεί 
μέχρι στιγμής για κάθε κλαδική ομάδα της EuPC δείχνει 
ότι η EPPA και η TEPPFA μπορούν να ακολουθήσουν μία 
προσέγγιση που βασίζεται στα δεδομένα των ΠΔΠ, και 
ότι για τις ESWA και ERFMI η άσκηση αυτή παραήταν 
περίπλοκη για την ιδιαιτερότητα των διαδικασιών 
παραγωγής τους. Η αξιολόγηση εξακολουθεί για τις IVK 
και ERPA, ενώ οι έρευνες για την EATS51 και την EDEFA52 
αναμένεται να ξεκινήσουν το 2017. 

Τα προφίλ 
παραθύρων από 
PVC μπορούν να 
παίξουν σημαντικό 
ρόλο στη μείωση 
της ενεργειακής 
απώλειας στα 
κτίρια.

Τα προφίλ παραθύρων από PVC 
προσφέρουν εξαιρετική θερμομόνωση.

Φ
Ω

Τ
Ο

Γ
Ρ

Α
Φ

ΙΑ
: Ε

Υ
Γ

Ε
Ν

ΙΚ
Ή

 Π
Α

Ρ
Α

Χ
Ω

Ρ
Ή

Σ
Ή

 
Τ

Ή
Σ

 IN
T

E
R

N
O

R
M



1918

ΈΚΘΈΣΗ 
ΠΡΟΟΔΟΥ  

2017 

Βιομηχανική Εξοικονόμηση Ενέργειας 
από την EPPA για τα έτη 2007-2013
Η ενεργειακή κατανάλωση των τριών κορυφαίων 
εταιρειών κατασκευής πλαισίων παραθύρων από 
PVC, που μετρήθηκε κατά την περίοδο 2007-2013, 
έδειξε εξοικονόμηση ύψους 23% για την ενεργειακή 
κατανάλωση ανά τόνο προϊόντος PVC (προφίλ και 
dry blend). Περίπου 145,6 MJ ηλεκτρικής ενέργειας 
παρέχεται πλέον από ανανεώσιμες πηγές. 

Η ομάδα των ομολόγων, στην οποία συγκαταλέγονταν 
11 εταιρείες κατασκευής προφίλ παραθύρων από PVC, 
μείωσε την ειδική κατανάλωση ενέργειας ανά τόνο 
κατά 9% από το 2009 έως το 2013. 

TEPPFA 
Τα μέλη της TEPPFA έχουν δεσμευτεί για μείωση της 
ενεργειακής κατανάλωσής τους κατά 5% σε σχέση 
με τα επίπεδα του 2010 έως το τέλος του 2020. Δεν 
εντοπίστηκε σημαντική μεταβολή σε σχέση με τις 
τελευταίες μελέτες ΠΔΠ (στοιχεία 2009), κυρίως λόγω 
της ανεπαρκούς ακρίβειας των διαθέσιμων στοιχείων, 
παρ’ ότι οι λύσεις ενισχυμένης αποτελεσματικότητας 
έχουν ήδη εφαρμοστεί σε μονάδες παραγωγής: 
νέος φωτισμός LED σε εργοστάσια, κινητήρες 
εναλλασσόμενου ρεύματος αντί συνεχούς, και πιο 
αποτελεσματικά ψυκτικά συστήματα. 

Η επόμενη ενημέρωση ΠΔΠ θα παράσχει πιο αξιόπιστα 
στοιχεία για τη σύγκριση της εκτιμώμενης μέσης 
κατανάλωσης των 530 kWh ανά τόνο προϊόντος που 
δηλώθηκε στην τρέχουσα ΠΔΠ (εκδοθείσα το 2ο 
τρίμηνο του 2016, βάσει στοιχείων 2013).  

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενα έτη, η Ομάδα 
Δράσης της VinylPlus αξιολόγησε την προσέγγιση 
του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος Προϊόντος 
(ΠΑΠ) που εξελίσσεται αυτή την στιγμή ως ένα πολλά 
υποσχόμενο πρώτο βήμα. Η VinylPlus θα συνεχίσει 
να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο θέμα του ΠΑΠ της 
ΕΕ, και θα λάβει υπόψη τις δυνητικές μετρήσεις του 
Αποτυπώματος της VinylPlus για την Αειφορία αφού 
ολοκληρωθεί η πιλοτική φάση53 του ΠΑΠ της ΕΕ.  

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 
Η VinylPlus θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις 
εξελίξεις στην παραγωγή ρητίνης PVC και πρόσθετων 
από ανανεώσιμες πρώτες ύλες, και θα εκδώσει 
ενημερωμένη Έκθεση Προόδου έως το τέλος του 
2020. Η Έκθεση Προόδου54 για τις ανανεώσιμες 
πρώτες ύλες που ολοκληρώθηκε το 2015 έδειξε ότι η 
παραγωγή PVC από ανανεώσιμες πηγές είναι τεχνικώς 
εφικτή, ωστόσο όχι ακόμη απόλυτα βιώσιμη τόσο από 
οικονομικής όσο και από περιβαλλοντικής πλευράς. 

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η VinylPlus έχει δεσμευτεί προς την αύξηση της 

ευαισθητοποίησης για την αειφορία κατά μήκος 

της αξιακής αλυσίδας, καθώς και μεταξύ των 

ενδιαφερομένων μερών, τόσο εντός όσο και εκτός της 

βιομηχανίας του PVC. Προωθεί επίσης τον ειλικρινή 

και ανοικτό διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, 

τρίτους, φορείς και οργανισμούς σε τεχνικές, πολιτικές 

και κοινωνικές κοινότητες. 

Τον Απρίλιο, η VinylPlus συνεισέφερε στο συνέδριο 

PVC Formulation 201656 στην Κολωνία, Γερμανίας, 

κάνοντας μία παρουσίαση με τίτλο ‘EPDplus, η 
νέα περιεκτική προσέγγιση της VinylPlus για την 
αξιολόγηση της αειφόρου χρήσης πρόσθετων PVC’.

Από το 2013, το ετήσιο Φόρουμ της VinylPlus για 

53 http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/ef_pilots.htm 
54 http://www.vinylplus.eu/uploads/docs/Report_on_Renewable_Raw_Materials.pdf 
55 Οι στόχοι, οι προθεσμίες και η πρόοδος της επίτευξης παρατίθενται συνοπτικά 
 στο Παράρτημα 1, σελ. 30
56 http://www.amiplastics-na.com/events/Resources/Programme 
 /PVC%20Formulation%202016%20Programme.pdf
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Οι μεμβράνες οροφής από PVC 
εξασφαλίζουν εξαιρετική μόνωση.
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Συνολικά, το 2016 ανακυκλώθηκαν 256.607 τόνοι 
προφίλ παραθύρων στα πλαίσια της VinylPlus.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 5η

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ:
“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.” 55

Συζητώντας για τις αειφόρους πόλεις στο 
Φόρουμ της VinylPlus για την Αειφορία 2016.

την Αειφορία που διοργανώνεται από τη VinylPlus 

συγκέντρωσε ενδιαφερόμενα μέρη από ακαδημαϊκούς 

κύκλους, κυβερνητικές υπηρεσίες, τα Ηνωμένα 

Έθνη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΜΚΟ, λιανεμπόρους, 

αρχιτέκτονες, σχεδιαστές και από όλους τους κλάδους 

της βιομηχανίας του PVC. Στα πλαίσια του Φόρουμ 

συζητούνται τα επιτεύγματα και οι καινοτομίες και 

εξερευνούνται τρόποι προόδου προς ένα πιο αειφόρο 

μέλλον. Το 4ο Φόρουμ της VinylPlus για την Αειφορία, 

με θέμα ‘Smart Vinyl for Our Cities’, πραγματοποιήθηκε 

στη Βιέννη Αυστρίας τον Απρίλιο 2016.

Η 3η Συνάντηση Εταίρων για την Επικοινωνιακή 

Εκδήλωση της VinylPlus πραγματοποιήθηκε στη Βόννη 

Γερμανίας τον Ιούνιο 2016, όπου ανταλλάχθηκαν ορθές 

πρακτικές και ένα κοινό όραμα για τις επικοινωνίες της 

VinylPlus. Παρέστησαν 25 εκπρόσωποι της Επιτροπής 

Επικοινωνίας της VinylPlus, του Δικτύου PVC και 

Κλαδικών Ομάδων που συνδέονται με τη VinylPlus.
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Τον Δεκέμβριο 2016, η συμμετοχή της VinylPlus τιμήθηκε 
με “Εξαιρετικό Έπαινο” από το Circulars 2017, μία 
πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και 
του Φόρουμ των Νέων Παγκόσμιων Ηγετών. Το Circulars 
είναι ένα από τα καλύτερα προγράμματα επιβράβευσης 
στον κόσμο για την κυκλική 
οικονομία, προσφέροντας 
αναγνώριση σε πρόσωπα 
και οργανώσεις που έχουν 
συνεισφέρει αξιόλογα στην 
κυκλική οικονομία του 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 
καθώς και στην ευρύτερη κοινωνία.

Ηνωμένα Έθνη 
Η VinylPlus συνεχίζει τον προληπτικό διάλογο 
με τα Ηνωμένα Έθνη. Η Vinyl 2010 (προκάτοχος 
της VinylPlus) καταχωρήθηκε ως Συνεργασία στη 
Γραμματεία της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για 
την Αειφόρο Ανάπτυξη (UNCSD) το 2004. Η Εθελοντική 
Δέσμευση της VinylPlus συμπεριλήφθηκε στο 
Μητρώο Δεσμεύσεων του Συνεδρίου του ΟΗΕ για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη (Rio+20) το 2012. Η VinylPlus είναι 
πλέον καταχωρημένη ως συνεργασία ‘SMART’ στην 
Πλατφόρμα Στόχων των Συνεργασιών του ΟΗΕ για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη63. Από το 2013, η VinylPlus είναι 
μέλος της Πλατφόρμας για την Πράσινη Βιομηχανία 
(GIP), μίας κοινής πρωτοβουλίας του Οργανισμού 
Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 
(UNIDO) και του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των 
Ηνωμένων Εθνών (UNEP). 

