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ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΑΛΑΝ ΤΟ 2018 ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ:

* Έταιρείες που εντάχθηκαν στο VinylPlus το 2018 

ΈΤΑΊΡΟΊ ΤΗΣ VINYLPLUS

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ:
A. Kolckmann GmbH (Γερμανία) 
Alfatherm SpA (Ίταλία)
Aliaxis Group (Βέλγιο) 
Alkor Draka SAS (Γαλλία)
Altro (ΗΒ)
Altro Debolon Dessauer Bodenbeläge GmbH  

& Co. KG (Γερμανία)
alfer® aluminium GmbH (Γερμανία)
aluplast Austria GmbH (Αυστρία) 
aluplast GmbH (Γερμανία)
alwitra GmbH & Co (Γερμανία)
AMS Kunststofftechnik GmbH & Co. KG (Γερμανία)
Amtico International (ΗΒ) 
Avery Dennison Materials Europe BV (Ολλανδία)
Beaulieu International Group (Βέλγιο)
Berry Plastics (Γερμανία)
Bilcare Research (Γερμανία)
BM S.L. (Ίσπανία)
BT Bautechnik Impex GmbH & Co. KG (Γερμανία)
BTH Fitting Kft. (Ουγγαρία)
CF Kunststofprofielen (Ολλανδία)
Chieftain Fabrics (Ίρλανδία)
CIFRA (Γαλλία) 
Coveris Rigid Hungary Ltd (Ουγγαρία)
Danosa (Ίσπανία)
Deceuninck Ltd (ΗΒ)
Deceuninck NV (Βέλγιο)
Deceuninck SAS (Γαλλία)
Dekura GmbH (Γερμανία)
DHM (ΗΒ)
Dickson Saint Clair (Γαλλία)
Draka Polymer Films BV (Ολλανδία)
Dyka BV (Ολλανδία) 
Dyka Plastics NV (Βέλγιο) 
Dyka Polska Sp. z o.o. (Πολωνία)
Dyka SAS, πρώην SOTRA-SEPEREF SAS (Γαλλία)
Elbtal Plastics GmbH & Co. KG (Γερμανία)
Epwin Window Systems (ΗΒ)
Ergis SA (Πολωνία) 
FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG 

(Γερμανία)
Finstral AG (Ίταλία) 
FIP (Ίταλία) 
Gealan Fenster-Systeme GmbH (Γερμανία)
Georg Fischer Deka GmbH (Γερμανία) 
Gerflor Mipolam GmbH (Γερμανία) 
Gerflor SAS (Γαλλία) 
Gerflor Tarare (Γαλλία)
Gernord Ltd (Ίρλανδία)
Girpi (Γαλλία)
Griffine Enduction (Γαλλία)
Gruppo Fabbri (Svizzera) S.A. (Έλβετία)
Gruppo Fabbri Vignola SpA (Ίταλία)
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)
Inoutic/Deceuninck GmbH (Γερμανία)
Inoutic/Deceuninck Sp. z o.o. (Πολωνία)
Internorm Bauelemente GmbH (Αυστρία)
IVC BVBA (Βέλγιο)
Jimten (Ίσπανία)
Kalan (Γαλλία)
Konrad Hornschuch AG (Γερμανία) 
LINPAC Packaging PONTIVY (Γαλλία)
Low & Bonar GmbH (Γερμανία)

Manufacturas JBA (Ίσπανία)
Marley Deutschland (Γερμανία) 
Marley Hungária (Ουγγαρία) 
MKF-Ergis GmbH (Γερμανία)
MKF-Ergis Sp. z o.o. (Πολωνία)
Molecor (Ίσπανία)
Mondoplastico SpA (Ίταλία)
Nicoll (Γαλλία) 
Nicoll Italy (Ίταλία)
Nordisk Wavin AS (Δανία) 
Norsk Wavin AS (Νορβηγία) 
Novafloor (Γαλλία)
NYLOPLAST EUROPE BV (Ολλανδία)
Omya International AG (Έλβετία)
Perlen Packaging (Έλβετία)
Pipelife Austria (Αυστρία) 
Pipelife Belgium NV (Βέλγιο) 
Pipelife Czech s.r.o (Δημοκρατία της Τσεχίας) 
Pipelife Deutschland GmbH (Γερμανία) 
Pipelife Eesti AS (Έσθονία) 
Pipelife Finland Oy (Φιλανδία)
Pipelife France (Γαλλία) 
Pipelife Hellas S.A. (Έλλάδα)
Pipelife Hungária Kft. (Ουγγαρία)
Pipelife Nederland BV (Ολλανδία) 
Pipelife Norge AS (Νορβηγία)* 
Pipelife Polska SA (Πολωνία) 
Pipelife Sverige AB (Σουηδία) 
Poliplast (Πολωνία) 
Poloplast GmbH & Co. KG (Αυστρία) 
Polyflor (ΗΒ) 
Polymer-Chemie GmbH (Γερμανία)
Protan AS (Νορβηγία) 
Redi (Ίταλία)
REHAU AG & Co (Γερμανία) 
REHAU GmbH (Αυστρία)
REHAU Ltd (ΗΒ)
REHAU SA (Γαλλία)
REHAU Sp. z o.o. (Πολωνία) 
REHAU Industrias SA (Ίσπανία) 
RENOLIT Belgium NV (Βέλγιο)
RENOLIT Cramlington Ltd (ΗΒ) 
RENOLIT Hispania SA (Ίσπανία) 
RENOLIT Ibérica SA (Ίσπανία)
RENOLIT Milano Srl (Ίταλία)
RENOLIT Nederland BV (Ολλανδία) 
RENOLIT Ondex SAS (Γαλλία) 
RENOLIT SE (Γερμανία)
Resysta International GmbH (Γερμανία) 
Riuvert (Ίσπανία) 
Roechling Engineering Plastics KG (Γερμανία)
Salamander Industrie Produkte GmbH (Γερμανία)
Sattler PRO-TEX GmbH (Αυστρία) 
Schüco Polymer Technologies KG (Γερμανία)
Serge Ferrari SAS (Γαλλία)
Sika Services AG (Έλβετία) 
Sika Trocal GmbH (Γερμανία) 
SIMONA AG (Γερμανία)
Sioen Industries (Βέλγιο)
SKZ-Testing GmbH (Γερμανία)
Solvay SA – Foaming Solutions (Βέλγιο)*
Soprema Srl (Ίταλία)
Stöckel GmbH (Γερμανία)
Tarkett AB (Σουηδία) 
Tarkett France (Γαλλία) 
Tarkett GDL SA (Λουξεμβούργο) 
Tarkett Holding GmbH (Γερμανία) 
Tarkett Limited (ΗΒ) 
Thomson Research Associates Inc. (ΗΒ)
TMG Automotive (Πορτογαλία)
Tönsmeier Kunstoffe GmbH & Co. KG (Γερμανία)
Uponor Infra Oy (Φιλανδία) 

Veka AG (Γερμανία) 
Veka Ibérica (Ίσπανία) 
Veka Plc (ΗΒ) 
Veka Polska (Πολωνία) 
Veka SAS (Γαλλία) 
Verseidag-Indutex GmbH (Γερμανία) 
Vescom BV (Ολλανδία) 
Vulcaflex SpA (Ίταλία) 
Wavin Baltic (Λιθουανία) 
Wavin Belgium BV (Βέλγιο) 
Wavin BV (Ολλανδία) 
Wavin France SAS (Γαλλία) 
Wavin GmbH (Γερμανία) 
Wavin Hungary (Ουγγαρία) 
Wavin Ireland Ltd (Ίρλανδία) 
Wavin Metalplast (Πολωνία) 
Wavin Nederland BV (Ολλανδία) 
Wavin Plastics Ltd (ΗΒ)

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΡΗΤΙΝΗΣ PVC:

Ercros (Ίσπανία)
INOVYN (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, ΗΒ, Ίσπανία, Ίταλία, 

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

Ολλανδία) 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
ΟΥΣΙΩΝ PVC:

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

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

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ:
AGPU – Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt e.V.  

 (Γερμανία)
British Plastics Federation (BPF) VinylPlus UK (HB) 
PVC Forum Italia (Ίταλία)
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ΣΕΛ. 4 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  

Διοικητικό Συμβούλιο   

Επιτροπή Παρακολούθησης  

ΣΕΛ. 5 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

ΣΕΛ. 6 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ 
Πρόκληση 1η – σελ. 6 

Πρόκληση 2η – σελ. 13 

Πρόκληση 3η – σελ. 14 

Πρόκληση 4η – σελ. 17 

Πρόκληση 5η – σελ. 19

ΣΕΛ. 26 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ‘ΕΚΘΕΣΗ 

ΣΕΛ. 27 
ΤΟΝΑΖ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ PVC  

ΣΕΛ. 28 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ 
Πιστοποίηση Δαπανών της KPMG – σελ. 28  

Έκθεση Ανακυκλωμένου Τονάζ της KPMG – σελ. 29 

Έκθεση Επαλήθευσης της SGS – σελ. 30 

ΣΕΛ. 31 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ  

ΤΗE NATURAL STEP  

ΣΕΛ. 32 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   

Στόχοι της Εθελοντικής Δέσμευσης του VinylPlus – σελ. 32  

ΛΕΞΙΚΟ ΌΡΩΝ – σελ. 34

ΣΕΛ. 35 
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΤΟΥ PVC 

ΠΊΝΑΚΑΣ 
ΠΈΡΊΈΧΟΜΈΝΩΝ Ξεκινώντας το 2011, η VinylPlus® 

είναι η ανανεωμένη 10ετής 
Έθελοντική Δέσμευση της 
Έυρωπαϊκής βιομηχανίας 
PVC για βιώσιμη ανάπτυξη. 
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 ΈΈ συν 
Νορβηγία και Έλβετία.

Η παρούσα Έκθεση παρουσιάζει 
συνοπτικά την πρόοδο και τα 
επιτεύγματα της VinylPlus για το 
έτος 2018 σε κάθε μία από τις πέντε 
προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης 
που εντοπίστηκαν για το PVC βάσει 
των Προϋποθέσεων του Συστήματος 
της Natural Step για μία Βιώσιμη 
Κοινωνία (www.thenaturalstep.org/pvc). 

Η Έκθεση Προόδου 2019 
επαληθεύτηκε ανεξάρτητα από την 
SGS, ενώ τα τονάζ ανακυκλωμένων 
αποβλήτων PVC, 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. 



ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ VINYLPLUS 
Η VinylPlus διοικείται από διοικητικό συμβούλιο στο 
οποίο εκπροσωπούνται όλοι οι κλάδοι της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας του PVC. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης της VinylPlus είναι ένας 
ανεξάρτητος φορέας ο οποίος παρέχει καθοδήγηση 
και συμβουλές και επιβλέπει την υλοποίηση της 
Εθελοντικής Δέσμευσης. Για τη διασφάλιση της μέγιστης 
διαφάνειας, συμμετοχής και υπευθυνότητας, η Επιτροπή 
Παρακολούθησης είναι ανοικτή σε όλα τα εξωτερικά 
ενδιαφερόμενα μέρη. Επί του παρόντος απαρτίζεται 
από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ακαδημαϊκών κύκλων, 
σωματείων και ενώσεων καταναλωτών, καθώς και από 
εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας PVC. Η 
Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδρίασε επισήμως δύο 
φορές το 2018, τους μήνες Απρίλιο και Νοέμβριο.  
Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης της Επιτροπής 
Παρακολούθησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα της 
VinylPlus αφού κυρωθούν από την επόμενη συνεδρίαση.