Τον Σεπτέμβριο 2016, το πρόγραμμα αειφορίας της 

VinylPlus παρουσιάστηκε στο συνέδριο ‘Transition to 
the Green Economy’57 που έγινε στη Μπρατισλάβα 

Σλοβακίας. Το συνέδριο έγινε για να προσελκύσει 

την προσοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών 

και να δημιουργήσει χώρο για τη διενέργεια μίας 

ενημερωμένης συζήτησης των βασικών ερωτήσεων 

που αφορούν στη μετάβαση σε μία πράσινη οικονομία.

‘Η Κυκλική Οικονομία στην Πράξη’ ήταν το θέμα 

της 4ης συνάντησης ενδιαφερομένων μερών της 

VinylPlus που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη Ιταλίας τον 

Οκτώβριο 2016. Σκοπός ήταν να συζητηθεί η συμβολή 

της βιομηχανίας του PVC στην κυκλική οικονομία. Στη 

συνάντηση παρέστησαν εκπρόσωποι από το Ιταλικό 

Προεδρείο του Υπουργικού Συμβουλίου, από τα 

Υπουργεία Περιβάλλοντος, Οικονομικής Ανάπτυξης και 

Υγείας, και από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας. 

Τον Οκτώβριο 2016, η VinylPlus συνεισέφερε στο 

Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Παγκόσμιας Βιομηχανίας 

Χημικών που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία 

Ιταλίας, κάνοντας μία παρουσίαση με τίτλο ‘15 Χρόνια 

Κυκλικής Οικονομίας στην Πράξη - Η Ευρωπαϊκή 

Βιομηχανία PVC σε Δράση’. 

Η VinylPlus συμμετείχε στο Συνέδριο της ΕΕ για το 

Πλαστικό, που πραγματοποιήθηκε στο Ρότερνταμ 

Ολλανδίας τον Δεκέμβριο 2016. Περίπου 300 

συμμετέχοντες συνέβαλαν στην ανάπτυξη της 

Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το Πλαστικό.

57 http://www.t2ge.eu/content/program 
58 http://www.vinylplus.eu//uploads/Modules/Documents/vinyl- 
 in-european-stadiums-180416.pdf 
59 http://www.vinylplus.eu//uploads/Modules/Documents/showing-the-path- 
 for-a-circular-economy-300516.pdf 
60 SSDC: Κλαδική Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου
61 Το Ευρωπαϊκό Σωματείο IndustriAll αντιπροσωπεύει εργάτες από όλες τις 
 αλυσίδες προμηθειών στους κλάδους παραγωγής, εξόρυξης και ενέργειας σε 
 όλη την Ευρώπη
62 ECEG: Ευρωπαϊκή Ομάδα Εργοδοτών Χημικών. Η ECEG είναι η Ευρωπαϊκή 
 οργάνωση εργοδοτών που αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα της βιομηχανίας 
 χημικών, φαρμακευτικών, ελαστικών και πλαστικού σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 
 (www.eceg.org) 
63 https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=91

Brigitte Dero (VinylPlus),
Sylvain Lefebvre (industriAll Europe)
και Emma Argutyan (ECEG) μετά 
την υπογραφή της Σύμβασης 
Συνεργασίας.

Το 2016, η VinylPlus δημοσίευσε ένα νέο φυλλάδιο 

με τίτλο ‘Το βινύλιο σε Ευρωπαϊκά Στάδια’ 58, στο 

οποίο τονίζεται το πως η χρήση του PVC συνδυάζει 

την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και τη δυναμική 

της αρχιτεκτονικής. Το ενημερωτικό έντυπο με τίτλο 

‘Δείχνοντας τον Δρόμο προς μία Κυκλική Οικονομία’59 

χαρτογραφεί τον ρόλο της VinylPlus στη βελτίωση 

της περιβαλλοντικής προστασίας με αειφόρο και 

οικονομικά βιώσιμο τρόπο. 

Σύμβαση Συνεργασίας των Κοινωνικών 
Εταίρων της Ευρωπαϊκής Κλαδικής 
Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου για τα 
Χημικά (SSDC)60 και της VinylPlus για 
την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία του PVC
Με σκοπό την αναθεώρηση και ενημέρωση του Χάρτη 

για τον Κοινωνικό Διάλογο ημερομηνίας Οκτωβρίου 

2000, που αποτελεί μέρος της Vinyl 2010, η VinylPlus 

και η IndustriAll61 εκπόνησαν μία νέα σύμβαση 

συνεργασίας που θα συμπεριληφθεί στην Εθελοντική 

Δέσμευση της Βιομηχανίας του PVC.

Η σύμβαση αυτή συνυπογράφηκε από την ECEG 

(Ευρωπαϊκή Ομάδα Εργοδοτών Χημικών)62 και 

υπογράφηκε επισήμως στις 24 Φεβρουαρίου 2017 

μεταξύ της VinylPlus και της Ευρωπαϊκής Κλαδικής 

Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου για τα Χημικά (SSDC) 

(που απαρτίζεται από την ECEG και το IndustriAll) η 

οποία συστάθηκε στο τέλος του 2004 υπό την αιγίδα 

της Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρ. 98/500/

ΕΕ που προωθεί τον διάλογο μεταξύ των κλαδικών 

κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η εν λόγω κοινή δέσμευση για την Ευρωπαϊκή 

βιομηχανία του PVC προσδιορίζει τομείς και 

αντικείμενα κοινών δραστηριοτήτων και των τριών 

μερών στα πλαίσια της εντατικοποιημένης αυτής 

συνεργασίας κατά το διάστημα 2016-2020. 

Οι τομείς και τα αντικείμενα αυτά θα είναι απολύτως 

συνδεδεμένα με την Πορεία των Κλαδικών Κοινωνικών 

Εταίρων της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Χημικών 

2015-2020 και θα εστιάζονται στις ακόλουθες 

προτεραιότητες:  

 Υγεία και Ασφάλεια 

 Εκπαίδευση / επιμόρφωση

 Μετάδοση γνώσης

 Ανάπτυξη κλάδου  

Η δέσμευση αυτή για την εντατικοποίηση της 

συνεργασίας συμφωνήθηκε από τη VinylPlus για 

λογαριασμό των ECVM, ESPA και European Plasticisers 

(πρώην ECPI). Η EuPC, το τέταρτο μέλος της VinylPlus, 

συμφώνησε επίσης να συμπεριληφθεί. Η Σύμβαση 

Συνεργασίας θα τροποποιηθεί αντίστοιχα.    

Η Σύμβαση Συνεργασίας περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα 2 της παρούσας Έκθεσης Προόδου. 

Παγκόσμια Συμμετοχή  
Η VinylPlus συνέχισε επίσης να μοιράζεται ενεργά 
εμπειρία, γνώση και ορθές πρακτικές με τις υπόλοιπες 
τοπικές ενώσεις του PVC σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Η VinylPlus συμμετείχε στο Vinyl India® 2016, το 6ο 
Διεθνές Συνέδριο για το PVC & τα Χλωριούχα Αλκάλια 
στο Μουμπάι. Συμμετείχε επίσης στις συνεδριάσεις του 
GVC (του Παγκόσμιου Συμβουλίου για το Βινύλιο) που 
πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο, τον Απρίλιο 
στη Βιέννη Αυστρίας, και τον Μάιο στη Μελβούρνη 
Αυστραλίας.

Φ
Ω

ΤΟ
ΓΡ

Α
Φ

ΙΑ
: Ε

ΥΓ
Ε

Ν
ΙΚ

Η
 Π

Α
ΡΑ

Χ
Ω

Ρ
Η

ΣΗ
 Τ

Ο
Υ 

ΣΥ
Μ

Β
Ο

ΥΛ
ΙΟ

Υ 
Β

ΙΝ
ΥΛ

ΙΟ
Υ 

ΑΥ
ΣΤ

ΡΑ
ΛΙ

Α
Σ

“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 
UNIDO 

Βιέννη, Απρίλιος 2016
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Το Twitter είναι ένα αποτελεσματικό και 
ευπροσάρμοστο εργαλείο για την επικοινωνία της 

VinylPlus με τα ενδιαφερόμενα μέρη της. Αυτό 
επιβεβαιώθηκε από τον αριθμό των followers του 

λογαριασμού Twitter της VinylPlus – @VinylPlus_EU 
– που υπερδιπλασιάστηκαν το 2016.

Ανταλλαγή ορθών πρακτικών και καλλιέργεια 
συνεργασίας στη συνεδρίαση του 

Παγκόσμιου Συμβουλίου για το Βινύλιο που 
πραγματοποιήθηκε στη Μελβούρνη, Αυστραλίας.
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VinylPlus @VinylPlus_EU • 9 set 2016  
#FridayFact: 500,000 tonnes of PVC recycled save 1 million tonnes  
#CO2ow.ly/1o79301TwTJ
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64 http://www.vinylplus.eu/community/communications-projects/2016-2 
65 AGPU: Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt – 

η Γερμανική ένωση της αξιακής αλυσίδας του PVC (www.agpu.com) 
66 SNEP: Syndicat National de l’Extrusion Plastique  

(http://snep.org/presentation-du-snep/)
67 FIPIF: Η Φινλανδική Ομοσπονδία Βιομηχανιών Πλαστικού (www.plastics.fi/eng/) 

68 PRE: Plastic Recyclers Europe - Ανακυκλωτές Πλαστικού Ευρώπης, η ένωση των 
Ευρωπαίων ανακυκλωτών πλαστικού (http://plasticsrecyclers.eu/)

Υπεύθυνος σχεδίου η PRE68 
Γεωγραφικό πλαίσιο: ΕΕ

Σετ Ανακύκλωσης για 
Σωλήνες και Παράθυρα 
Στόχος η ευαισθητοποίηση 
του κλάδου οικοδομών και 
κατασκευών σε σχέση με την 
ανακύκλωση του PVC. Το σετ 
ανακύκλωσης που αναπτύχθηκε 
από την PRE από κοινού με τις 
TEPPFA και EPPA, παρουσιάζει τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών 
ανακύκλωσης, από όπου 
προκύπτει μία νέα εφαρμογή με 
ανακυκλωμένο περιεχόμενο. 

Υπεύθυνος σχεδίου η TEPPFA  
Γεωγραφικό πλαίσιο: ΕΕ

Έκκληση σε Μέλη Εθνικών 
Ενώσεων που δεν ανήκουν 
στην TEPPFA
Κινητές παρουσιάσεις της TEPPFA 
με μικρομεσαίους παραγωγούς 
σωλήνων που δεν ανήκουν 
στη δύναμη της TEPPFA, το 
Φόρουμ της TEPPFA και ένα 
ηλεκτρονικό περιοδικό. Ποιους 
αφορά: παραγωγούς σωλήνων, 
τον κλάδο σωληνουργίας και 
σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη 
και ευρωπαίους διαμορφωτές 
πολιτικών, ενδιαφερόμενα μέρη 
από τη βιομηχανία πλαστικών 
σωλήνων, καθώς και μέλη εθνικών 
ενώσεων που δεν ανήκουν στη 
δύναμη της TEPPFA.

Υπεύθυνος σχεδίου η AGPU
Γεωγραφικό πλαίσιο: Γερμανία

Προϊόντα Οικοδομής με 
εξοικονόμηση ενέργειας 
και πόρων στις δημόσιες 
προμήθειες
Προώθηση των προϊόντων PVC 
από τα μέσα των Πράσινων 
Δημόσιων Προμηθειών ως 
αειφόρων λύσεων στις δημόσιες 
προμήθειες, αποδεικνύοντας 
την εξοικονόμηση ενέργειας και 
πόρων, καθώς και το χαμηλό 
κόστος σε όλη τη διάρκεια ζωής 
τους.

Υπεύθυνος σχεδίου το SNEP66  
Γεωγραφικό πλαίσιο: Γαλλία

Ανακύκλωση PVC 

Βελτίωση της περισυλλογής και 

ανακύκλωσης αποβλήτων PVC μετά 

τη χρήση, με διαδικτυακό χάρτη 

σημείων περισυλλογής στη Γαλλία.  

Υπεύθυνος σχεδίου η SFEC 
Γεωγραφικό πλαίσιο: Γαλλία

TURQUOISE 

Το σχέδιο TURQUOISE είχε ως 
στόχο να γίνει ορατό το Novafloor 
στη Γαλλία. Αυτό περιελάμβανε τα 
σχετικά επικοινωνιακά εργαλεία 
για την αύξηση των πωλήσεων των 
προϊόντων Novafloor από 100% 
ανακυκλωμένο PVC. 

Υπεύθυνος σχεδίου η WUPPI 
Γεωγραφικό πλαίσιο: Δανία

Επίτευξη Αναγνώρισης για 
την Ανακύκλωση Κλειστού 
Βρόχου του PVC της Δανίας
Το σχέδιο αποσκοπεί στη μελέτη, 
καταγραφή και άμβλυνση της 
αντίστασης στη χρήση του PVC-U 
σε προϊόντα οικοδομών του 
δημοσίου.

Υπεύθυνος σχεδίου η AGPU65  
Γεωγραφικό πλαίσιο: Γερμανία

Προσιτά Σπίτια - οικολογικά, 
οικονομικά και κοινωνικά
Το συνέδριο απευθυνόταν 
σε δημοτικά κλιμάκια λήψης 
αποφάσεων, ειδικούς 
διαμόρφωσης χώρων και 
αρχιτέκτονες που ασχολούνται 
ή είναι υπεύθυνοι για δημοτικά 
και ιδιωτικά σχέδια οικοδόμησης, 
καθώς και σε κατασκευαστές 
παραθύρων και δαπέδων. 

Ξενάγηση ΜΜΕ: 
εξερευνώντας την αξιακή 
αλυσίδα του PVC
Προώθηση της δέσμευσης 
της VinylPlus και της European 
Plasticisers για την αειφορία, 
μέσω επίσκεψης μίας ομάδας 
δημοσιογράφων στη Γερμανία. 
Οι δημοσιογράφοι περιηγήθηκαν 
σε μονάδες παραγωγής και 
ανακύκλωσης, και είχαν την 
ευκαιρία να δουν τις μονάδες 
αυτές σε λειτουργία και να 
γνωρίσουν τους ανθρώπους που 
εργάζονται στη βιομηχανία.

Υπεύθυνη σχεδίου η 
European Plasticisers  

 Γεωγραφικό πλαίσιο: ΕΕ

Η Νέα Εποχή των Σωλήνων 
από PVC: σχεδιαστές, 
φορείς, υπηρεσίες κοινής 
ωφελείας
Στόχος: να ξεκινήσει διάλογος 
με τις ιταλικές υπηρεσίες κοινής 
ωφελείας και να διερευνηθεί 
η δυνατότητα συνεργασίας σε 
δύο τομείς ενδιαφέροντος για 
την PVC Forum και τη VinylPlus: 
σωληνουργία και απόβλητα. 
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
σχεδιαστών, μηχανικών και δήμων 
σχετικά με τα οφέλη των σωλήνων 
από PVC και τη συνεισφορά της 
βιομηχανίας του PVC στην κυκλική 
οικονομία.

Υπεύθυνος σχεδίου η 
PVC Forum Italia

Γεωγραφικό πλαίσιο: Ιταλία 

Κάθε χρόνο, η VinylPlus 

συγχρηματοδοτεί ένα 

εύρος προϊόντων με 

στόχο τη διεύρυνση του 

πεδίου των επικοινωνιακών 

δραστηριοτήτων της. Το 2016 

εφαρμόστηκαν δεκατρία 

σχέδια64  

από πέντε οργανώσεις 

του Ευρωπαϊκού κλάδου 

βιομηχανίας, και έξι εθνικές 

ενώσεις για το PVC.

Αντικατάσταση 
Σταθεροποιητών Μολύβδου: 
Ναι, μπορούμε... και το 
πετύχαμε ήδη στην ΕΕ! 
Ενίσχυση της εικόνας της 
δέσμευσης της VinylPlus για μία 
αειφόρο χρήση των πρόσθετων, 
προωθώντας το επίτευγμα της 
βιομηχανίας σταθεροποιητών PVC 
σχετικά με την αντικατάσταση 
των σταθεροποιητών με βάση τον 
μόλυβδο στις 28 χώρες της ΕΕ 
έως το τέλος του 2015. 

Υπεύθυνος σχεδίου η ESPA  
Γεωγραφικό πλαίσιο: ΕΕ

Το Εύκαμπτο PVC στις 
Πόλεις μας: διαδραστικό 
πληροφοριακό γράφημα 
(infographic) 
Ένα διαδραστικό πληροφοριακό 
γράφημα που παρουσιάζει τις 
πολλαπλές χρήσης του σκληρού 
και εύκαμπτου PVC στην 
καθημερινότητα. Μπορείτε να δείτε 
το πληροφοριακό γράφημα στο: 
http://www.plasticisers.org/where-is-
pvc-used και να το μοιραστείτε με 
ενδιαφερόμενους.

Υπεύθυνη σχεδίου η 
European Plasticisers    

Γεωγραφικό πλαίσιο: ΕΕ 

Υπεύθυνος σχεδίου η FIPIF67 
Γεωγραφικό πλαίσιο: Φινλανδία

Το PVC Γίνεται Βιολογικό
Προώθηση του PVC ως υλικό-κλειδί 
για τη βιο-οικονομία και την κυκλική 
οικονομία. Οι σωλήνες από PVC 
χρειάζονται στη γεωργία και στην 
επεξεργασία πολτού, καθώς και 
για περιφράξεις, βεράντες και 
συστήματα σιδηροτροχιών. Τα 
προφίλ από PVC χρησιμοποιούνται 
επίσης σε εφαρμογές για την 
εξοικονόμηση ενέργειας.

Υπεύθυνος σχεδίου η EPPA  
Γεωγραφικό πλαίσιο: ΗΒ-ΕΕ

Προώθηση του PVC ως 
Προτιμώμενου Αειφόρου 
Υλικού για Παράθυρα 
- απευθύνεται σε 
αρχιτέκτονες, συντάκτες 
τεχνικών προδιαγραφών και 
εγκαταστάτες
Συνεργασία με συντάκτες τεχνικών 
προδιαγραφών και εγκαταστάτες 
προϊόντων PVC, και προώθηση του 
προγράμματος της VinylPlus και των 
διαπιστευτήριων αειφορίας του PVC. 
Υλοποίηση παρόμοιων σχεδίων σε 
άλλα κράτη της ΕΕ.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 

ΠΟΣΑ ΣΕ €1.000

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ  
ΤΗΣ EUPC ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ

Σχέδια σχετικά με μεμβράνες και 
υφάσματα με επίστρωση

167 206

Σχέδια σχετικά με δάπεδα 577 570

EPPA 339 377

ESWA/Roofcollect® 101 107

Recovinyl 1.761 1.700

Μελέτες, ιδέα εκκίνησης 
& έλξης ενδιαφέροντος

43 175

TEPPFA 578 547

EATS 6 0

Ebene (ανακύκλωση επίπλων) 19 26

Ανακύκλωση ιατρικών εφαρμογών 46 44

Κοινοπραξία Resysta® 10 10

ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΕΔΙΩΝ 3.645 3.762

Οικονομική Έκθεση Τονάζ Aνακυκλωμένου PVC 
Η δαπάνη της βιομηχανίας παρέμεινε σταθερή, με ενδεχόμενη μικρή αύξηση το 2016. 
Η αύξηση των συνολικών δαπανών (+€526.000 σε σχέση με το 2015) που αναφέρεται 
παρακάτω οφείλεται κυρίως στην αλλαγή πλαισίου της υποβολής εκθέσεων, η οποία 
πλέον συμπεριλαμβάνει εθνική και κλαδική συγχρηματοδότηση επικοινωνιακών 
σχεδίων, και ανήλθε συνολικά σε €327.000 το 2016.  