Μέλη
κα. Karin Arz – EuPC1 (κλάδος εύκαμπτου PVC) (α)

κ. Fabrice Barthélemy – EuPC (κλάδος εύκαμπτου PVC) (β)

κ. Fausto Bejarano – EuPC (κλάδος σκληρού PVC) (γ)

κ. Dirk Breitbach – EuPC (κλάδος Compounding) 
κ. Filipe Constant – ECVM 2010 2 
κ. Alexandre Dangis – EuPC
Δρ. Brigitte Dero – Γενική Διευθύντρια (ECVM 2010)
κ. Joachim Eckstein – EuPC (β)

κ. Stefan Eingärtner – Τεχνικός Διευθυντής  
Δρ. Josef Ertl – Πρόεδρος (δ) (ECVM 2010)
κ. Rainer Grasmück – ESPA3 
κ. Andreas Hartleif – Αντιπρόεδρος (β)  
(EuPC – κλάδος σκληρού PVC)
Δρ. Zdenek Hruska – ECVM 2010
Δρ. Ettore Nanni – Ταμίας (ESPA)
κ. Hans-Christoph Porth – ECVM 2010
κ. Maarten Roef – EuPC (κλάδος σκληρού PVC) (ε)

κ. Nigel Sarginson – European Plasticisers4 
κ. Arjen Sevenster – Έλεγκτής (ECVM 2010)
Δρ. Karl-Martin Schellerer – ECVM 2010 
κ. Stefan Sommer – Πρόεδρος (στ) (ECVM 2010)
κ. Geoffroy Tillieux – Έλεγκτής (EuPC)
κ. Joachim Tremmel – European Plasticisers
κα. Myriam Tryjefaczka – EuPC  
(κλάδος εύκαμπτου PVC) (α)

κ. Christian Vergeylen – Αντιπρόεδρος (α)  
(EuPC – κλάδος εύκαμπτου PVC)

(α) Από 16 Μαΐου 2018 (δ) Έως 5 Οκτωβρίου 2018

(β) Έως 16 Μαΐου 2018 (ε) Έως 6 Δεκεμβρίου 2018

(γ) Από 6 Δεκεμβρίου 2018 (στ) Από 5 Οκτωβρίου 2018

Μέλη
κα. Laure Baillargeon – Γενική Διεύθυνση Έσωτερικής 
Αγοράς, Βιομηχανίας, Έπιχειρηματικότητας και Μικρομεσαίων 
Έπιχειρήσεων (DG GROW), Έυρωπαϊκή Έπιτροπή (a)

κ. Werner Bosmans – Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος 
(DG ENV), Έυρωπαϊκή Έπιτροπή
Καθ. Alfons Buekens5 – Πρόεδρος της Έπιτροπής 
Παρακολούθησης (β)

Δρ. Alain Cavallero – Γενικός Γραμματέας της ESPA
κ. Alexandre Dangis – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου VinylPlus
κ. Armand De Wasch – Euroconsumers Group6 
Δρ. Brigitte Dero – Γενική Διευθύντρια VinylPlus
Καθ. Δρ. Ir. Jo Dewulf7 – Πρόεδρος της Έπιτροπής 
Παρακολούθησης (γ)

κα. Martina Dlabajová – Μέλος του Έυρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου
κ. Joachim Eckstein – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της 
VinylPlus (δ)

κ. Sylvain Lefebvre – Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, 
Έυρωπαϊκό Σωματείο industriAll 8 
κ. Eric Liégeois – Γενική Διεύθυνση Έσωτερικής Αγοράς, 
Βιομηχανίας, Έπιχειρηματικότητας και Μικρομεσαίων 
Έπιχειρήσεων (DG GROW), Έυρωπαϊκή Έπιτροπή (ε)

κ. Nuno Melo – Μέλος του Έυρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Δρ. Ettore Nanni – Ταμίας της VinylPlus
κ. Stefan Sommer – Πρόεδρος της VinylPlus

(α) Από τον Απρίλιο 2018 (γ) Από τον Ίανουάριο 2019 (ε) Έως τον Απρίλιο 2018

(β) Έως τον Δεκέμβριο 2018 (δ) Έως τον Μάιο 2018

1 EuPC: Ένωση Έυρωπαίων Μετατροπέων Πλαστικών Υλών (www.plasticsconverters.eu)

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

3 ESPA: Ένωση Έυρωπαίων Παραγωγών Σταθεροποιητών (www.stabilisers.eu)

4 Η European Plasticisers: πρώην ECPI, είναι μία κλαδική ομάδα στα πλαίσια 
του CEFIC, του Έυρωπαϊκού Συμβουλίου Βιομηχανίας Χημικών. Η European 
Plasticisers (www.europeanplasticisers.eu) εκπροσωπείται νομίμως στη VinylPlus 
από την PlasticisersPlus, το νομικό πρόσωπο με έδρα στο Βέλγιο

ΔΊΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ 

5 Ο καθηγητής Buekens απεβίωσε στις 19 Φεβρουαρίου 2019.  
Πρώην Καθηγητής στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών  
(www.vub.ac.be/en) και Έπισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο  
Zhejiang της Κίνας) (www.zju.edu.cn/english)

6 Έυρωπαϊκός οργανισμός καταναλωτών (www.euroconsumers.org)

7 Τμήμα Πράσινης Χημείας, Πανεπιστήμιο του Γκεντ, Βέλγιο  
(www.ugent.be/en)

8 IndustriAll: Έυρωπαϊκό Έργατικό Σωματείο (www.industriall-europe.eu)
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Τον Ίανουάριο του 2018, μαζί με πέντε ακόμη ευρωπαϊκές ενώσεις πλαστικού, δεσμευτήκαμε 
από κοινού να καθιερώσουμε πλατφόρμες κυκλικότητας με στόχο την ανακύκλωση του 
50% των αποβλήτων πλαστικού έως το 2040. Παραμείναμε προσηλωμένοι στη δέσμευση 
αυτή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Τον Σεπτέμβριο δεσμευτήκαμε για την ανακύκλωση 
τουλάχιστον 900.000 τόνων PVC ετησίως για τη μετατροπή σε νέα προϊόντα έως το 2025, 
στηρίζοντας έτσι το κάλεσμα της Έυρωπαϊκής Έπιτροπής προς τη βιομηχανία για την αύξηση 
της ανακύκλωσης του πλαστικού. Αυτό αποτελεί μία σημαντική συμβολή στον στόχο των 10 
εκατ. τόνων που έχει τεθεί από την Έπιτροπή για τη βιομηχανία πλαστικού συνολικά.

Τον Νοέμβριο, η VinylPlus προσχώρησε στο CEFIC ως Συνεργάτης. Έτσι θα μπορέσουμε 
να συνεργαστούμε στενότερα με την ευρωπαϊκή βιομηχανία χημικών για την ανάπτυξη 
πιο αποτελεσματικών λύσεων βιωσιμότητας απέναντι στις προκλήσεις που απαιτούν πιο 
περίπλοκες και πιο ολοκληρωμένες προσεγγίσεις.

Η συνεργασία με την αξιακή αλυσίδα του πλαστικού και την Έυρωπαϊκή Έπιτροπή θα 
συνεχιστεί το 2019. Πράγματι, η VinylPlus αποδέχτηκε την πρόσκληση της Έπιτροπής να 
συμμετέχει στην Κυκλική Συνεργασία για το Πλαστικό, την υψηλού επιπέδου πλατφόρμα 
πολλαπλών ενδιαφερόμενων μερών που αποσκοπεί στη βελτίωση των οικονομικών και της 
ποιότητας της ανακύκλωσης πλαστικού στην Έυρώπη. 

Έπί σχεδόν 20 χρόνια, η VinylPlus έχει υπάρξει πρωτοπόρος στην πορεία προς την 
κυκλική οικονομία, βελτιώνοντας την βιώσιμη απόδοση του PVC. Με ευχαρίστηση 
ανακοινώνω την αυξανόμενη αναγνώριση της αξιοπιστίας που έχουμε κερδίσει ανά τα 
χρόνια σε φορείς αλλά και στις αγορές, καθώς και των επιτευγμάτων μας στη διαχείριση 
του ελεγχόμενου βρόχου. Έιδικότερα, η VinylPlus επισημάνθηκε ως περίπτωση προς 
μελέτη στην πολιτική της Στρατηγικής Πόρων και Αποβλήτων  για την Αγγλία που 
δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο 2018.  

Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση ανακοινώνω επίσης ότι ο όγκος του ανακυκλωμένου PVC έφθασε 
τους 740.000 τόνους το 2018, σημειώνοντας αύξηση 15,6% σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος. Αυτό επιτεύχθηκε παρά τους αυξανόμενους περιορισμούς σε ρυθμιστικό επίπεδο. Ένα 
ισορροπημένο και εναρμονισμένο πλαίσιο για την ανακύκλωση πλαστικού είναι θεμελιώδες 
για τη διασφάλιση της συμβολής μας στην κυκλική οικονομία και την επίτευξη των νέων 
απαιτητικών στόχων μας ως προς την ανακύκλωση. Θα ενισχύσουμε την αδιάλειπτη 
δέσμευσή μας έναντι των ρυθμιστικών φορέων ώστε να αποδείξουμε ότι η ασφαλής και 
υπεύθυνη ανακύκλωση των προϊόντων που περιέχουν κληροδοτημένα πρόσθετα είναι η 
καλύτερη επιλογή διαχείρισης αποβλήτων από πλευράς υγείας αλλά και περιβάλλοντος.

Το 2018, το πρόγραμμά μας για την βιωσιμότητα προχώρησε μπροστά σε όλα τα επίπεδα. 
Θα ήθελα να επισημάνω ιδιαίτερα την επιτυχία της Σήμανσης Προϊόντων VinylPlus® που 
βοήθησε τις εταιρείες να προωθήσουν τη δική τους συνεισφορά στην βιωσιμότητα και 
στην κυκλική οικονομία. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω την ανάμειξη της VinylPlus στη 
Σύμβαση Συνεργασίας που υπογράφηκε με τους κοινωνικούς εταίρους. Αυτό οδήγησε σε 
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και σχέδια δράσης για την ασφάλεια των εργαζομένων σε 
εργοστάσια παραγωγής και ανακύκλωσης, και για την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων.

Τέλος, προς μεγάλη μας λύπη πληροφορηθήκαμε τον πρόσφατο θάνατο του 
Καθηγητού Alfons Buekens, ο οποίος παραιτήθηκε από την Προεδρία της Έπιτροπής 
Παρακολούθησης τον Δεκέμβριο και απεβίωσε στις 19 Φεβρουαρίου. Σε διάρκεια 16 ετών, 
ο Καθηγητής Buekens παρείχε πολύτιμες συμβουλές και καθοδήγηση στη VinylPlus, ενώ 
η συμβολή του στην επιτυχία των Έθελοντικών Δεσμεύσεών μας υπήρξε ανεκτίμητη. 

Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Καθηγητή Jo Dewulf στην Προεδρία της Έπιτροπής 
Παρακολούθησης. Έίμαι βέβαιος ότι η εμπειρία του θα αποδειχθεί ανεκτίμητη για την 
καθοδήγηση του έργου της επιτροπής στο μέλλον. 

Το 2018 ήταν ένα ακόμη έτος προκλήσεων για τη βιομηχανία μας, κατά το οποίο η VinylPlus 
διαδραμάτισε έναν αυξανόμενα ενεργό ρόλο στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης του 
κλάδου μας. Συνεργαστήκαμε ακόμη πιο στενά με τα ευρωπαϊκά ινστιτούτα για την υλοποίηση 
της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το Πλαστικό στην Κυκλική Οικονομία, καθώς και με άλλους 
εμπορικούς συλλόγους για την προώθηση προληπτικών λύσεων απέναντι στις καινούριες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιομηχανία του πλαστικού.

STEFAN SOMMER 
Πρόεδρος VinylPlus 

Stefan Sommer  
Πρόεδρος VinylPlus

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

5



6

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Το 2018 ανακυκλώθηκαν 739.525 τόνοι αποβλήτων PVC στα 
πλαίσια της VinylPlus, σημειώνοντας αύξηση 15,6% σε σχέση 
με το προηγούμενο έτος. 

Η συμβολή της Recovinyl11 ανήλθε σε 734.568 τόνους, οι 
οποίοι ανακυκλώθηκαν εξ ολοκλήρου στην Ευρώπη. Κατά 
τη διάρκεια του έτους, η Recovinyl ενέτεινε περαιτέρω τα 
προγράμματα πιστοποιήσεων και ελέγχου της προκειμένου 
να διασφαλίσει τη μέγιστη αξιοπιστία των δεδομένων που 
συλλέχθηκαν και της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων 
ανακύκλωσης, τόσο από ανακυκλωτές όσο και από 
μετατροπείς.
Επίσης, χάρη στην εμπειρία που αποκόμισαν οι ανακυκλωτές 
που συνεργάστηκαν με τη Recovinyl, οι έλεγχοι και οι 
επιτόπιες επισκέψεις έδειξαν μία σημαντική γενική βελτίωση 
στον επαγγελματισμό του δικτύου των ανακυκλωτών και την 
ποιότητα των προϊόντων ανακύκλωσης.
Στην Ευρώπη, η ζήτηση ανακυκλωμένου σκληρού PVC είναι 
πολύ υψηλή αυτή την στιγμή σε σύγκριση με την προσφορά, 
αναδεικνύοντας τη δυναμική για μεγαλύτερη ενίσχυση των 
σχεδίων περισυλλογής και ανακύκλωσης. 