Η δαπάνη της VinylPlus, συμπεριλαμβανομένης της EuPC και των μελών της, καθώς 
και η εθνική και κλαδική συγχρηματοδότηση επικοινωνιακών σχεδίων, ανήλθαν σε 
€5,55 εκατομμύρια το 2016. 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει συνοπτικά τα τονάζ του PVC που 
ανακυκλώθηκε στα πλαίσια της VinylPlus το διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 
Δεκεμβρίου 2016, μέσω πρωτοβουλιών από κλαδικές ομάδες και κλαδικές ενώσεις 
της EuPC, καθώς και μέσω του Recovinyl. 

Η πλήρης Έκθεση Ευρημάτων σχετικά με την Ανάθεση Συμφωνούμενων Διαδικασιών 
(“ΑΣΔ”) βρίσκεται στη σελίδα 28.

Οι συνολικές δαπάνες 
της VinylPlus το 2016: 
€5,55 εκ.

Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και τα τεχνικά σχέδια, 
συμπεριλαμβανομένης της εθνικής και κλαδικής 

συγχρηματοδότησης, ανέρχονται σε 21% της συνολικής 
χρηματοδότησης της βιομηχανίας 

Οι επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής και 
κλαδικής συγχρηματοδότησης, ανέρχονται σε  6% της 

συνολικής χρηματοδότησης της βιομηχανίας 

Γενικά Έξοδα και ανάπτυξη Εθελοντικής Δέσμευσης

68%

18%

14%

2015 2016

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

Έργο Είδος PVC Τονάζ που 
ανακυκλώθηκε το 
2015

Τονάζ που 
ανακυκλώθηκε το 
2016

EPCoat  
(συμπ. Recovinyl)

Υφάσματα με 
επίστρωση

10.853* 8.187*

Πρωτοβουλία 
Ανακύκλωσης Δαπέδων 
μετά τη χρήση (πρώην  
EPFLOOR)

Δάπεδα 3.938* 3.811*

EPPA  
(συμπ. Recovinyl)

Προφίλ παραθύρων και 
σχετικά προφίλ

232.757**  256.607**

ESWA – 
ROOFCOLLECT®  
και Recovinyl

ESWA – 
ROOFCOLLECT® 
Recovinyl

Εύκαμπτο PVC

Εύκαμπτο PVC 

Εφαρμογές  
εύκαμπτου PVC

87.537 
που αποτελούνται από: 

3.249* 

84.289**

91.811
που αποτελούνται από:

5.082*

86.729**

TEPPFA  
(συμπ. Recovinyl)

Σωλήνες & εξαρτήματα 49.412** 57.005**

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

Σκληρές 
μεμβράνες PVC

24.371** 24.061**

Recovinyl  
(συμπ. Vinyloop Ferrara)

Καλώδια 106.044 127.214

ΣΥΝΟΛΟ 514.913 568.696



2726

ΈΚΘΈΣΗ 
ΠΡΟΟΔΟΥ  

2017 

Εκθέσεις Επαλήθευσης 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΏΝ ΤΗΣ KPMG 
Έκθεση Ανεξάρτητων Λογιστών σχετικά με την Εφαρμογή Συμφωνούμενων Διαδικασιών 

Προς τη Διοίκηση της VinylPlus

Εφαρμόσαμε τις διαδικασίες που συμφωνήθηκαν μαζί σας 
και απαριθμούνται παρακάτω 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 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016, που 
καταρτίστηκε από την διοίκηση της VinylPlus. 

Αντικείμενο Εργασίας 
Η εργασία μας διεξήχθη σύμφωνα με τα ακόλουθα:

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

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

Επιβεβαιώνουμε ότι ανήκουμε σε ένα διεθνώς 
αναγνωρισμένο σώμα ελεγκτών.

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

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

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

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

Διαδικασίες και Τεκμηριωμένα Ευρήματα
α.  Ανάλυση των εξόδων που δηλώθηκαν στον πίνακα 

που παραθέτει τις τεκμηριωμένες δαπάνες για τα 
διάφορα έργα της VinylPlus, όπως περιλαμβάνονται 
στην έκθεση Προόδου της VinylPlus σχετικά με τις 

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

Υλοποιήσαμε τις διαδικασίες που συμφωνήθηκαν μαζί 
σας και απαριθμούνται παρακάτω αναφορικά με τα τονάζ 
ανακυκλωμένου PVC (στα πλαίσια των ακόλουθων σχεδίων της 
VinylPlus) κατά το 2016: 

 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”) 

 στις 28 χώρες της ΕΕ (πλέον Νορβηγίας και Ελβετίας) 
 στα πλαίσια του σχεδίου EPCoat από μέλη της 
 Industrieverband Kunststoffbahnen e.V. (hereafter “IVK”) και

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

ως έχουν στις 3 Απριλίου 2017 και παρουσιάζονται στη 
συνοδευτική επιστολή ανάθεσης με ημερομηνία 31 Μαρτίου 
2017. 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 2016, και 
συνοψίζονται ως εξής: 

Όσον αφορά στο MS Excelspreadsheet “KPMG calculation_
consoTrecycled_VinylPlus (2016)” για τη λογιστική χρήση 1 
Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016 που εκπονήθηκε από τη 
διοίκηση της VinylPlus, σχετικά με τα τονάζ ανακυκλωμένου PVC 
(στα πλαίσια των προαναφερόμενων σχεδίων της VinylPlus) το 
2016, πραγματοποιήσαμε τις ακόλουθες διαδικασίες:

1. Επαλήθευση, στο φύλλο “VinylPlus 2016” (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 
2016 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 Réviseurs 
 d’Entreprises SCRL civile/KPMG Bedrijfsrevisoren burg. 
 CVBA κατόπιν αιτήματος των νομικών προσώπων που 
 παρατίθενται κατωτέρω, αναφορικά με:

 τονάζ υλικών δαπέδων από PVC που ανακυκλώθηκαν στις
   28 χώρες της ΕΕ πλέον Νορβηγίας και Ελβετίας το 2016, 
   από μέλη της AgPR

 τονάζ εύκαμπτου PVC που ανακυκλώθηκε στις 28
χώρες της ΕΕ πλέον Νορβηγίας και Ελβετίας το 2016, 
από μέλη της ESWA στα πλαίσια του συστήματος 
ROOFCOLLECT και

δραστηριότητες του έτους 2016 και επαλήθευση της 
μαθηματικής ακρίβειάς τους.

 Το ποσό της συνολικής δαπάνης ανήλθε σε KEUR 
5,547.

 Δεν διαπιστώσαμε εξαιρέσεις κατά την εφαρμογή της 
διαδικασίας αυτής.

β.  Επαλήθευση της καταχώρησης των εξόδων αυτών στις 
οικονομικές εκθέσεις 2016 της VinylPlus ΜΚΟ.

 Δεν διαπιστώσαμε εξαιρέσεις κατά την εφαρμογή της 
διαδικασίας αυτής.

γ.  Αναφορικά με το έργο ESWA, για κάθε επιμέρους 
δαπάνη άνω των EUR 100, συμφωνία των δαπανών 
αυτών με τα αντίστοιχα παραστατικά και επαλήθευση 
ότι πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 
2016 και 31ης Δεκεμβρίου 2016.

 Δεν διαπιστώσαμε εξαιρέσεις κατά την εφαρμογή της 
διαδικασίας αυτής.

δ.  Αναφορικά με το έργο ESWA, για κάθε επιμέρους 
δαπάνη άνω των EUR 100, επαλήθευση ότι οι δαπάνες 
αυτές καταχωρήθηκαν στα βιβλία του εργολάβου το 
αργότερο έως 31 Δεκεμβρίου 2016.

 Δεν διαπιστώσαμε εξαιρέσεις κατά την εφαρμογή της 
διαδικασίας αυτής.

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

 Δεν διαπιστώσαμε εξαιρέσεις κατά την εφαρμογή της 
διαδικασίας αυτής.

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

 Δεν διαπιστώσαμε εξαιρέσεις κατά την εφαρμογή της 
διαδικασίας αυτής, που αντιπροσωπεύει το 22.45% της 
συνολικής δαπάνης.

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

Χρήση της Παρούσας Έκθεσης
Η παρούσα Έκθεση προορίζεται αποκλειστικά προς 
ενημέρωση και χρήση από την διοίκηση της VinylPlus, και 
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε άλλο 
πέραν των ανωτέρω αναφερομένων μερών.
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 τονάζ PVC που ανακυκλώθηκε στις 28 χώρες της 
ΕΕ πλέον της Ελβετίας το 2016, στα πλαίσια των 
δραστηριοτήτων του Recovinyl

 Επιβεβαιώσεις ανακύκλωσης σχετικά με υλικά 
 δαπέδων PVC

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

 Επικοινωνία από τα σχετικά σχέδια της VinylPlus,

απευθυνόμενη στη διοίκηση της VinylPlus ή/και στον 
Επικεφαλής Ελεγκτή Σχεδίου, κ. Geoffroy Tillieux 

2. Επαλήθευση, στο φύλλο “VinylPlus 2016”, της μαθηματικής 
ακρίβειας των υπολογισμών (προς αποφυγή διπλομέτρησης) 
των ποσοτήτων ανακυκλωμένου PVC το 2016

3. Επαλήθευση, στο φύλλο “Table for progress report” (το 
οποίο περιέχει τον πίνακα προς δημοσίευση στην Έκθεση 
Προόδου της VinylPlus 2017), της μαθηματικής ακρίβειας 
των υπολογισμών της στήλης E σχετικά με τα τονάζ που 
ανακυκλώθηκαν το 2016, βάσει των σχετικών τονάζ που 
αναφέρονται στο φύλλο “VinylPlus 2016”.

Ο προαναφερόμενος πίνακας παρατίθεται επίσης στη σελίδα 
26 της Έκθεσης Προόδου της VinylPlus 2017, με συνολικό 
ανακυκλωμένο τονάζ για το 2016 ύψους 568.696 τόνων.

Κατωτέρω παραθέτουμε τα ευρήματά μας:

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

Δεδομένου ότι οι ανωτέρω διαδικασίες δεν συνιστούν έλεγχο 
ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ή τα 
Διεθνή Πρότυπα περί Αναθέσεων Ελέγχου, δεν παρέχουμε καμία 
διαβεβαίωση ως προς τα τονάζ ανακυκλωμένου PVC στα πλαίσια 
των ανωτέρω έργων της VinylPlus κατά το 2016, από 3 Απριλίου 
2017.

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 2017. 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 2016, καθώς και στα 
κονδύλια που αναφέρονται ανωτέρω, και δεν επεκτείνεται στις 
οικονομικές καταστάσεις της VinylPlus στο σύνολό τους. 
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Η SGS είναι η κορυφαία εταιρεία έρευνας, 
επαλήθευσης, ελέγχου και πιστοποίησης. 
Αναγνωρισμένοι ως διεθνές σημείο αναφοράς 
ποιότητας και συνοχής, απασχολούμε 
περισσότερους από 90.000 ανθρώπους και 
διατηρούμε δίκτυο με πάνω από 2.000 γραφεία και 
εργαστήρια σε όλο τον κόσμο.

Η VinylPlus ανέθεσε στην SGS να προβεί σε 
ανεξάρτητη επαλήθευση της “ Έκθεσης Προόδου 
2017”. Η Έκθεση αυτή παρουσιάζει τα επιτεύγματα 
του έργου της VinylPlus κατά το 2016.

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

Διαδικασία Επαλήθευσης
Η επαλήθευση συνέστη στον έλεγχο της ειλικρινούς 
και αληθούς απεικόνισης της απόδοσης και των 
επιτευγμάτων της VinylPlus. Στα πλαίσια αυτά, 
έγινε επισκόπηση του αντικειμένου της Έκθεσης 
Ελέγχου και των μεγεθών και της σαφήνειας των 
κατατεθειμένων 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.

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

 Επικοινωνία με μέλη της Επιτροπής 
 Παρακολούθησης.

Η επαλήθευση δεν περιέλαβε τα κάτωθι:
 Τα υποκείμενα στοιχεία και οι πληροφορίες πάνω  

 στα οποία βασίστηκαν τα έγγραφα που 
 ελέγχθηκαν.

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

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

 Το κεφάλαιο με τίτλο Πιστοποίηση Δαπανών 
 της KPMG.

 Το κεφάλαιο με τίτλο Έλεγχος Τονάζ της KPMG.

Αποτελέσματα Επαλήθευσης
Στα πλαίσια της επαλήθευσης μας, η VinylPlus 
παρείχε αντικειμενικά στοιχεία της απόδοσής της 
αναφορικά με τις δεσμεύσεις της στο πρόγραμμα 
της VinylPlus.

Κατά τη γνώμη μας, η παρούσα “Έκθεση Προόδου 
2017” παρουσιάζει με αξιοπιστία τα επιτεύγματα της 
VinylPlus κατά το έτος 2016. Η έκθεση απεικονίζει 
την προσπάθεια της VinylPlus να συμμορφωθεί με 
την Εθελοντική Δέσμευση την οποία ανέλαβε τον 
Ιούνιο του 2011. 

IR PIETER WETERINGS
SGS Belgium NV 

Πιστοποίηση και Ενίσχυση Επιχειρήσεων 
Διευθυντής Πιστοποιήσεων

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Σχολιασμός της TNS για την Έκθεση Προόδου της 
VinylPlus για το έτος 2016 

ΕΚΘΕΣΗ 
ΠΡΟΟΔΟΥ  

2017 

Η Natural Step ενεργεί ως εξωτερικός σύμβουλος, μεσολαβητής μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και υποστηρικτής διεύρυνσης 
δυνατοτήτων για το VinylPlus. Τα σχόλιά μας εδώ βασίζονται στην οπτική μας για την αειφορία της βιομηχανίας ως εξωτερικών παρατηρητών, 
και προέρχονται από την άμεση ανάμειξή μας στη VinylPlus καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Γιορτάζουμε τις Νίκες, αλλά Αποφεύγουμε τον 
Εφησυχασμό
Με μεγάλη μας ευχαρίστηση παρατηρούμε τη συνεχή πρόοδο, από 
το ένα έτος στο επόμενο, στα πλαίσια της αειφόρου πορείας της 
βιομηχανίας που πρεσβεύει η VinylPlus για τον κλάδο του PVC στην 
Ευρώπη, όπως παρουσιάζεται στο δημοσίευμα αυτό. Από ορισμένες 
απόψεις, το 2016 ήταν το έτος που δημιούργησε κεκτημένη ταχύτητα 
και αναγνώριση. Ειδικότερα σημειώνουμε την επαληθευμένη 
επιβεβαίωση για την ολοκλήρωση της αντικατάστασης του μολύβδου 
στην ευρωπαϊκή παραγωγή PVC, το βραβείο που αναγνώρισε τη 
συμβολή της VinylPlus στην κυκλική οικονομία, και τα μηνύματα 
υποστήριξης αλλά και την ανάμειξη των βασικών ενδιαφερομένων 
μερών. Οι νίκες αυτές είναι αφορμή για εορτασμό, και χρησιμεύουν 
ως κίνητρο. 
Ταυτόχρονα, εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε επείγουσες και 
διογκούμενες προκλήσεις αειφορίας, ενώ έχουν αναγνωριστεί οι 
δυσκολίες στην επίτευξη ορισμένων στόχων και στην ικανοποίηση 
των αυξανόμενων απαιτήσεων των ενδιαφερόμενων μερών. Για 
παράδειγμα, οι Ολλανδοί εκπρόσωποί μας συμμετείχαν στο φετινό 
Φόρουμ της VinylPlus για την Αειφορία, και μετέδωσαν το σαφές 
μήνυμα ότι οι φορείς επόμενου σταδίου και οι οργανώσεις του 
δημόσιου τομέα χρειάζονται εργαλεία που θα τους βοηθήσουν 
να κατανοήσουν και να επιλέξουν προϊόντα από PVC που 
πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα απόδοσης και διαχείρισης της 
αειφορίας. Τονίζουμε και πάλι τη συνάφεια και την αναγκαιότητα 
του προγράμματος σήμανσης της VinylPlus ως κρίσιμης σημασίας 
εργαλείου εν όψει των ανωτέρω. 

Η Αναγκαιότητα για Συνεχή Προσπάθεια προς την 
Εξασφάλιση μίας Θέσης για τα Προϊόντα από PVC
Το πλαίσιο της πολιτικής για την κυκλική οικονομία στην Ευρώπη 
και, ειδικότερα, οι υψηλού επιπέδου έρευνες για την πορεία του 
πλαστικού, δείχνουν πόσο απέχουμε από μία αειφόρο κοινωνία, ενώ 
η δυνατότητα αλλαγής σε ότι αφορά τους πόρους ενυπάρχει στην 
οικονομία. Οι συζητήσεις αυτές θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την 
αγορά του PVC, και τα ενδιαφερόμενα μέρη θα συνεχίσουν πράγματι 
να ρωτούν πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπεύθυνα τα προϊόντα 
από PVC στην κυκλική οικονομία, και υπό ποιες συνθήκες. Μία πιο 
ξεκάθαρη ευρωπαϊκή στάση σε ότι αφορά τις προσδοκίες απόδοσης, 
αλλά και η επικέντρωση στις εφαρμογές όπου το PVC παρέχει την 
πιο αειφόρο αξία, θα είχαν ιδιαίτερη βαρύτητα στον διάλογο που 
λαμβάνει χώρα στην Ευρώπη αλλά και στα πλαίσια της βιομηχανίας 
του PVC παγκοσμίως.
Τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται στα διάφορα προϊόντα 
PVC έχουν καθοριστική σημασία για τον προσδιορισμό των 
λειτουργικών οφελών, των διάφορων εφαρμογών για προϊόντα 
PVC, των αντίκτυπων και των καθεστώτων διαχείρισης. Ως εκ 
τούτου, θεωρούμε ότι το θέμα αυτό αποτελεί προτεραιότητα και 
καλωσορίζουμε τις νέες μελέτες που διερευνούν συγκεκριμένα 
πρόσθετα, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών ασφαλούς 
και υπεύθυνης χρήσης των κληροδοτημένων πρόσθετων στο 
ανακυκλωμένο PVC. 
Το 2016 συμμετείχαμε επίσης πιο άμεσα στην Ομάδα Δράσης της 
VinylPlus για τα Πρόσθετα, και είμαστε σε θέση να δηλώσουμε 
ότι υπάρχει ανανεωμένη πρόοδος ως προς την καθοδήγηση της 
μεθοδολογίας του Αποτυπώματος για την Αειφορία των Πρόσθετων, 
καθώς και των κριτηρίων αξιολόγησης της αειφόρου χρήσης των 
πρόσθετων. Αυτό αποτελεί προτεραιότητα ως ένδειξη για το που 
χρειάζεται να δοθεί προσοχή, που σημειώνεται πρόοδος, και ως 
πλαίσιο για συζήτηση με τους φορείς χάραξης πολιτικής και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη.  