Σχέδια Βιομηχανίας-Κλάδου για τη 
Διαχείριση Αποβλήτων PVC 
Με ανακύκλωση ύψους 326.276 τόνων το 2018, τα προφίλ 
παραθύρων και τα σχετικά κατασκευαστικά προϊόντα 
αντιπροσωπεύουν το 44% του PVC που ανακυκλώθηκε συνολικά.  
Το 2018, η EPPA12 υποστήριξε ενεργά την υλοποίηση  

Τα παράθυρα από PVC προσφέρουν εξαιρετική θερμομόνωση.
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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

“

Η 1Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 
VINYLPLUS ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΟΥΣ 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10:

ΣΤΟΧΟΣ 9.5 ΣΤΟΧΟΣ 12.5 ΣΤΟΧΟΣ 13.1 

9  Οι στόχοι, οι προθεσμίες και η πρόοδος της επίτευξης παρατίθενται συνοπτικά στο 
Παράρτημα, σελ. 32 

10 http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 

11  Ίδρυθείσα το 2003, η Recovinyl είναι η οργάνωση που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της 
περισυλλογής και ανακύκλωσης αποβλήτων PVC στα πλαίσια των Έθελοντικών Δεσμεύσεων 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας PVC (www.recovinyl.com) 
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ΈΚΘΈΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2019

PVC ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ VINYL 2010 ΚΑΙ ΤΗΣ VINYLPLUS

Καλώδια

Σωλήνες & εξαρτήματα

Εύκαμπτο PVC 
και μεμβράνες 
(συμπεριλαμβανομένων 
μεμβρανών οροφής 
και αδιαβροχοποίησης, 
εύκαμπτων και σκληρών 
μεμβρανών)

Προφίλ παραθύρων και 
σχετικά προϊόντα

και προώθηση της Σήμανσης Προϊόντων VinylPlus®.  
Το πλαίσιο αυτό περιελάμβανε υποστήριξη των εταιρειών-
μελών στην κατάρτιση ελέγχων, προώθηση της σήμανσης 
σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς δημόσιους φορείς, καθώς 
και δραστηριότητες των μέσων για την προώθηση της 
σήμανσης στο ευρύτερο κοινό. 
Το Σχέδιο Hybrid, στόχος του οποίου είναι η ταξινόμηση και 
η βελτίωση της ανακυκλωσιμότητας των υβριδικών προφίλ 
από PVC που υπάρχουν αυτή την στιγμή στην αγορά, 
εισήλθε στη δεύτερη φάση του στην οποία αναπτύχθηκαν 
κατευθυντήριες οδηγίες ως προς τους τρόπους αύξησης 
της ανακυκλωσιμότητας των υβριδικών υλικών στα προφίλ 
παραθύρων. Η EPPA συνεργάζεται αυτή την στιγμή με 
τον ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποιήσεων προκειμένου 
να οριστικοποιηθεί το προτεινόμενο πρότυπό της για την 
Ανακύκλωσης Παραθύρων PVC Ελεγχόμενου Βρόχου. 
Τα αποτελέσματα του Σχεδίου Hybrid θα ενσωματωθούν 
άμεσα στο πρότυπο αυτό. 
Με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης ως 
προς τη χρήση του R-PVC, το 2018 η EPPA εστίασε 
τις επικοινωνιακές δραστηριότητές της στους 
τελικούς πελάτες, αναπτύσσοντας και εκδίδοντας 
σειρά φυλλαδίων. Συνέχισε επίσης να ενημερώνει 
τους κατασκευαστές παραθύρων σχετικά με τις 
δραστηριότητες της VinylPlus, μεταξύ άλλων 
συμμετέχοντας στις κυριότερες εμπορικές εκθέσεις 
του κλάδου. Τέλος, η EPPA συνέχισε και επέκτεινε τις 
δραστηριότητες παρακολούθησης ώστε να παράσχει 
στον κλάδο απτά στοιχεία σχετικά με τη χρήση των 
ουσιών, των προϊόντων ανακύκλωσης και άλλων σχετικών.

“Το PVC χρησιμοποιείται ευρέως σε μονώσεις καλωδίων, δεδομένου 
ότι έχει καλά μονωτικά χαρακτηριστικά, είναι εύκολο στη χρήση σε 

διαδικασίες παραγωγής και έχει μεγάλη ανθεκτικότητα στις υψηλές 
θερμοκρασίες. Η μόνωση από PVC έχει καλά μηχανικά χαρακτηριστικά 

και ιδιότητες παλαίωσης, γεγονός πολύ σημαντικό για τα καλώδια.”

Πηγή: Η Έπεξεργασία των Αποβλήτων PVC στις Βόρειες Χώρες,  
σελ. 30, Υπουργικό Συμβούλιο των Βορείων Χωρών, 2019.

Το 2018, η TEPPFA13 συνέχισε την ενεργό συμμετοχή της 
στο σχέδιο NSRR (North Sea Resources Roundabout)14, 
συμβάλλοντας στην επιτυχημένη συμπερίληψη της 
πιλοτικής φάσης του σχεδίου που αφορά στις ροές του 
PVC. Το NSRR είναι μία διεθνής εθελοντική συμφωνία 
μεταξύ Φλάνδρας (Βελγίου), Ολλανδίας και ΗΒ, με στόχο 
την κατάλυση των νομικών και πρακτικών φραγμών που 
παρεμποδίζουν το εμπόριο, τη μεταφορά και αξιοποίηση 
των δευτερογενών πόρων. Τον Φεβρουάριο 2018, το 
Υπουργείο Υποδομής και Διαχείρισης Ύδατος της 
Ολλανδίας εξέδωσε γνωμοδότηση στην οποία ορίζεται 

12  EPPA: Έυρωπαϊκή Ένωση Πλαισίων Παραθύρων από PVC και σχετικών Κατασκευαστικών 
Προϊόντων (www.eppa-profiles.eu) 

13 TEPPFA: Η ‘Έυρωπαϊκή Ένωση Πλαστικών Σωλήνων και Έξαρτημάτων (www.teppfa.eu) 

14 www.circulary.eu/project/north-sea-resources-roundabout/
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με σαφήνεια οι συνθήκες υπό τις οποίες τα απόβλητα 
σκληρού PVC πρέπει να θεωρούνται απόβλητα ή πρώτες 
ύλες για νέα προϊόντα. Η γνωμοδότηση εγκρίνει τον 
χαρακτηρισμό των προϊόντων ανακύκλωσης σκληρού 
PVC ως αποχαρακτηρισμένα απόβλητα. Ως δευτερογενής 
πρώτη ύλη, το R-PVC πρέπει να είναι σε συμμόρφωση 
με τον κανονισμό REACH15 όταν φεύγει από τη μονάδα 
του ανακυκλωτή. Τον Ιούνιο 2018, η TEPPFA ανακοίνωσε 
την υποστήριξή της προς την Επιχείρηση Clean Sweep® 
(www.opcleansweep.org), μία διεθνή πρωτοβουλία της 
βιομηχανίας πλαστικού για την έκλυση πλαστικού πέλλετ 
και κονιάματος στο περιβάλλον. Στόχος της πρωτοβουλίας 
είναι η διασφάλιση της διαχείρισης των πλαστικών πέλλετ, 
νιφάδων και κονιάματος που διακινούνται σε μονάδες 
παραγωγής με φροντίδα ώστε να μην καταλήγουν σε 
ποτάμια ή θάλασσες. 

Η ReVinylFloor (www.revinylfloor.org) είναι η οργάνωση 
που ιδρύθηκε για την προτροπή βιώσιμων λύσεων 
ελεγχόμενου βρόχου για την ανακύκλωση και ανάκτηση 
υλικών δαπέδων από PVC μετά την κατανάλωση στην 
Ευρώπη. Η ReVinylFloor αυτή την στιγμή διευρύνει 
και ενισχύει τα υφιστάμενα δίκτυά της, καθώς και τη 
συνεργασία της στο πλαίσιο της αξιακής αλυσίδας για την 
προτροπή της διαχωρισμένης περισυλλογής και υψηλής 
ποιότητας διαλογής των αποβλήτων από καλύμματα 
δαπέδων. Οι σχετικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν 
παροχή υποστήριξης στην έρευνα και ανάπτυξη 
περαιτέρω εμπορικών εφαρμογών για τα προϊόντα 
ανακύκλωσης στην Ευρώπη, καθώς και τη βελτιστοποίηση 
των επιλογών μηχανικής ανακύκλωσης και του ελέγχου 
της χημικής ανακύκλωσης για ορισμένες ροές αποβλήτων. 
Η καθιέρωση της ReVinylFloor ως εμπορικού ονόματος 
ποιότητας για προϊόντα που περιέχουν τουλάχιστον 50% 
ανακυκλωμένο PVC βρίσκεται επίσης υπό αξιολόγηση.  
Το 2018, η AgPR16 περισυνέλεξε περίπου 1.800 τόνους 
αποβλήτων PVC προς ανακύκλωση στη Γερμανία, και συνέχισε 

τις επικοινωνιακές δραστηριότητές της συμπεριλαμβανομένης 
και της συνεργασίας με άλλες Γερμανικές ενώσεις για το PVC. 
Το 2018 ανακυκλώθηκαν 2.387 τόνοι αποβλήτων δαπέδων PVC 
στο πλαίσιο της VinylPlus.

Το 2018, η ESWA17 ανακύκλωσε 3.531 τόνους μεμβρανών 
οροφής και αδιαβροχοποίησης μέσω του σχεδίου 
Roofcollect® (www.roofcollect.com), παραμένοντας εντός 
των στόχων της. Το 2019, η ESWA θα συμμετάσχει στις 
πιλοτικές δοκιμές του σχεδίου Oreade για τον έλεγχο της 
επεξεργασίας των μεμβρανών οροφής. 

Μέσω των πρωτοβουλιών ανακύκλωσης, η IVK Europe18 
συνέχισε το 2018 να υποστηρίζει την περισυλλογή και 
ανακύκλωση εύκαμπτων και σκληρών μεμβρανών και 
υφασμάτων με επίστρωση από PVC. Αυτή την στιγμή, τα 
προϊόντα ανακύκλωσης χρησιμοποιούνται για παραγωγή 
φύλλων για διάφορες οικοδομικές και κατασκευαστικές 
εφαρμογές, για υποσάγματα αλόγων ιππασίας, καθώς 

Στη μονάδα αποθήκευσης 
αλατιού στην πόλη Geislingen 
της Γερμανίας, μία πρόσοψη 
φτιαγμένη από κυματοειδή 
φύλλα από PVC ανθεκτικά 
στο αλάτι προστατεύει το 
αποθηκευμένο προϊόν από 
τους ανέμους και τις καιρικές 
συνθήκες.

Το ελαστικό δάπεδο από PVC είναι ιδανικό για αθλητικές εγκαταστάσεις 
χάρη στην ελαστικότητα, την ασφάλεια και την άνεσή του.

15 Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Κανονισμός (ΈΈ) αρ. 1907/2006) 

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

17 ESWA: Έυρωπαϊκή Ένωση Αδιαβροχοποίησης Μονής Έπίστρωσης, κλαδική ένωση της EuPC (www.eswa.be) 

18 IVK Europe: Industrieverband Kunstoffbahnen e.V. (Ένωση Πλαστικών Φύλλων και Μεμβρανών – www.ivk-europe.com)
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ΈΚΘΈΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2019

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΤΗΣ VINYLPLUS

και στη φυτοκομία και στη γεωργία, για παράδειγμα σε 
δάπεδα θερμοκηπίων. 

Άλλα Σχέδια Ανακύκλωσης
Το σχέδιο χημικής ανακύκλωσης Oreade, το οποίο 
αποσκοπεί σε ροές αποβλήτων PVC οι οποίες δεν είναι 
διαχειρίσιμες με μηχανική ανακύκλωση από οικονομικής 
άποψης, εισήλθε σε πιλοτική φάση ευρείας κλίμακος. 
Η διαδικασία αυτή, η οποία μελετάται στο εργοστάσιο 
Oreade-Suez19 στη Γαλλία, συνδυάζει ανάκτηση 
ενέργειας και χημική ανακύκλωση. Μετά τα υποσχόμενα 
αποτελέσματα των δοκιμών μικρής κλίμακος κατά το 
2017-2018, οι δοκιμές ευρείας κλίμακος του 2019 με 
2.000 τόνους PVC θα εστιαστούν σε ροές αποβλήτων με 
διαφορετικές συγκεντρώσεις χλωρίου. 

Η κοινοπραξία ανακύκλωσης Resysta® (www.resysta.
com/en) παράγει ένα ανακυκλώσιμο υλικό παρόμοιο με 
ξύλο με βάση τα κελύφη ρυζιού και το PVC. Το 2018, η 
Resysta ενέτεινε τις επικοινωνιακές δραστηριότητές της 
για την προώθηση και γνωστοποίηση των εφαρμογών της, 
συμπεριλαμβανομένου του νέου υλικού UPB® (παντός 
χρήσεως). Με στόχο τη δημιουργία υλικών ελεγχόμενου 
βρόχου, η Resysta εγκατέστησε ειδικά σημεία 
ανακύκλωσης αποβλήτων σε όλη την Ευρώπη. 

Το RecoMed είναι ένα σχέδιο συνεργασίας μεταξύ της 
Βρετανικής Ομοσπονδίας Πλαστικών Υλών (BPF20) 
και Axion21 με στόχο τη συλλογή και ανακύκλωση μη 
επιμολυσμένων ιατρικών προϊόντων από PVC από 
νοσοκομεία του ΗΒ. Μέχρι σήμερα, στο πρόγραμμα 
συμμετέχουν 28 νοσοκομεία, ενώ 27 ακόμη ετοιμάζονται 
να προσχωρήσουν. Μέχρι στιγμής, το RecoMed έχει 
περισυλλέξει και ανακυκλώσει 12.037 κιλά αποβλήτων PVC 
(συμπεριλαμβανομένων 6.158 κιλών μόνο το 2018), που 
αντιστοιχούν σε 385.440 σετ μασκών οξυγόνου και σωλήνων. 

Το WREP (Waste Recycling Project - Σχέδιο 
Ανακύκλωσης Αποβλήτων) ξεκίνησε το 2016 από την 
PVC Forum Italia22 γα την αξιολόγηση της δυνατότητας 
βελτίωσης της ανακύκλωσης του PVC στην Ιταλία, 
και την προώθηση της ανάπτυξης νέων πιλοτικών 
σχεδίων περισυλλογής και ανακύκλωσης αποβλήτων 
PVC. Μετά την ολοκλήρωση της αναλυτικής φάσης 
εντοπίστηκαν και επιλέχθηκαν εταιρείες για τα πιλοτικά 
σχέδια σε συνεργασία με την Veritas, τη μεγάλη 
δημοτική υπηρεσία κοινής ωφελείας που λειτουργεί 
στη Βενετία (www.gruppoveritas.it) και την DAE, τον 
Περιφερειακό Εκπρόσωπο της Recovinyl στην Ιταλία. 
Το 2018, οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 
έως τον Αύγουστο εστιάστηκαν στην προετοιμασία 
των λειτουργικών φάσεων των πιλοτικών σχεδίων. 
Πραγματοποιήθηκε σειρά οργανωτικών συναντήσεων 
με τις επιλεγμένες εταιρείες, ενώ οργανώθηκαν 
εκπαιδευτικά σεμινάρια για το προσωπικό των δημοτικών 
κέντρων περισυλλογής και το προσωπικό που είναι 
υπεύθυνο για την επιλογή του PVC. Οι δραστηριότητες 
ξεκίνησαν το φθινόπωρο, ενώ ως το τέλος του 
έτους είχαν περισυλλεγεί 11,5 τόνοι PVC και είχαν 
διαχωριστεί κατάλληλα στα τέσσερα επιλεγμένα κέντρα 
περισυλλογής. Βάσει των προκαταρκτικών στοιχείων, 
και δεδομένου ότι στην περιοχή που διαχειρίζεται η 
Veritas ζουν περίπου 800.000 πολίτες, η διαθεσιμότητα 

Τα υφάσματα με επίστρωση και οι τεχνικές μεμβράνες από PVC 
χρησιμοποιούνται στην αρχιτεκτονική υφασμάτων, αποθηκευτικούς 

χώρους και σκηνές, ακόμα και στην αποθήκευση βιοαερίου.

Το 2018 
ανακυκλώθηκαν 
740.000 τόνοι 
αποβλήτων PVC

Εξοικονομήθηκαν 
1,5 εκατ. τόνοι  
CO2

19 http://www.industriesduhavre.com/industries/oreade.html 

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

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

22 PVC Forum Italia: η Ίταλική ένωση της αξιακής αλυσίδας του PVC (www.pvcforum.it)
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των αποβλήτων PVC μπορεί να εκτιμηθεί σε περίπου 
250 τόνους/έτος στην περιοχή της Βενετίας και σε 
15.000-20.000 τόνους/έτος σε εθνικό επίπεδο. Οι 
ποσότητες αυτές, οι οποίες προς το παρόν προωθούνται 
στη χωματερή, μπορούν δυνητικά να συλλέγονται και 
να ανακυκλώνονται σε συνεργασία με τα δημοτικά 
κέντρα περισυλλογής επιπλέον των ποσοτήτων που 
ήδη ανακυκλώνονται στην Ιταλία μέσω του δικτύου της 
Recovinyl. Το σχέδιο αυτό, που θα συνεχιστεί το 2019, 

Η VinylPlus συνεισφέρει εδώ και χρόνια στον διάλογο 
για τα κληροδοτούμενα πρόσθετα, υποστηρίζοντας την 
σχετική έρευνα και έναν σημαντικό αριθμό μελετών. 
Διερευνήθηκαν συγκεκριμένες ουσίες (π.χ. συστατικά 
καδμίου, σταθεροποιητές μολύβδου και DEHP) από 
διάφορες οπτικές. Οι οπτικές αυτές αφορούσαν την 
ασφάλεια στον εργασιακό χώρο και τις δυνατότητες 
εκπομπών έως και μοντέλα αξιολόγησης κινδύνων 
(διαρροή σε εξωτερικούς χώρους και κατά την 
αποθήκευση αποβλήτων) και κοινωνικο-οικονομική 
ανάλυση. Εκπονούνται επίσης μελέτες για ουσίες όπως 
το τριοξείδιο του αντιμονίου, το διοξείδιο του τιτανίου και 
το Azodicarbonamide (ADCA), που ενδέχεται να υποστούν 
περιορισμούς στο μέλλον. 

Περιορισμός του Μολύβδου
Η ECHA επί του παρόντος εργάζεται πάνω στους 
περιορισμούς που καταρτίζονται για το PVC που περιέχει 
συστατικά μολύβδου. Η αρχική πρόταση της ECHA έλαβε 
υπόψη όριο 0,1% για την περιεκτικότητα σε μόλυβδο ειδών 
που δεν περιέχουν ανακυκλωμένο PVC. Για ορισμένα 
οικοδομικά και κατασκευαστικά είδη που παράγονται 
από ανακυκλωμένο PVC, θα υπάρξει απόκλιση 15 ετών 
με υψηλότερο όριο περιεκτικότητας σε μόλυβδο για είδη 
που χρησιμοποιούν προϊόντα ανακύκλωσης PVC που τον 
περιέχουν.

Σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις τους23, που εκδόθηκαν 
στις 5 Δεκεμβρίου 2017 και 15 Μαρτίου 2018 αντίστοιχα, 
οι Επιτροπές Αξιολόγησης Κινδύνων (RAC) και Κοινωνικο-
Οικονομικής Ανάλυσης (SEAC) της ECHA επιβεβαίωσαν 
ότι η ανακύκλωση θα πρέπει να θεωρείται ως ένα 
κατάλληλο μέτρο διαχείρισης κινδύνων. Πρότειναν 
αναθεώρηση των ορίων περιεκτικότητας σε μόλυβδο 
για αντικείμενα που περιέχουν ανακυκλωμένο PVC, 
σε 1% για το μαλακό PVC και έως 2% για το σκληρό 
PVC. Προϋπόθεση για τα αναθεωρημένα αυτά όρια 
θα μπορούσε να είναι, στις μαλακές εφαρμογές και σε 

23 https://echa.europa.eu/documents/10162/86b00b9e-2852-d8d4-5fd7-be1e747ad7fa

παρουσιάστηκε επίσημα στην έκθεση RemTech Expo  
2018 στη Ferrara και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος  
της Ιταλίας. 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ
Τα κληροδοτούμενα πρόσθετα είναι ουσίες που δεν 
χρησιμοποιούνται πλέον σε νέα προϊόντα PVC αλλά 
μπορεί να περιέχονται σε ανακυκλωμένο PVC. Δεδομένου 
ότι η χρήση των κληροδοτούμενων πρόσθετων μπορεί να 
περιοριστεί από τη νομοθεσία, η VinylPlus έχει δεσμευτεί 
για την αντιμετώπιση του ζητήματος σε συνεργασία με τις 
ρυθμιστικές αρχές.

Τα παράθυρα από PVC παρέχουν ηχομόνωση υψηλού επιπέδου μέσω 
των υλικών και μηχανικών χαρακτηριστικών του πολυμερούς, και της 
τεχνολογίας συναρμολόγησης των προφίλ.
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ορισμένες σκληρές εφαρμογές, το προϊόν ανακύκλωσης 
PVC που περιέχει μόλυβδο να περικλείεται πλήρως από 
ένα στρώμα καθαρού PVC.

Το 2018, η RDC Environment24 εκπόνησε μία μελέτη 
αξιολόγησης με τίτλο Η Τεχνολογία και η Οικονομική 
Εφικτότητα της Περίκλεισης του Μαλακού PVC. Η 
μελέτη αυτή κατέληξε ότι, παρ’ ότι τεχνικώς εφικτό για τα 
(πολυστρωματικά) φύλλα, το κόστος περίκλεισης θα ήταν 
απαγορευτικά υψηλό με εξαίρεση τα προϊόντα υψηλότερης 
αξίας. Στα περισσότερα από τα υπόλοιπα προϊόντα (διαχείριση 
κυκλοφορίας, πλακάκια οροφής, μπότες επαγγελματικής 
χρήσης), η τεχνική εφικτότητα της περίκλεισης των προϊόντων 
ανακύκλωσης μέσα σε στρώματα καθαρού PVC είναι άγνωστη 
ή τουλάχιστον όχι άμεσα διαθέσιμη. Το πιθανότερο είναι ότι 
είναι υπερβολικά δαπανηρή. 

Αδειοδότηση DEHP
Η VinylPlus παρείχε υποστήριξη στις εταιρείες VinyLoop® 
και Plastic Planet για την κατάρτιση των φακέλλων που 
υπέβαλαν στο πλαίσιο του ελέγχου της αδειοδότησης 
του DEHP25. Οι μελέτες δείχνουν επαρκή έλεγχο της 
ανακύκλωσης του μαλακού PVC που περιέχει DEHP, 
καθώς και κοινωνικο-οικονομικά οφέλη. Οι Εκθέσεις 
Χημικής Ασφαλείας καταγράφουν την ασφαλή χρήση 
του DEHP (για εργαζομένους και καταναλωτές) στις 
μαλακές εφαρμογές PVC που ανακυκλώνεται αυτή την 
στιγμή. Τον Σεπτέμβριο του 2018, οι επιτροπές της ECHA 
δημοσίευσαν μία συγκεντρωτική γνωμοδότηση υπέρ της 
παράτασης της αδειοδότησης για επτά έτη. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ 
ΒΡΟΧΟΥ
Η ανακύκλωση παραμένει ένα κρίσιμης σημασίας 
στοιχείο του Προγράμματος της VinylPlus, ιδίως εν όψει 
της κατάρτισης των πολιτικών της ΕΕ που επηρεάζουν 
τον κλάδο των πλαστικών και της τάσης προς την 

κυκλική οικονομία. Οι κανονιστικοί περιορισμοί των 
κληροδοτημένων πρόσθετων, ιδιαίτερα του μολύβδου 
και του DEHP, θεωρούνται σημαντική απειλή για την 
ανακύκλωση των αποβλήτων μετά τη χρήση από όλες τις 
κλαδικές ομάδες.