Αξιοποιώντας την Υποστήριξη και τις Μεθόδους 
της TNS
Από την οπτική της Natural Step, διαρκώς αξιολογούμε τη δυνατότητά 
μας να επηρεάσουμε τη βιομηχανία και να υποστηρίξουμε τη 
μεταστροφή της προς την αειφορία. Αυτό συνδέεται με τη δέσμευσή 

μας και με τη χρήση των μεθόδων που προάγουμε - αμφότερα 
βρίσκονται στη διάθεση οποιουδήποτε είναι ταγμένος στο ταξίδι 
της αειφόρου ανάπτυξης. Μία συνεργασία επιχειρήσεων και ΜΚΟ 
χρειάζεται την ύπαρξη μεγάλης εμπιστοσύνης και διαλόγου μεταξύ 
των ανθρώπων προκειμένου να παραμείνει στη σωστή πορεία, και 
εκτιμούμε την ευκαιρία που μας δίδεται να παρέχουμε σημαντικά 
στοιχεία και συμβουλές στη VinylPlus. Παράλληλα, παρέχουμε ένα 
αναγνωρισμένο πλαίσιο ανοικτής πηγής, και ένα σύνολο αρχών 
δουλεμένων από συναδέλφους, για την ερμηνεία των επιστημονικών 
απαιτήσεων για την αειφορία και τον καθορισμό των δρόμων που 
οδηγούν προς αυτή. Κάθε βιομηχανία ή δραστηριοποιούμενος 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις μεθόδους αυτές για να ερμηνεύουν 
τις προκλήσεις τους, να θέτουν προτεραιότητες και να φέρνουν 
αποτελέσματα ανάλογα των απαιτήσεων των ενδιαφερομένων μερών. 
Κάνουμε αυτή την αναφορά για να ενθαρρύνουμε περισσότερους 
δραστηριοποιούμενους να επικοινωνήσουν τους τρόπους με τους 
οποίους χρησιμοποιούν ενεργά τα εργαλεία αυτά, και να μοιραστούν 
τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουν κατ’ ιδίαν. Ένα σημείο εστίασης 
για εμάς είναι να παράσχουμε επιπλέον καθοδήγηση για να μπορέσει 
να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο, και το 2016 αναλάβαμε δράσεις με 
τη VinylPlus ώστε να επικοινωνήσουμε το πως η προσέγγιση της 
Natural Step παρέχει τη λογική και το επιστημονικό υπόβαθρο για την 
κυκλική οικονομία. 

Συμβαδίζοντας με την Επιστήμη και Επιχείρηση 
της Αειφορίας   
Νιώθουμε ότι είναι επίσης συναφές να επικοινωνήσουμε τις 
τελευταίες εξελίξεις των ερευνών που αποτελούν το θεμέλιο 
στήριξης της Natural Step, δεδομένου ότι η πλατφόρμα της 
VinylPlus στηρίζεται επίσης σε αυτές. Οι αρχές της αειφορίας 
πρόσφατα υπέστησαν μία σημαντικότατη αναθεώρηση, με μία 
δέσμη νέων κριτηρίων και ορισμών για την κοινωνική αειφορία. 
Αποτελεί προτεραιότητα πλέον για εμάς να διασφαλίσουμε ότι 
τα ενδιαφερόμενα μέρη επισημαίνουν τις εξελίξεις αυτές69 για να 
παραμείνουν ενήμερα και να αξιοποιήσουν την επιπλέον καθοδήγηση 
που είναι πια διαθέσιμη.
Μπορούμε επίσης να παρατηρήσουμε ότι η θέση στόχων βάσει 
επιστημονικών δεδομένων γίνεται μία διαρκώς πιο αναγνωρισμένη 
προσέγγιση για τις επιμέρους επιχειρήσεις. Νέες εξελίξεις όπως 
ο Δείκτης Future-Fit Business70 μεταφράζουν τη νοοτροπία της 
Natural Step σε μία δέσμη άκρως απαραίτητων στόχων για κάθε 
οργανισμό που επιθυμεί να συμβάλει στην αειφορία και να έχει 
επίσης μία αξιόλογη συμβολή στους Στόχους της Αειφόρου 
Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Προτρέπουμε τη VinylPlus, τις οργανώσεις-μέλη 
και τα ενδιαφερόμενα μέρη της να αναγνωρίσουν το “σημείο άνευ 
επιστροφής” στο οποίο πρέπει να φθάσουμε, και να συνεργαστούν 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί το κενό στην απόδοση της αειφορίας.  

Η Μελλοντική Πορεία
Κοιτώντας προς το μέλλον, όπως έχουμε επισημάνει και σε 
προηγούμενους σχολιασμούς, πιστεύουμε ότι η VinylPlus θα πρέπει 
να συνεχίσει να σημειώνει πρόοδο και στις πέντε δεσμεύσεις για 
την αειφορία. Ειδικότερα, προτείνουμε την ισχυρή εστίαση στην 
ανάπτυξη της συμβολής της βιομηχανίας στην κυκλική οικονομία, 
διασφαλίζοντας ότι τα πρόσθετα του PVC θα αξιολογηθούν με βάση 
ένα σύνολο αξιόπιστων και ολιστικών κριτηρίων, καθώς και στην 
προαγωγή των επισημασμένων προϊόντων που ορίζουν τον δείκτη 
απόδοσης και παραδίδουν ένα σαφές μήνυμα στην αγορά. 

69 Δείτε την ειδική έκδοση του περιοδικού ‘Journal of Cleaner Production’ και 
ειδικότερα Broman, G.I. και Robèrt, K.H., 2017. Ένα πλαίσιο για στρατηγική 

αειφόρο ανάπτυξη. Journal of Cleaner Production, 140, σελ.17-31. 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09596526/140/part/P1. 

70 Δείτε http://futurefitbusiness.org 

RICHARD BLUME, 
Ανώτερος Σύμβουλος

LENA JOHANSSON, 
Υπεύθυνος σχεδίου

The Natural Step, Στοκχόλμη 
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Παραρτημα
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ VINYLPLUS

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

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

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

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΡΏΤΏΝ ΥΛΏΝ: 
“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.”

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΕΙΦΟΡΙΑ: 
“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.”  
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1. Ανακύκλωση 800.000 τόνων 
PVC/έτος έως το 2020. 
> σε εξέλιξη 

2. Ακριβής προσδιορισμός και 
υποβολή σχετικών αναφορών, 
διαθέσιμα έως το τέλος του 2011. 
> επετεύχθη 

3. Ανάπτυξη και αξιοποίηση 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 > αποσύρθηκε (δείτε σελ. 12) 

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

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 εν μέρει 
(δείτε σελ. 13)

3.a. Επίτευξη πλήρους 
συμμόρφωσης έως το 2020. 

4. Αξιολόγηση κινδύνων 
για την μεταφορά βασικών 
πρώτων υλών, ειδικότερα 
VCM, έως το τέλος του 2013.  
> επετεύχθη το 2015 

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

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 εν μέρει

3.a. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αειφόρο επιλογή πρόσθετων 
για προφίλ και εύκαμπτες εφαρμογές.

3.b. Ανάπτυξη μίας συστηματικής μεθοδολογίας πλαισίου, 
λαμβάνοντας υπόψη την έννοια του ΠΑΠ της ΕΕ. 
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4. Και άλλοι παραγωγοί 
προσθέτων PVC, καθώς και 
η αξιακή αλυσίδα επόμενου 
σταδίου, θα κληθούν 
να συμμετάσχουν στην 
πρωτοβουλία των ‘αειφόρων 
προσθέτων’. > σε εξέλιξη 

1. Σύσταση Ομάδας 
Δράσης για την Ενεργειακή 
Αποτελεσματικότητα έως το τέλος 
του 2011. > επετεύχθη 

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

3. Προσδιορισμός στόχων για 
συγκεκριμένη μείωση ενέργειας 
από πλευράς μετατροπέων έως 
το τέλος του 2012. 
> επετεύχθη εν μέρει71

3.a. Οι μετατροπείς PVC θα 
αναφέρουν το όφελός τους από 
την εξοικονόμηση ενέργειας σε 
ετήσια βάση. 

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

αποτυπώματος 
προϊόντων (ΠΑΠ) της ΕΕ) 
 
5. Σύσταση Ομάδας 
Δράσης Ανανεώσιμων Υλών 
έως το τέλος του πρώτου 
τριμήνου του 2012. 
> επετεύχθη 

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

6.a. Ενημερωμένη αναφορά 
κατάστασης έως το τέλος του 
2020.

71 Οι μετατροπείς καταβάλλουν προσπάθειες για την αύξηση της ενεργειακής 
 αποτελεσματικότητάς τους. Ωστόσο, λόγω της περιπλοκότητας και ποικιλίας 
 των λειτουργιών του κλάδου μετατροπών, ένας συνολικός στόχος θα στερείτο 
 νοήματος, το ίδιο και οι στόχοι για τους υποκλάδους.
72 Παρ’ ότι ο στόχος δεν επετεύχθη το 2013, η VinylPlus συνέχισε και θα συνεχίσει 
 να εργάζεται προς την αύξηση του αριθμό συμμετεχόντων στο πρόγραμμα 

1. Η διαδικτυακή πύλη 
της VinylPlus αναμένεται να 
λειτουργήσει το καλοκαίρι του 2011. 
> επετεύχθη 

2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης 
της VinylPlus, που θα συνεδριάζει 
τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο, 
θα συσταθεί ως το τέλος του 2011.  
> επετεύχθη + συνεχίζεται 

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

4. Κάθε χρόνο θα δημοσιεύεται 
δημόσια και ανεξάρτητα 
ελεγχόμενη Έκθεση Προόδου 
της VinylPlus και θα προωθείται 
στα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη. 
Η πρώτη έκδοση προβλέπεται 
να γίνει το 2012. > επετεύχθη + 
συνεχίζεται 

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

6. Η σήμανση προϊόντων της 
VinylPlus θα λανσαριστεί ως το 
τέλος του 2012. > επετεύχθη 
το 2014, η υλοποίηση 
βρίσκεται σε διαδικασία 
επισκόπησης 

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

8. Οι παραγωγοί 
σταθεροποιητικών ουσιών της 
ESPA θα προωθήσουν ενεργά 
τη VinylPlus εκτός των 28 
χωρών της ΕΕ. > σε εξέλιξη 

9. Η VinylPlus θα αυξήσει τον 
αριθμό των συμμετεχόντων του 
προγράμματος κατά 20% σε 
σχέση με το 2010 ως το τέλος 
του 2013. > δεν επετεύχθη72 

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

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 + 
συνεχίζεται
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ της Κλαδικής Επιτροπής Κοινωνικού 
Διαλόγου Ευρωπαϊκών Χημικών και της VinylPlus για την 
Ευρωπαϊκή Βιομηχανία του PVC
Οι ενώσεις της βιομηχανίας: ECVM, ECPI και ESPA αφ’ 
ενός, και η EMCEF73 αφ’ ετέρου, συμφώνησαν το 2000 
στη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου για σημαντικά 
θέματα όλων των εμπλεκόμενων εταίρων, στα πλαίσια 
του προγράμματος της Vinyl 2010. 

Στα πλαίσια της αναθεώρησης της VinylPlus το 
2015, και ακολουθώντας την επίσημη διεύρυνση του 
αντικειμένου της Κλαδικής Επιτροπής Κοινωνικού 
Διαλόγου Ευρωπαϊκών Χημικών (SSDC) το ίδιο έτος 
ώστε να συμπεριλάβει, μεταξύ άλλων, τον κλάδο 
πλαστικού, η VinylPlus, υπεύθυνη για την υλοποίηση 
του εθελοντικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας PVC, και οι ECEG / IndustriAll Europe, από 
κοινού εκπροσωπούσες την SSDC, συμφώνησαν να 
εντατικοποιήσουν τη συνεργασία τους. Η παρούσα 
σύμβαση συνεργασίας για την Ευρωπαϊκή βιομηχανία 
του PVC προσδιορίζει τομείς και αντικείμενα κοινών 
δραστηριοτήτων και των τριών μερών στα πλαίσια 
της εντατικοποιημένης αυτής συνεργασίας κατά το 
διάστημα 2017-2020 (3 έτη) (με ετήσια αξιολόγηση της 
συνεργασίας από την Ολομέλεια της SSDC).  

Οι τομείς και τα αντικείμενα αυτά θα είναι απολύτως 
συνδεδεμένα με την Πορεία των Κλαδικών Κοινωνικών 
Εταίρων της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Χημικών 
2015-2020 και θα εστιάζονται στις ακόλουθες 
προτεραιότητες:  

 Υγεία και Ασφάλεια

 Εκπαίδευση / επιμόρφωση 

 Μετάδοση γνώσης

 Ανάπτυξη κλάδου 

 Στόχοι 

 Πρακτέα 

 Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Οι Κοινωνικοί Εταίροι Ευρωπαϊκών Χημικών θα 
ασχοληθούν ενεργά με τα βασικά ενδιαφερόμενα 
μέρη προκειμένου να ανοίξουν τον δρόμο προς ένα 
αειφόρο μέλλον όπως προαναφέρθηκε, και βάσει της 
αποτελεσματικής χρήσης πόρων και της κατάλληλης 
διαχείρισης αποβλήτων. 

Η Ανάπτυξη της Βιομηχανίας του PVC στην 
Ευρώπη
Οι τακτικές συνεδριάσεις της Ευρωπαϊκής SSDC των 
Βιομηχανιών Χημικών, Φαρμακευτικών, Ελαστικών 
και Πλαστικών καλύπτουν απόψεις σχετικά με τις 
εξελίξεις στην κοινοτική νομοθεσία που επηρεάζουν 

73 EMCEF: Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργατών Μεταλλείων, Χημικών και Ενέργειας, πλέον Ευρωπαϊκό Σωματείο IndustriAll 
74 CCMI: Commission Consultative des Mutations Industrielles (Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Βιομηχανική Αλλαγή)

SYLVAIN LEFEBVRE
Αναπληρώτρια 

Γενική Γραμματέας   
industriAll Europe 

BRIGITTE DERO
Γενική Διαχειρίστρια 

VinylPlus

Παραρτημα 2

Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2017

* Η δέσμευση αυτή για την εντατικοποίηση της συνεργασίας συμφωνήθηκε από τη VinylPlus για λογαριασμό των ECVM, ESPA και 
 European Plasticisers (πρώην ECPI). Το τέταρτο μέλος της, η EuPC, θα ενσωματωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

EMMA ARGUTYA
Γενική Διευθύντρια 

ECEG

τους σχετικούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης 
της βιομηχανίας του PVC στην Ευρώπη. Από κοινού 
με εμπειρογνώμονες από την VinylPlus, οι ECEG και 
IndustriAll Europe θα εντατικοποιήσουν την ανταλλαγή 
επάνω στα διαλαμβανόμενα ζητήματα και την πρόοδο 
των αποφασισμένων δράσεων και των επακόλουθων 
αποφάσεων που θα ληφθούν από την SSDC αναφορικά 

με την ευρωπαϊκή βιομηχανία του PVC.

Πρότυπα Υγείας, Ασφαλείας και 
Περιβάλλοντος
In the EU, the production, use and recycling of PVC 
Στην ΕΕ, η παραγωγή, χρήση και ανακύκλωση 
εφαρμογών PVC και των πρώτων υλών τους διέπεται 
από τον σεβασμό των υψηλών προτύπων ασφαλείας 
και περιβάλλοντος. Τα πρότυπα αυτά εγγυώνται 
την ασφαλή παραγωγή και χρήση των εφαρμογών 
PVC. Απαιτούν επίσης συνεχή έρευνα και εφαρμογή 
των νέων επιστημονικών ευρημάτων, καθώς και μία 
σαφή εστίαση στην υγεία και την ασφάλεια αλλά 
και σε περιβαλλοντικά θέματα. Σε εταιρικό επίπεδο, 
η κατάλληλη και περιεκτική πληροφόρηση και η 
εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού αποτελούν 
σημαντικό προαπαιτούμενο για τον ασφαλή χειρισμό 
του PVC και των πρώτων υλών του.

Η SSDC από κοινού με τη VinylPlus συζητούν 
προγράμματα και ευρήματα σχετικά με την έρευνα 
και ανάπτυξη του PVC, με σκοπό τη βελτίωση της 
διάδοσης πληροφοριών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων 
προκειμένου για την ασφαλή διαχείριση των κινδύνων 
έκθεσης.  

Μία σκοπούμενη ενέργεια είναι να συζητηθεί με τη 
Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Βιομηχανική Αλλαγή 
(CCMI74) η δυνατότητα εκπόνησης μελέτης για τις 
βιομηχανικές αλλαγές στον κλάδο μετατροπών ή/και 
ανακύκλωσης, η οποία θα αφορά στις εξελίξεις των 
κλαδικών πολιτικών, στην εξέλιξη της καινοτομίας στην 
έρευνα και ανάπτυξη, στην ψηφιοποίηση του κλάδου 

και στην εξέλιξη των ζητούμενων αρμοδιοτήτων.

Ειδική Εστίαση στις Εγκαταστάσεις 
Ανακύκλωσης
Πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι 
περισσότεροι ανακυκλωτές είναι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και μόνο ένα μικρό ποσοστό των 
ανακυκλωτών (10-20%) χρησιμοποιούν SDS-R σήμερα. 
Οι EuPC*/PRE έχουν ήδη προβεί σε ενέργειες 
προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό αυτό ουσιαστικά. 

Για να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες αυτές στην 
Ευρώπη, η SSDC θα συνεργαστεί με τη VinylPlus για 
την υλοποίηση του σχεδίου αυτού με τους ακόλουθους 
στόχους:

 κατάρτιση φυλλαδίου που να περιλαμβάνει μία 
 αναλυτική επισκόπηση των πτυχών της 
 υγείας και ασφαλείας στον κλάδο ανακύκλωσης 
 πλαστικού, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
 προστασία των εργατών στα διάφορα στάδια 
 της διαδικασίας ανακύκλωσης. Το φυλλάδιο 
 αυτό θα πρέπει να διατίθεται σε αρκετές 
 γλώσσες (τουλάχιστον EN, FR, DE, ES και IT)

 οργάνωση επιμορφωτικών εργαστηρίων σε 
 διάφορα Κράτη-Μέλη της ΕΕ με στόχο την 
 κάλυψη μεγάλων τμημάτων του ευρωπαϊκού 
 κλάδου ανακύκλωσης πλαστικού για τη διάδοση 
 των ευρημάτων και πληροφοριών. 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Τα υψηλά τεχνολογικά πρότυπα και η ύπαρξη αρμόδιου 
εργατικού δυναμικού με κατάλληλα προσόντα και κίνητρα 
αποτελούν σημαντικά προαπαιτούμενα για τα υψηλά 
πρότυπα περιβάλλοντος, υγείας και ασφαλείας στη 
βιομηχανία του PVC. 

Ένα υψηλό επίπεδο διαρκούς εκπαίδευσης (εφ’ 
όρου ζωής) είναι απαραίτητο για την ασφάλεια στον 
εργασιακό χώρο στα πλαίσια της βιομηχανίας του 
PVC, καθώς επίσης για τη δημιουργία εργασιακών 
ευκαιριών σε φιλικά προσκείμενες βιομηχανίες. Η 
SSDC, σε συνεργασία με τη VinylPlus, θα συζητήσει την 
ανάγκη για κατάρτιση περαιτέρω ειδικής εκπαίδευσης 
προσαρμοσμένης στις ανάγκες της βιομηχανίας 
του PVC. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην ψηφιακή 
μετατροπή και στη διαμόρφωση σχετικών θέσεων 
εργασίας.