Ένα παράδειγμα είναι το κλείσιμο της επιχείρησης 
ανακύκλωσης VinyLoop® στη Ferrara Ιταλίας που 
ανακοινώθηκε τον Ιούνιο 2018, και προέκυψε ως 
αποτέλεσμα της κατάρρευσης της ζήτησης για 
ανακυκλωμένο PVC λόγω της αυξανόμενης νομοθετικής 
πίεσης ως προς τον πλαστικοποιητή DEHP. Η εξάλειψη 
του DEHP από το ανακυκλωμένο προϊόν δεν είναι εφικτή 
αυτή την στιγμή σε βιομηχανική κλίμακα. Παρά την 
αδειοδότηση της VinyLoop®, οι επιπλέον επιβαρύνσεις 
που δημιούργησε ο κανονισμός REACH για τους χρήστες 
επόμενου σταδίου, όπως η βιοπαρακολούθηση του 
προσωπικού τους, θεωρήθηκαν απαράδεκτες από τους 
πελάτες της VinyLoop®. 

Παρά το αβέβαιο νομοθετικό πλαίσιο για τα κληροδοτημένα 
πρόσθετα, το 2018 η Επιτροπή Ελεγχόμενου Βρόχου 
της VinylPlus (CLC) επιβεβαίωσε την πρότασή της να 
διατηρήσει τον στόχο ανακύκλωσης 800.000 τόνων 
αποβλήτων PVC κατ’ έτος έως το 2020. Η CLC διατηρεί 
την πεποίθησή της ότι ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός 
μελετών που υποστηρίζουν την ανακύκλωση του PVC 
και την ασφάλεια των ανακυκλωμένων προϊόντων μπορεί 

24 RDC Environment: Βελγική συμβουλευτική εταιρεία (www.rdcenvironment.be) 

25 https://echa.europa.eu/applications-for-authorisation-previous-consultations

Στα δάπεδα από PVC, τα χρώματα αποτελούν ένα λειτουργικό, 
αισθητικό αλλά και ‘ανθρώπινο’ στοιχείο.

“Σε σύγκριση με τα εναλλακτικά υλικά, οι σωλήνες από PVC είναι πιο 
ενεργειακά αποτελεσματικές κατά τη διάρκεια της παραγωγής, και πιο 
οικονομικές από πλευράς ανθεκτικότητας και διάρκειας ζωής χωρίς 
απαιτήσεις συντήρησης. Οι σωλήνες από PVC είναι πιο ανθεκτικοί από 
τα εναλλακτικά υλικά και χρησιμοποιούνται ευρύτατα για συστήματα 
υδροδότησης, αποβλήτων και απορροής, καθώς η χρήσιμη διάρκεια 
ζωής τους μετράται σε εκατοντάδες έτη.”

Πηγή: Η Έπεξεργασία των Αποβλήτων PVC στις Βόρειες Χώρες,  
σελ. 29, Υπουργικό Συμβούλιο των Βορείων Χωρών, 2019. 
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να οδηγήσει σε ισορροπημένες λύσεις που συνδυάζουν 
τη μέγιστη ασφάλεια με την αυξημένη δυνατότητα 
ανακύκλωσης. Η τρέχουσα πρόταση για τον περιορισμό 
των κληροδοτούμενων πρόσθετων μολύβδου θα θέσει 
σε κίνδυνο την ανακύκλωση περίπου 130.000 τόνων 
εφαρμογών, κυρίως μαλακού PVC. Κατά συνέπεια 
διακυβεύονται περίπου 1.000 θέσεις εργασίας και 
αυξάνονται σημαντικά τα έξοδα απόρριψης μέσω άλλων 
οδών. 

Σημαντικός αριθμός μελετών συνέβαλλαν στις 
διαβουλεύσεις για τα κληροδοτούμενα πρόσθετα ανά τα 
έτη, μεταξύ αυτών και η μελέτη βιωσιμότητας της Natural 
Step που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο 2018, με τίτλο Legacy 
Additives in Rigid PVC and Progress Towards Sustainability 
– A Close Look at Recycling and the Circular Economy 
in Europe. Βάσει των μελετών αυτών, η CLC διατηρεί 

την πεποίθηση ότι η ανακύκλωση αποβλήτων PVC από 
οικοδομικά και κατασκευαστικά προϊόντα παρέχει έναν 
διαχειρίσιμο και οικονομικό τρόπο να παραμείνουν τα 
κληροδοτούμενα πρόσθετα στο ασφαλέστερο σημείο  
τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο και για το περιβάλλον.  
Η ανακύκλωση αντιπροσωπεύει επίσης την καλύτερη 
λύση από πλευράς εξοικονόμησης πόρων και ενέργειας, 
καθώς και από πλευράς ιεράρχησης της επεξεργασίας 
αποβλήτων.

Με την πεποίθηση ότι η ανακύκλωση του PVC θα 
μπορέσει να συνεχιστεί και να αναπτυχθεί, η VinylPlus 
ανακοίνωσε δύο νέες δεσμεύσεις το 2018. Τον Ιανουάριο, 
η VinylPlus και πέντε ακόμη οργανισμοί της αξιακής 
αλυσίδας του πλαστικού στην Ευρώπη δεσμεύτηκαν 
από κοινού26 για την περαιτέρω διεύρυνση των 
δραστηριοτήτων ανακύκλωσης σε συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφώνησαν να συμβάλλουν στην 
ανακύκλωση και επανάχρηση 50% όλων των αποβλήτων 
πλαστικού έως το 2040, καθώς και του 70% των 
πλαστικών συσκευασιών.

Τον Σεπτέμβριο 2018, η VinylPlus στήριξε το κάλεσμα 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τη βιομηχανία για την 
αύξηση της ανακύκλωσης του πλαστικού, δεσμευόμενη 
για την ανακύκλωση τουλάχιστον 900.000 τόνων PVC 
ετησίως σε νέα προϊόντα έως το 2025, και τουλάχιστον 
ενός εκατ. τόνων κατ’ έτος έως το 2030.

Εν όψει της νέας αυτής δέσμευσης, η CLC ζήτησε από 
την συμβουλευτική εταιρεία Conversio (www.conversio-
gmbh.com) να αναπτύξει ένα νέο μοντέλο κατάρτισης 
δυναμικών εκτιμήσεων των αποβλήτων μετά τη χρήση 
που θα είναι διαθέσιμα προς ανακύκλωση το διάστημα 
2020-2030. 

26 ΟΊ Έθελοντικές Δεσμεύσεις της Έυρωπαϊκής Βιομηχανίας Πλαστικού για την Κυκλική Οικονομία. Προς την Ανακύκλωση του 50% των Αποβλήτων Πλαστικού   
 (https://vinylplus.eu/documents/46/60/The-European-Plastics-Industry-Circular-Economy-Voluntary-Commitments)

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

50% όλων των 
αποβλήτων 
πλαστικού έως 
το 2040

1 εκατ. τόνοι 
αποβλήτων PVC 
έως το 2030

Η ανακύκλωση αποτελεί ένα κρίσιμης σημασίας 
στοιχείο του Προγράμματος της VinylPlus.

Στο πλαίσιο της VinylPlus, το 2018 ανακυκλώθηκαν  
326.276 τόνοι προφίλ παραθύρων από PVC.
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27  Οι στόχοι, οι προθεσμίες και η πρόοδος της επίτευξης παρατίθενται συνοπτικά στο 
Παράρτημα, σελ. 32 

28 http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 

29  Οι Χάρτες της Βιομηχανίας του ECVM είναι διαθέσιμοι στις διευθύνσεις https://pvc.
org/wp-content/uploads/2019/03/ECVM_Charter_VCM_PVC.pdf και https://pvc.org/wp-
content/uploads/2019/03/Emulsion-PVC-Charter.pdf

“

ΣΤΟΧΟΣ 1.5 

ΣΤΟΧΟΣ 9.4 

ΣΤΟΧΟΣ 3.9 

ΣΤΟΧΟΣ 12.4 

ΣΤΟΧΟΣ 8.8 

Το 2018 ανακυκλώθηκαν 9.573  
τόνοι υφασμάτων με επίστρωση PVC  

στο πλαίσιο της VinylPlus.

Η επιχείρηση Clean Sweep® περιλαμβάνει συγκεκριμένες ενέργειες 
για την ελαχιστοποίηση της τυχαίας έκλυσης πλαστικών πέλλετ και 

κονιάματος στο περιβάλλον, όπως μέσω του πλυσίματος φορτηγών.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
Δεν υπήρξαν ατυχήματα με έκλυση VCM  
κατά τη μεταφορά το 2018 στην Ευρώπη. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ PVC 
Οι Χάρτες της Βιομηχανίας29 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. Η βιομηχανία ρητίνης PVC έχει δεσμευτεί προς 
την επίτευξη πλήρους συμμόρφωσης έως το τέλος του 2020.

Ο οριστικός έλεγχος συμμόρφωσης θα περιλαμβάνει 
επιπρόσθετες παραμέτρους σε σχέση με την επιχείρηση 
Clean Sweep® που έχουν υιοθετήσει όλες οι εταιρείες-
μέλη του ECVM. Ένα εργαλείο ελέγχου έχει προσαρμοστεί 
ειδικά για τα μέλη του ECVM ώστε να ληφθούν υπόψη 
τα χαρακτηριστικά της ρητίνης PVC ως σκόνης, και με 
πυκνότητα μεγαλύτερη του 1, το οποίο σημαίνει η ρητίνη  
PVC βυθίζεται στο νερό αντί να επιπλέει όπως τα 
περισσότερα από τα υπόλοιπα θερμοπλαστικά υλικά.  
Αυτή την στιγμή εκτιμάται το ενδεχόμενο ενημέρωσης  
των Χαρτών της Βιομηχανίας.
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ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 
ΧΛΩΡΙΟΥΧΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ: 

Θα βοηθήσουμε να 
διασφαλιστεί η μη 
συσσώρευση ανθεκτικών 
οργανικών ενώσεων στη 
φύση και η μείωση των 
λοιπών εκπομπών.27

Η 2Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 
VINYLPLUS ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΟΥΣ 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ28:
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https://pvc.org/wp-content/uploads/2019/03/ECVM_Charter_VCM_PVC.pdf
https://pvc.org/wp-content/uploads/2019/03/ECVM_Charter_VCM_PVC.pdf
https://pvc.org/wp-content/uploads/2019/03/Emulsion-PVC-Charter.pdf
https://pvc.org/wp-content/uploads/2019/03/Emulsion-PVC-Charter.pdf
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“

ΣΤΟΧΟΣ 6.3 ΣΤΟΧΟΣ 12.4 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Οι ενημερωμένες εκτιμήσεις της European Plasticisers 
επιβεβαιώνουν μία συνεχή αύξηση στη χρήση Υψηλού 
Μοριακού Βάρους (ΥΜΒ) ορθοφθαλικών, κυκλοεξανικών και 
τερεφθαλικών ρητίνων και άλλων πλαστικοποιητικών ουσιών 
στην Ευρώπη, συνοδευόμενη από μία προοδευτική πτώση 
στην χρήση των ορθοφθαλικών ρητίνων Χαμηλού Μοριακού 
Βάρους (ΧΜΒ).  

ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ PVC (2017)

Τερεφθαλικές ρητίνες

Ορθοφθαλικές ρητίνες ΥΜΒ

Ορθοφθαλικές ρητίνες ΧΜΒ

ΠΗΓΗ: HIS 2018 και εκτιμήσεις της European Plasticisers

30  Οι στόχοι, οι προθεσμίες και η πρόοδος της επίτευξης παρατίθενται συνοπτικά στο 
Παράρτημα, σελ. 32 

31 http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 

Τα υφάσματα με επίστρωση PVC μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
παραγωγή εύκαμπτων αεραγωγών για ορυχεία και τούνελ.
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Άλλες πλαστικοποιητικές 
ουσίες 
7% Αλειφατικές ρητίνες 
5% Κυκλοεξανικές ρητίνες 
3% Τριμελλιτικές ενώσεις
3% Βενζοϊκές ενώσεις
5% Λοιπά
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ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΣΗ 
ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ: 

Θα αναθεωρήσουμε τη 
χρήση των πρόσθετων 
PVC και θα κινηθούμε σε 
πιο βιώσιμα συστήματα 
προσθέτων.30

Η 3Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 
VINYLPLUS ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΟΥΣ 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ31:



ΈΚΘΈΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2019

Μελέτες και Έρευνες 
Το επιστημονικό σχέδιο της European Plasticisers, 
συγχρηματοδοτούμενο από τη VinylPlus, με αντικείμενο 
την ανάπτυξη ενός βασιζόμενου στη φυσιολογία 
φαρμακοκινητικού μοντέλου (PBPK) για το DINP, έχει 
ολοκληρωθεί. Τα πρώτα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν, 
και συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα στη Διεθνή Ημερίδα 

που διοργανώθηκε από την European Plasticisers στην 
πόλη Speyer της Γερμανίας τον Σεπτέμβριο 2018. Αυτή 
την στιγμή καταρτίζεται σχετικό άρθρο προς δημοσίευση 
σε περιοδικά του κλάδου. Τα προκαταρκτικά στοιχεία 
είναι διαθέσιμα όσον αφορά στα φαρμακοκινητικά 
μοντέλα για το DINCH και το DEHTP. Η ανάπτυξη 
φαρμακοκινητικού μοντέλου για το DPHP βρίσκεται σε 
εξέλιξη. Για τα DEHA και DINA, πρέπει να μετρηθούν οι 
συγκεντρώσεις στο αίμα προτού συνεχιστεί η ανάπτυξη 
του σχετικού μοντέλου. Τα φαρμακοκινητικά μοντέλα θα 
τοποθετήσουν σε ένα πλαίσιο τις μελέτες επιδημιολογίας 
που ασχολούνται με τη σύνδεση μεταξύ έκθεσης και 
συμπτωμάτων, και θα βοηθήσουν να αποδειχθεί η 
ασφαλής χρήση του πλαστικοποιημένου PVC. 

Ενημέρωση για τις Νομοθεσίες
Τον Δεκέμβριο του 2018, η πρόταση περιορισμού32 για 
τα DEHP, BBP, DBP και DIBP που υποβλήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χημικών (ECHA) και τη Δανία33  
έγινε δεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρόταση 
αυτή θα τεθεί σε πλήρη ισχύ τον Ιούλιο 2020.  

Όπως ήδη ανακοινώθηκε στην Έκθεση Προόδου του 
προηγούμενου έτους32, η Επιτροπή Αξιολόγησης της 
ECHA συμφώνησε ομόφωνα “να μην ταξινομήσει το DINP 
για αναπαραγωγική τοξικότητα” στη γνωμοδότησή της 
που εξέδωσε τον Μάρτιο 201834 σχετικά με την πρόταση 
της Δανίας για την ταξινόμηση του DINP. Η Δανική 
ΥΠΠ ανέφερε ότι έλαβε γνώση της γνωμοδότησης της 
Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνων και δεν προτίθεται να 
επιδιώξει το θέμα περαιτέρω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
επιβεβαίωσε ότι ο φάκελλος της υπόθεσης έχει κλείσει. 
Σε συνέντευξη σε γερμανικό ραδιόφωνο, εκπρόσωπος 
του Ομοσπονδιακού Γερμανικού Ινστιτούτου Κινδύνων 
επιβεβαίωσε35 ότι το DINP “ελέγχθηκε επαρκώς χωρίς 

ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ ΣΤΗΝ  
ΕΥΡΩΠΗ (2017)

*ΛΟΊΠΑ: ελαστομερή, επιστρώσεις επιφανειών, συστατικά καουτσούκ 
και ιατρικές εφαρμογές

ΠΗΓΗ: HIS 2018 και εκτιμήσεις της European Plasticisers

32 Δείτε επίσης τη σελ. 16 της Έκθεσης Προόδου του VinylPlus 2018 

33 Κανονισμός Έπιτροπής (ΈΈ) 2018/2005 

34 https://echa.europa.eu/documents/10162/23821863/nr_annex_rac_seac_march.pdf/fcc9fe3c-1221-93ad-0fe0-e5772436e97c 

35 https://www.deutschlandfunk.de/umweltgifte-welche-dosis-macht-das-gift.740.de.html?dram:article_id=421157 

8% 
Λοιπά*

13% 
Καταναλωτικά αγαθά, 
βιομηχανικές εφαρμογές

18% 
Μεμβράνες & φύλλα

25% 
Σύρματα & καλώδια

20% 
Καλύμματα δαπέδων & τοίχων

16% 
Επιστρώσεις

Τα δάπεδα από PVC στα νοσοκομεία, 
με την ανθεκτική, επίπεδη, συμπαγή 

και λεία επιφάνειά τους μειώνουν 
σημαντικά τον κίνδυνο κατακράτησης 
και πολλαπλασιασμού των βακτηρίων.

Φ
Ω

Τ
Ο

Γ
Ρ

Α
Φ

ΙΑ
: 

Ε
Υ

Γ
Ε

Ν
ΙΚ

Η
 Π

Α
Ρ

Α
Χ

Ω
Ρ

Η
Σ

Η
 Τ

Η
Σ

 P
R

O
TA

N

Φ
Ω

Τ
Ο

Γ
Ρ

Α
Φ

ΙΑ
: 

Ε
Υ

Γ
Ε

Ν
ΙΚ

Η
 Π

Α
Ρ

Α
Χ

Ω
Ρ

Η
Σ

Η
 Τ

Η
Σ

 P
O

LY
F

LO
R



16

να εντοπιστούν επικίνδυνες ιδιότητες της ουσίας, ως εκ 
τούτου ο κίνδυνος για τον καταναλωτή… Στη συνέχεια, 
ο κανονισμός REACH έδωσε το πράσινο φως για το πιο 
σημαντικό φθαλικό άλας”. Η Επιτροπή Αξιολόγησης 
Κινδύνων της ECHA εξέφρασε επίσης την υποστήριξή 
της36 για τις διαφορές των δραστηριοτήτων μεταξύ των 
φθαλικών ενώσεων χαμηλού μοριακού βάρους (DEHP, 
BBP, DBP, DIBP), που εμφανίζουν αρνητικά αποτελέσματα 
στην αναπαραγωγή σε μελέτες σε ζώα, και των φθαλικών 
ενώσεων υψηλού μοριακού βάρους (DINP, DIDP, DPHP), 
που δεν εμφανίζουν αρνητικά αποτελέσματα στην 
αναπαραγωγή στις μελέτες αυτές. 

Όσον αφορά στο DOTP, η ECHA ανήρτησε πρόσφατα 
στην ιστοσελίδα της μία ενημέρωση37 σχετικά με 
την Ανάλυση Κανονιστικής Διαχείρισης (RMOA), 
επιβεβαιώνοντας τα προηγούμενα συμπεράσματα  
της Γαλλίας ότι “δεν παρίσταται ανάγκη για περαιτέρω 
ρυθμιστικές ενέργειες αυτή την στιγμή”.

Τέσσερις ακόμη πλαστικοποιητικές ουσίες (DINCH, BTHC, 
TOTM/TEHTM και DOTP/DEHTP) συμπεριελήφθησαν στην 
έκδοση του European Pharmacopoeia για το 2019.

Η άδεια παραγωγής καθαρού DEHP σε προϊόντα 
παραμένει σε εκκρεμότητα. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ 
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ
Μία μεθοδολογία με την ονομασία ΑΑΠ (Αποτύπωμα  
για την Βιωσιμότητα των Πρόσθετων) καταρτίστηκε από την 
Επιτροπή της VinylPlus για τα Πρόσθετα, από κοινού με την 
The Natural Step38, για την ανάπτυξη ενός συστηματικού 
πλαισίου για την αξιολόγηση της χρήσης πρόσθετων σε 
προϊόντα PVC, από την οπτική της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Το 2018, το ΑΑΠ υποβλήθηκε σε έλεγχο αξιολόγησης από 
τον Καθ. Adisa Azapagic, Καθηγητή Βιώσιμης Χημικής 
Μηχανολογίας στο Πανεπιστήμιο του Manchester, ΗΒ. Στα 
κύρια δυνατά σημεία της μεθόδου εντοπίστηκαν ο κύκλος 
ζωής, τα πολλαπλά ενδιαφερόμενα μέρη, ο μελλοντικός 
ορίζοντας και η καινοτόμος προσέγγιση, καθώς και η 
εναρμόνιση με το πρότυπο ISO 14040. Ο ευρέως ποιοτικός 
χαρακτήρας της μεθόδου αυτής, και το γεγονός ότι 
βασίζεται σε πληθώρα στοιχείων και πηγών, εντοπίστηκαν 
ως τα κύρια μειονεκτήματά της. Βάσει του ελέγχου αυτού 
καταρτίστηκαν δύο άρθρο από τον Δρα. Mark Everard39 
και την Natural Step προς δημοσίευση σε περιοδικά του 
κλάδου των χημικών και της βιωσιμότητας.

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου ΑΑΠ για τα προφίλ 
παραθύρων σε συνεργασία με την EPPA το 2017, και 
την συμπερίληψή του στο πρόγραμμα Σήμανσης 
Προϊόντων VinylPlus®, το 2018 αναπτύχθηκαν διαδικτυακά 
σεμινάρια σχετικά με την κοινή κατανόηση της 
αξιολογικής προσέγγισης και των ψηφιακών εργαλείων 
που διευκολύνουν την αξιολόγηση. Τα εργαλεία αυτά 
χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια για την κατάρτιση  
μίας αξιολόγησης ΑΑΠ με τη ReVinylFloor σε ένα γενικής 
χρήσεως προϊόν δαπέδου. Η Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής 
(ΑΚΖ) της ESPA για τους υγρούς σταθεροποιητές 
πολλαπλών μετάλλων (χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές 
εύκαμπτου PVC) συνεχίζεται, με δύο επιπλέον ΑΚΖ  
σε εξέλιξη από το VITO40.

“Δεδομένου ότι τα υλικά από PVC είναι υψηλής απόδοσης και χαμηλού κόστους, 
καθιστούν εφικτή την παραγωγή πολλών ιατρικών συσκευών μίας χρήσεως 
αντικαθιστώντας έτσι τα παραδοσιακά προϊόντα καουτσούκ και γυαλιού που 
χρειάζονταν καθαρισμό και αποστείρωση πριν επαναχρησιμοποιηθούν.”

Πηγή: Η Έπεξεργασία των Αποβλήτων PVC στις Βόρειες Χώρες,  
σελ. 31, Υπουργικό Συμβούλιο των Βορείων Χωρών, 2019.

Τα δάπεδα από PVC συνδυάζουν την  
αντι-ολισθηρότητα με την υψηλή ανθεκτικότητα,  
αποδίδοντας επί χρόνια σε  
συνθήκες υγρασίας,  
για χρήστες με  
υπόδηση ή μη.

36 https://echa.europa.eu/documents/10162/22838445/RAC44_FinalMinutes.pdf/ 
 1818158f-1706-a65d-cd8c-5fcf15ffe006 and https://echa.europa.eu/documents/ 
 10162/03fc2a7f-ff3b-09ad-e6ad-7cde56fd6d5e 

37 https://echa.europa.eu/it/rmoa/-/dislist/details/0b0236e1809b6287 

38  Μία ΜΚΟ για την βιωσιμότητα που ασκεί καλοπροαίρετη κριτική και παρέχει συμβουλές  
για την βιωσιμότητα στη VinylPlus (www.thenaturalstep.org) 

39 Αναπληρωτής Καθηγητής Υπηρεσιών Οικοσυστήματος στο Πανεπιστήμιο West of England  
 (www.uwe.ac.uk)

40 VITO: Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek  
 (Φλαμανδικό Ίνστιτούτο Τεχνολογικών Έρευνών – www.vito.be)
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https://echa.europa.eu/documents/10162/22838445/RAC44_FinalMinutes.pdf/1818158f-1706-a65d-cd8c-5fcf15ffe006
https://echa.europa.eu/documents/10162/22838445/RAC44_FinalMinutes.pdf/1818158f-1706-a65d-cd8c-5fcf15ffe006
https://echa.europa.eu/documents/10162/03fc2a7f-ff3b-09ad-e6ad-7cde56fd6d5e
https://echa.europa.eu/documents/10162/03fc2a7f-ff3b-09ad-e6ad-7cde56fd6d5e
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“Το υλικό PVC είναι ισχυρό, ανθεκτικό, ελαφρύ και ευπροσάρμοστο, 
αποτελώντας έτσι το ιδανικό υλικό για πολλές εφαρμογές. Περισσότερο 
από το 75% του PVC χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές εφαρμογές, ιδίως 

στον κλάδο οικοδομών και κατασκευών όπου τα προϊόντα PVC έχουν 
διάρκεια ζωής 10ετίας και άνω.”