Ο στόχος θα είναι η διευκόλυνση της υλοποίησης των 
υψηλού επιπέδου προτύπων σε όλα τα Κράτη-Μέλη της 
ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες και 
παραδόσεις τους.  
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Παραρτημα 3

ATBC Acetyl tri-butyl citrate

BBP Butyl benzyl phthalate

B&C Οικοδομές και κατασκευές  

Ca Ασβέστιο

CLP Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την ταξινόμηση, 
επισήμανση και συσκευασία χημικών ουσιών και 
μειγμάτων. Η νομοθεσία αυτή εισήγαγε στην ΕΕ 
ένα νέο σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης 
χημικών, βάσει του Διεθνώς Εναρμονισμένου 
Συστήματος των Ηνωμένων Εθνών.

DBP Di-n-butyl phthalate

DCHP Di-cyclohexyl phthalate

DEHP Di(2-ethylhexyl) phthalate

DEHTP Di(2-ethylhexyl) terephthalate

DIBP Di-isobutyl phthalate  

DIDP Di-isodecyl phthalate

DiOP Di-isooctyl phthalate

DINCH Di-isononyl cyclohexane dicarboxylate

DINP Di-isononyl phthalate

DnHP Di-n-hexyl phthalate 

DOTP Di-octyl terephthalate

DPHP Di(2-propyl heptyl) phthalate  

ΕΕΠ Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ECHA Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χημικών Ουσιών
(http://echa.europa.eu)

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

ECVM 2010 το επίσημο νομικό πρόσωπο του ECVM (του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Παραγωγών Βινυλίου, 
με έδρα στο Βέλγιο

EDC Ethylene dichloride or 1,2-dichlorethane

ΥΠΠ Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος

EPCOAT Σχέδιο του Κλάδου Υφασμάτων με Επίστρωση 
PVC από την IVK Europe

ΠΔΠ Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος 

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

EPPA Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαισίων Παραθύρων από 
PVC και σχετικών Κατασκευαστικών Προϊόντων, 
κλαδική ομάδα της EuPC 
(www.eppa-profiles.eu)

E-PVC Emulsion polyvinyl chloride

ERPA Ευρωπαϊκή Ένωση Μεμβρανών Σκληρού PVC, 
κλαδική ένωση της EuPC (www.pvc-films.org)

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

ESPA Ένωση Ευρωπαίων Παραγωγών 
Σταθεροποιητών (www.stabilisers.eu)

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

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

EUROPEAN 
PLASTICISERS

πρώην ECPI, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Πλαστικοποιητών και Ενδιάμεσων Προϊόντων 
(www.europeanplasticisers.eu)

GHS Παγκόσμιο Εναρμονισμένο Σύστημα 
Ταξινόμησης και Επισήμανσης Χημικών  

GIP Πλατφόρμα για την Πράσινη Βιομηχανία 
(www.greenindustryplatform.org) 

ΦΘΑΛΙΚΕΣ 
ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΜΒ 

Φθαλικές Ενώσεις υψηλού μοριακού βάρους 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΧΑΡΤΕΣ 

Οι βιομηχανικοί χάρτες του ECVM για την 
Παραγωγή VCM και S-PVC (1995) και για την 
Παραγωγή Ε-PVC (1998) 

IVK EUROPE Industrieverband Kunstoffbahnen e.V. (Ένωση 
Υφασμάτων με Επίστρωση και Μεμβρανών – 
www.ivk-europe.com)

KPMG η KPMG είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο εταιρειών 
που παρέχουν ελεγκτικές, φορολογικές και 
συμβουλευτικές υπηρεσίες (www.kpmg.com)

ΑΚΖ Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής

ΦΘΑΛΙΚΕΣ 
ΕΝΩΣΕΙΣ ΧΜΒ 

Φθαλικές Ενώσεις χαμηλού μοριακού βάρους

NaCl Sodium Chloride 

Pb Μόλυβδος  

ΠΑΠ Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα Προϊόντος

PLASTICISERSPLUS Το επίσημο νομικό πρόσωπο του ECPI στις 
Βρυξέλλες, Βέλγιο

ΑΟΡ Ανθεκτικοί Οργανικοί Ρύποι

ppm Μέρη ανά εκατομμύριο 
(ισούται επίσης με 1 mg ανά kg)

PRE Ανακυκλωτές Πλαστικού Ευρώπης 
(www.plasticsrecyclers.eu)

PVC Πολυβινυλοχλωρίδιο

P-PVC Πλαστικοποιημένο PVC

RAC (ΕΑΚ) Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων

REACH Καταχώριση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση και 
Περιορισμός Χημικών Προϊόντων

RoHS Ευρωπαϊκή νομοθεσία που περιορίζει τη χρήση 
επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρολογικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
(Οδηγία RoHS 2002/95/EC)

RoHS 2 Η αναθεωρημένη Οδηγία RoHS 2011/65/EU 
(RoHS 2) που τέθηκε σε ισχύ από 21 Ιουλίου 2011

R-PVC Ανακυκλωμένο PVC

ΣΑΑ Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης

SDS (ΔΔΑ) Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

SDS-R Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για Προϊόντα 
Ανακύκλωσης

SGS Société Générale de Surveillance, ο κορυφαίος 
οργανισμός ελέγχου και επαλήθευσης 
παγκοσμίως (www.sgs.com) 

S-PVC Suspension polyvinyl chloride 

SSDC Κλαδική Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου

SVHC Ουσίες Πολύ Υψηλού Κινδύνου)

TEPPFA Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαστικών Σωλήνων και 
Εξαρτημάτων, κλαδική ένωση της EuPC 
(www.teppfa.eu)

TNS The Natural Step (www.naturalstep.org), μία ΜΚΟ 
για την αειφορία που ασκεί καλοπροαίρετη 
κριτική και παρέχει συμβουλές για την αειφορία 
στη VinylPlus

TXIB 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol di-isobutyrate

ΗΕ Ηνωμένα Έθνη

UNEP Το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων 
Εθνών 

UNIDO Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών   

VCM Vinyl chloride monomer 

VINYL 2010 η πρώτη δεκαετής Εθελοντική Δέσμευση 
της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας του PVC που 
υπεγράφη το 2000 

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

Η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία του PVC
Το πολυβινυλοχλωρίδιο, ή αλλιώς  PVC, είναι ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα 
πολυμερή παγκοσμίως. Λόγω της ιδιαίτερα ευμετάβολης φύσης του, το PVC χρησιμοποιείται 
εκτενώς σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών, τεχνικών και καθημερινής χρήσης εφαρμογών.

Το PVC είναι μία πλαστική ύλη χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα: 57% του μοριακού 
βάρους του οφείλεται στο χλώριο που προέρχεται από το κοινό άλας, 5% είναι υδρογόνο, 
και 38% άνθρακας. Είναι ανακυκλώσιμο και ανακυκλώνεται βαθμιαία περισσότερο. Η 
Ευρωπαϊκή βιομηχανία του PVC έχει δουλέψει σκληρά για να ενισχύσει την περισυλλογή του 
και να βελτιώσει τις υπάρχουσες τεχνολογίες ανακύκλωσης. 

Διάφορες πρόσφατες μελέτες οικολογικής αποδοτικότητας και αξιολόγησης του κύκλου 
ζωής για τις κυριότερες εφαρμογές του PVC έδειξαν ότι, από πλευράς ενεργειακών 
απαιτήσεων και Δυναμικού Πλανητικής Αύξησης της Θερμοκρασίας, η απόδοση του 
PVC είναι συγκρίσιμη με την απόδοση εναλλακτικών προϊόντων. Σε πολλές περιπτώσεις, 
οι εφαρμογές του PVC έχουν να επιδείξουν πλεονεκτήματα από πλευράς συνολικής 
κατανάλωσης ενέργειας όσο και από πλευράς χαμηλών εκπομπών CO2.

Λόγω του χαμηλού βάρους, της ανθεκτικότητας και της σταθερότητάς του, το PVC παρέχει 
οφέλη σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας, χρημάτων και υλικών σε κλάδους όπως ο 
κλάδος οικοδομών και κατασκευών, υδροδότησης, υγείας και μεταφορών. 

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

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Παραγωγών,  
που αντιπροσωπεύει τις έξι κορυφαίες Ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής 
ρητίνης PVC που καλύπτουν περίπου το 75%  της τρέχουσας παραγωγής 
ρητίνης στις 28 χώρες της ΕΕ. Οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούν περίπου 
40 διαφορετικά εργοστάσια σε περισσότερα από 23 σημεία και απασχολούν 
περίπου 7.000 ανθρώπους. www.pvc.org

Η Ένωση Ευρωπαίων Μετατροπέων Πλαστικών Υλών, 
που αντιπροσωπεύει σχεδόν 50.000 εταιρείες στην Ευρώπη οι οποίες παράγουν 
πάνω από 45 εκατομμύρια τόνους πλαστικών προϊόντων διαφόρων ειδών το 
χρόνο. και απασχολούν περίπου 1,3 εκατομμύρια ανθρώπους. 
www.plasticsconverters.eu

Η Ένωση Ευρωπαίων Παραγωγών Σταθεροποιητών, 
που αντιπροσωπεύει 10 εταιρείες, οι οποίες παράγουν άνω του 95% των 
σταθεροποιητών που πωλούνται στην Ευρώπη. Απασχολούν άμεσα πάνω από 
2.000 ανθρώπους στην ΕΕ. www.stabilisers.eu

Η European Plasticisers,  
πρώην ECPI (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πλαστικοποιητών και Ενδιάμεσων 
Προϊόντων), που αντιπροσωπεύει τους οκτώ μεγάλους Ευρωπαίους 
παραγωγούς πλαστικοποιητών και ενδιάμεσων προϊόντων. Απασχολεί 
περίπου 1.200 ανθρώπους στην παραγωγή πλαστικοποιητών. 
www.europeanplasticisers.eu
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VinylPlus 
Avenue E. van Nieuwenhuyse 4/4  
B-1160 Brussels, Belgium 
Τηλ. +32 (0)2 676 74 41 
info@vinylplus.eu 

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

www.vinylplus.eu
@VinylPlus_EU

https://twitter.com/VinylPlus_EU