Πηγή: Η Έπεξεργασία των Αποβλήτων PVC στις Βόρειες Χώρες,  
σελ. 28, Υπουργικό Συμβούλιο των Βορείων Χωρών, 2019.

“

ΣΤΟΧΟΣ 7.3 

ΣΤΟΧΟΣ 13.1 

ΣΤΟΧΟΣ 8.4 ΣΤΟΧΟΣ 12.2 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Οι παραγωγοί PVC ρητίνης έχουν δεσμευτεί για τη μείωση 
της ενεργειακής κατανάλωσής τους στην παραγωγή EDC, 
VCM και PVC, με στόχο τη μείωση κατά 20% έως το 2020. 

Το 2018, το IFEU43 ολοκλήρωσε μία νέα επαλήθευση 
των δεδομένων ενεργειακής κατανάλωσης των μελών 
του ECVM τα έτη 2015-2016. Η ενέργεια που απαιτείται 
για την παραγωγή ενός τόνου PVC μειώθηκε κατά 9,5% 
κατά μέσο όρο, έναντι της βάσης των ετών 2007-2008. 

41  Οι στόχοι, οι προθεσμίες και η πρόοδος της επίτευξης παρατίθενται συνοπτικά στο 
Παράρτημα, σελ. 32 

42 http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 

43 IFEU: Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH  
 (Γερμανικό Ίνστιτούτο Έρευνών για την Ένέργεια και το Περιβάλλον – www.ifeu.de)
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ΒΙΩΣΙΜΗ 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 βιώσιμης καινοτομίας.41

Η 4Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 
VINYLPLUS ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΟΥΣ 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ42:
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Τα παράθυρα από PVC μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη μείωση της ενεργειακής απώλειας των κτιρίων.

Τα φύλλα από PVC παρέχουν προστασία από την 
βροχή σε αρχιτεκτονικές κατασκευές: δημόσια και 
ιδιωτικά, βιομηχανικά, αθλητικά ή κτηνοτροφικά 
κτίρια.

Δεδομένου ότι υπήρξε ένα προφανές πισωγύρισμα 
σε σύγκριση με την προηγούμενη επαλήθευση των 
δεδομένων κατανάλωσης, που αφορούσε τα έτη 2012-
2013 και εμφάνιζε μείωση κατά 10,2%, οι επαληθεύσεις 
συνεχίζονται για τη διερεύνηση των λόγων του 
αποτελέσματος αυτού. Σύμφωνα με τις πρώτες 
ενδείξεις, ένας από τους λόγους αυτούς μπορεί  

να είναι οι μεταβολές στη δομή των μονάδων 
παραγωγής, που ευθύνονται για το 0,5%.

Επιπλέον της προαναφερθείσας μείωσης της 
ενεργειακής απαίτησης, το IFEU διερεύνησε τη  
μείωση των εκπομπών CO2 στην μέση παραγωγή  
PVC, βάσει της ενεργειακής απαίτησης των αντίστοιχων 
διαδικασιών. Η μείωση CO2 που προέκυψε μεταξύ της 
περιόδου βάσης και των ετών 2015-2016 ανέρχεται σε 
14,4% για το μέσο προϊόν PVC, συμπεριλαμβανομένου 
του VCM. 

Το 2018 συνεχίστηκε η εκτίμηση των διαθέσιμων 
στοιχείων για κάθε κλαδική ομάδα της EuPC για  
την αξιολόγηση της ενεργειακής κατανάλωσης  
των μετατροπέων PVC.  

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΡΩΤΕΣ 
ΥΛΕΣ
Η VinylPlus συνέχισε να παρακολουθεί τις εξελίξεις  
στην παραγωγή ρητίνης PVC και πρόσθετων ουσιών  
από ανανεώσιμες πρώτες ύλες. Έως το τέλος του 2020 
θα κυκλοφορήσει μία σχετική ενημερωμένη Έκθεση. 
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“

ΣΤΟΧΟΣ 3.9

ΣΤΟΧΟΣ 8.8 ΣΤΟΧΟΣ 17.7 
ΣΤΟΧΟΣ 17.16 
ΣΤΟΧΟΣ 17.17 

ΣΤΟΧΟΣ 12.6 
ΣΤΟΧΟΣ 12.7 
ΣΤΟΧΟΣ 12.8 
ΣΤΟΧΟΣ 12.α

ΣΤΟΧΟΣ 4.4  
ΣΤΟΧΟΣ 4.7

ΣΤΟΧΟΣ 5.1 

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Η VinylPlus έχει δεσμευτεί προς την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης για την βιωσιμότητα κατά μήκος της 
αξιακής αλυσίδας, καθώς και μεταξύ των ενδιαφερομένων 
μερών, τόσο εντός όσο και εκτός της βιομηχανίας του PVC. 
Για την περαιτέρω επικοινωνία της προόδου της VinylPlus 
στο πλαίσιο της αξιακής αλυσίδας και την παρακίνηση 
περισσότερων εταιρειών στην Ευρώπη, τρεις εθνικοί 
οργανισμοί (η AGPU στη Γερμανία, η BPF στο ΗΒ και η PVC 
Forum Italia) προσαρτήθηκαν στη VinylPlus ως συνεργαζόμενα 
μέλη προκειμένου να μοιραστούν τους πόρους και την 
εξειδίκευσή τους και να βοηθήσουν τη VinylPlus να εντείνει τις 
προσπάθειές του. Επιπλέον, η VinylPlus France συστάθηκε το 
2018 ως μία νέα πλατφόρμα που θα συνδέει τις κύριες ενώσεις 
παραγωγών και μετατροπέων PVC της Γαλλίας.

Προωθεί επίσης τον ειλικρινή και ανοικτό διάλογο με όλα 
τα ενδιαφερόμενα μέρη, τρίτους, φορείς και οργανισμούς 
σε τεχνικές, πολιτικές και κοινωνικές κοινότητες. Χάρη 
στην αξιοπιστία που κερδήθηκε έναντι φορέων και αγορών 
ανά τα έτη, και στα επιτεύγματα της VinylPlus ως προς τη 
διαχείριση αποβλήτων και πόρων, τον Νοέμβριο του 2018 το 
Δανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε απόφαση για την κατάργηση 
της φορολογίας επί του μαλακού PVC που ίσχυε επί 20 έτη. 
Επιπλέον, η VinylPlus αναδείχθηκε ως περίπτωση προς μελέτη 
στην πολιτική της Στρατηγικής Πόρων και Αποβλήτων για την 
Αγγλία46 που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο 2018.

44  Οι στόχοι, οι προθεσμίες και η πρόοδος της επίτευξης παρατίθενται συνοπτικά στο 
Παράρτημα, σελ. 32

45 http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 

46 https://www.gov.uk/government/publications/resources-and-waste-strategy- 
 for-england#history, σελ. 76

Έκπρόσωποι της Πόλης της Μαδρίτης, του Έυρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 
Έυρωπαϊκής Έπιτροπής και της UNIDO συζητούν τους τρόπους με τους 

οποίους η δημόσια πολιτική και η βιομηχανία μπορούν να συνεργαστούν 
με τον καλύτερο τρόπο για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων 

στο Φόρουμ της VinylPlus για την Βιωσιμότητα 2018.
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ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: 

Θα εξακολουθήσουμε να 
αυξάνουμε την ευαισθητοποίηση 
για την βιωσιμότητα σε 
όλη την αξιακή αλυσίδα – 
συμπεριλαμβανομένων των 
ενδιαφερόμενων μερών εντός και 
εκτός βιομηχανίας – προκειμένου 
να επιταχύνουμε την επίλυση των 
προκλήσεων βιωσιμότητας που 
αντιμετωπίζουμε.44

Η 5Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 
VINYLPLUS ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΟΥΣ 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ45:
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Το 2018, η VinylPlus εξακολούθησε επίσης να μοιράζεται 
την προσέγγιση, τα επιτεύγματα και τις ορθές πρακτικές 
σε μεγάλα διεθνή συνέδρια και εκδηλώσεις. Τον Απρίλιο, 
η VinylPlus συμμετείχε επίσης με δύο παρουσιάσεις 
στην Ευρωπαϊκή Έκθεση Ανακύκλωσης Πλαστικού 
(PRS) 2018, στο Άμστερνταμ, Ολλανδίας: Circular 
solutions with PVC products και Recovinyl, more than just 
numbers. Η PRS είναι η ετήσια έκθεση και συνέδριο για 
τους επαγγελματίες της ανακύκλωσης πλαστικού που 
διοργανώνεται από την PRE47.

Το 6ο Φόρουμ της VinylPlus για την Βιωσιμότητα 
πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη Ισπανίας, με θέμα 
Meeting Societal Needs (Κάλυψη των Κοινωνικών 
Αναγκών). Παρέστησαν περισσότεροι από 140 
συμμετέχοντες από 30 χώρες, εκπρόσωποι της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
των Ηνωμένων Εθνών, ληπτών πολιτικών αποφάσεων, 
ενώσεων καταναλωτών, ακαδημαϊκών κύκλων, συντακτών 
προδιαγραφών, αρχιτεκτόνων, ανακυκλωτών και της 
αξιακής αλυσίδας του PVC. Το φόρουμ ασχολήθηκε με το 
πως ο κλάδος του βινυλίου και τα προϊόντα του είναι σε 
θέση να παρέχουν πλήρεις και βιώσιμες λύσεις για την 
αντιμετώπιση των ευρύτατων προκλήσεων της παροχής 
ουσιαστικών υπηρεσιών στον παγκοσμίως αυξανόμενο 
πληθυσμό σε τομείς όπως η περίθαλψη, η στέγαση και η 
υποδομή. 

Τον Μάιο 2018, η VinylPlus συμμετείχε επίσης στην 
ημερίδα με τίτλο Circular Economy and Plastic Strategy 
(Κυκλική Οικονομία και Στρατηγική για το Πλαστικό) 
που οργάνωσε η PVC Forum Italia στην έκθεση Plast 
2018 του Μιλάνο. Εκπρόσωποι των Υπουργείων 
Περιβάλλοντος, Οικονομικής Ανάπτυξης και Υγείας της 
Ιταλίας συμμετείχαν σε δημόσια συζήτηση σχετικά με τις 
κοινοτικές πολιτικές και το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ιταλίας, 
εκφράζοντας την εκτίμησή τους για την προσέγγιση 
και τα επιτεύγματα της VinylPlus, καθώς και για το 
πρωτοποριακό παράδειγμά της. 

Η Εθελοντική Δέσμευση της VinylPlus και τα επιτεύγματά 
της παρουσιάστηκαν στο 3ο Συνέδριο της OXO με 
τίτλο Η Προοπτική της Αγοράς των Πλαστικοποιητών 
και Αλκοολών, που πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία 
Πολωνίας τον Νοέμβριο. 

Τον περασμένο Δεκέμβριο, 13 μεγάλες οργανώσεις 
της αξιακής αλυσίδας πλαστικού, μεταξύ αυτών και η 
VinylPlus, διοργάνωσαν την πρώτη κοινή εκδήλωσή τους 
προκειμένου να παρουσιάσουν την εθελοντική δέσμευσή 
τους στα μέσα ενημέρωσης, σε ΜΚΟ και εκπροσώπους 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: The EU Plastics Industries – 
Towards Circularity (Ευρωπαϊκές Βιομηχανίες Πλαστικού 
- Ο Δρόμος προς την Κυκλικότητα).

Τον Μάρτιο 2019, η VinylPlus στήριξε την βιώσιμη χρήση 
του PVC στην αγώνα δρόμου She Runs – Active Girls’ 
Lead 2019 (www.sheruns.eu), στον οποίο έτρεξαν 2.500 
νεαρές γυναίκες ηλικίας 14-18 από 35 χώρες στο κέντρο 
του Παρισίου. Η εκδήλωση αυτή, που διοργανώθηκε από 
τη Διεθνή Ομοσπονδία Αθλητικών Σχολείων (ISF), έχει ως 
στόχο την προώθηση της υγείας, της χειραφέτησης και των 
ηγετικών ικανοτήτων των κοριτσιών μέσα από τα σχολικά 
αθλήματα. Η συνεργασία της VinylPlus με τη διοργάνωση 
She Runs – Active Girls’ Lead 2019 ήταν συνέχεια της 
υπογραφής ενός κοινού χάρτη Περιβαλλοντικής Δράσης 
με την ISF τον Φεβρουάριο, για τη διασφάλιση της 
βιώσιμης χρήσης του PVC στο πλαίσιο του She Runs με 
έξι δεσμεύσεις, από την άντληση PVC σε εναρμόνιση με το 
πρόγραμμα βιωσιμότητας της VinylPlus, ως την διασφάλιση 
της επανάχρησης και ανακύκλωσης των προϊόντων PVC 
μετά την εκδήλωση (https://vinylplus.eu/uploads/Modules/
Mediaroom/charter_enandfr_a4_final.pdf). 

Το PVC είναι ένα από τα πιο ευπροσάρμοστα υλικά που διατίθενται 
για αθλητικές κατασκευές, από μεμβράνες οροφής έως συστήματα 

σωληνώσεων, δάπεδα, παράθυρα, καλώδια και καθίσματα.

Ο Laurent Petrynka, Πρόεδρος της ISF, Μέλος της Ολυμπιακής 
Έπιτροπής Παιδείας και Γενικός Έπιθεωρητής Έθνικής Παιδείας 
στη Γαλλία, και η Brigitte Dero, Γενική Διευθύντρια της VinylPlus, 
υπογράφουν τον χάρτη Περιβαλλοντικής Δράσης στις 12 
Φεβρουαρίου 2019.

47 PRE: Ανακυκλωτές Πλαστικού Έυρώπης (www.plasticsrecyclers.eu) 
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Σύμβαση Συνεργασίας των 
Κοινωνικών Εταίρων της 
Ευρωπαϊκής Κλαδικής Επιτροπής 
Κοινωνικού Διαλόγου για τα Χημικά 
(SSDC)48 και της VinylPlus για την 
Ευρωπαϊκή Βιομηχανία του PVC
Στο πλαίσιο της Σύμβασης Συνεργασίας που υπογράφηκε 
μεταξύ της VinylPlus και των Κοινωνικών Εταίρων του 
Κλάδου Χημικών Ευρώπης (που απαρτίζονται από 
την ECEG49 και την industriAll Europe50), δύο εργασίες 
προτεραιότητας άμεσα συνδεόμενες με την Κατεύθυνση 
των Κοινωνικών Εταίρων για τα έτη 2015-2020 προέκυψαν 
από τη συζήτηση που επακολούθησε στα πλαίσια της 
συνάντησης εμπειρογνωμόνων για τη βιομηχανία χημικών 
της Κλαδικής Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου τον 
Φεβρουάριο 2018 στις Βρυξέλλες: 

1  Υγεία και ασφάλεια: ανάλυση διαθέσιμων 
πληροφοριών, εστίαση σε μετατροπείς και 
ανακυκλωτές, εντοπισμός γνωσιακών κενών.

Για τη διεύρυνση του διαλόγου των ενδιαφερομένων 
μερών, ιδιαίτερα με τους Κοινωνικούς Εταίρους, 
και για την αξιολόγηση του πως μπορεί να 
εφαρμοστεί η νομοθεσία περί υγείας, ασφαλείας 
και περιβάλλοντος και οι εθελοντικές πρακτικές, 

οι ανάγκες του κλάδου συζητήθηκαν στην 
ημερίδα Υγείας και Ασφαλείας των Μετατροπέων 
και Ανακυκλωτών PVC με τίτλο: Τρέχουσα 
Κατάσταση και Έναρξη Συνεργασίας. Η ημερίδα 
που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο στις Βρυξέλλες 
οργανώθηκε από κοινού από τη VinylPlus, την 
ECEG και την IndustriAll. Στους συμμετέχοντας 
περιλαμβάνονταν αρμόδιες αρχές (DG GROW, DG 
EMPL, DG ENV), σωματεία, οργανώσεις υπαλλήλων 
και εμπειρογνώμονές τους, διευθυντές υγείας, 
ασφαλείας και περιβάλλοντος από μετατροπείς και 
ανακυκλωτές PVC, και Περιφερειακοί Εκπρόσωποι 
της Recovinyl.

Στο πλαίσιο της ημερίδας τονίστηκε η έλλειψη 
γνώσεων των εργαζομένων σε σχέση με τα 
διαθέσιμα εργαλεία και έγγραφα υγείας, ασφαλείας 
και περιβάλλοντος, ιδίως μικρότερων εταιρειών, 
και η ανάγκη αύξησης της γνώσης αυτής καθώς 
και των σχετικών ορθών πρακτικών. Οι πρακτικές 
αυτές δεν είναι ευρέως γνωστές στις μικρομεσαίες 
εταιρείες, οι οποίες εστιάζονται περισσότερο στην 
εφαρμογή των κανονισμών. Συμφωνήθηκε ως εκ 
τούτου η ανάπτυξη νέων εξειδικευμένων εργαλείων 
επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων σύντομων 
βίντεο, και η διοργάνωση επισκέψεων σε εργοστάσια 
PVC συμπεριλαμβανομένων της IndustriAll, της ECEG 
και ευρωβουλευτών. 

2  Ανάπτυξη κλάδου: Η συμβολή της αξιακής αλυσίδας 
του PVC στην έρευνα για την ψηφιοποίηση και την 
καινοτομία που κυκλοφόρησε από την ECEG και 
την industriAll στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού σχεδίου 
VS/2017/0358, με τίτλο Ο επιπτώσεις της ψηφιακής 
μετάλλαξης και καινοτομίας στον εργασιακό χώρο: 
μία κλαδική μελέτη της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας 
χημικών, φαρμακευτικών, ελαστικών και πλαστικών 
στην Ευρώπη.

48 SSDC: Κλαδική Έπιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου 

49  Έυρωπαϊκή Ομάδα Έργοδοτών Χημικών. Η ECEG είναι η Έυρωπαϊκή οργάνωση εργοδοτών που αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα της βιομηχανίας χημικών, φαρμακευτικών, 
ελαστικών και πλαστικού σε Έυρωπαϊκό επίπεδο (www.eceg.org) 

50 Το Έυρωπαϊκό Σωματείο industriAll αντιπροσωπεύει εργάτες από όλες τις αλυσίδες προμηθειών στους κλάδους παραγωγής, εξόρυξης και ενέργειας σε όλη την Έυρώπη  
 (www.industriAll-europe.eu)

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν ολοένα αυξανόμενη 
σημασία για την επικοινωνία της VinylPlus και την 

ανάμειξη των ενδιαφερόμενων μερών. Το 2018, η VinylPlus 
ενεργοποίησε έναν νέο λογαριασμό στην πλατφόρμα του 

LinkedIn.

  Έως το τέλος του 2018, ο λογαριασμός twitter της VinylPlus 
@VinylPlus_EU είχε προσελκύσει 1.400 ακόλουθους. 

Ο αριθμός συνεχίζει να αυξάνεται.

Για τη διεύρυνση του πεδίου της ανάμειξης των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης της VinylPlus, λειτουργεί νέος ιταλικός 

λογαριασμός Twitter @VinylPlus_IT από τον Σεπτέμβριο 2018.

VinylPlus @VinylPlus_EU • 11 Ott 2018  
“TheVinylPlus programme is rooted in transparent and accountable checks  
to see that we’re doing our job” - VinylPlus’ Brigitte Dero is this month’s @Parlimag  
Thought Leader ow.ly/K4WC30mbGDD #CircularEconomy #plastic #recycling

https://twitter.com/vinylplus_eu
https://twitter.com/vinylplus_it
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Τα πρώιμα αποτελέσματα της ερευνητικής μελέτης 
των αναγκών ψηφιοποίησης παρουσιάστηκαν 
τον Οκτώβριο 2018. 15% των συμμετεχόντων 
προέρχονταν από τον κλάδο πλαστικών, οι 
περισσότεροι εκ των οποίων από τον κλάδο του PVC. 
Ένα από τα κύρια θέματα είναι ότι οι περισσότερες 
εταιρείες του κλάδου μετατροπής πλαστικών είναι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δεν διαθέτουν 
τους πόρους για την παροχή ‘ψηφιακής’ εκπαίδευσης 
στο υφιστάμενο και νεοπροσλαμβανόμενο 
προσωπικό.

Δεδομένου ότι η ζήτηση ψηφιακών δεξιοτήτων 
πρόκειται να αυξηθεί τα επόμενα έτη, η VinylPlus 
αποφάσισε να συνεργαστεί με την ECEG και την 
IndustriAll για την υποστήριξη των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στην ψηφιακή μετάβασή τους. 

Παγκόσμια Συμμετοχή  
Στο πλαίσιο της δέσμευσης για την προώθηση της 
προσέγγισής του στην παγκόσμια βιομηχανία PVC, τον 
Μάρτιο του 2018 η VinylPlus συμμετείχε σε μία διήμερη 
εκδήλωση στο Σύδνεϋ με τίτλο PVC Australia 2018: 
Διαμορφώνοντας το Μέλλον. Η ομιλία της VinylPlus 
εστιάστηκε στην πρόοδο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας 
του PVC προς την βιωσιμότητα, και στον τρόπο με τον 
οποίο η Εθελοντική Δέσμευση υποστηρίζει τους στόχους 
της κυκλικής οικονομίας για το PVC.

Τον Απρίλιο, η VinylPlus συμμετείχε με εναρκτήρια ομιλία 
στο Vinyl India 2018, το 8ο Διεθνές Συνέδριο για το PVC 
& τα Χλωριούχα Αλκάλια στη Mumbai. Στο συνέδριο 
παρέστησαν περισσότεροι από 850 συμμετέχοντες από 
όλο τον κόσμο. 

Τον Σεπτέμβριο, η VinylPlus προσκλήθηκε ως ομιλητής 
στο EU-Australia Leadership Forum, ένα καινοτόμο 
σχέδιο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
με την υποστήριξη της κυβέρνησης της Αυστραλίας. 
Αναγνωριζόμενο ως ηγέτης και πρότυπο για την κυκλική 
οικονομία και τη βιομηχανία πλαστικού στην Ευρώπη, 
η VinylPlus συμμετείχε σε μία ημερίδα για την κλαδική 
πολιτική με τίτλο Progressing the Circular Economy: 
European and Australian Perspectives on the Plastics 
Problem. Η ημερίδα εστιάστηκε στην κριτική, αναλυτική 
και καινοτόμο σκέψη για το μέλλον της συνεργασίας 
μεταξύ ΕΕ και Αυστραλίας.

Τον Οκτώβριο, η συμμετοχή της VinylPlus στο 7ο 
Διεθνές Συνέδριο της Κίνας για τα Χλωριούχα Αλκάλια 
επικεντρώθηκε στο θέμα Η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία PVC: 
Προκλήσεις και Ευκαιρίες. Στο συνέδριο παρέστησαν 
περισσότεροι από 300 εκπροσώπους από 20 χώρες για τη 
συζήτηση των τεχνολογικών καινοτομιών και των τάσεων 
της αγοράς.

Έίμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τις 
επιχειρήσεις στην προσπάθεια αυτή, 
και επιβραβεύουμε πρωτοβουλίες όπως 
η VinylPlus για την πρωτοπορία της 
στους τομείς της ανακύκλωσης και της 
αντιμετώπισης των προκλήσεων του 
κλάδου, ιδιαίτερα μέσω συνεργασιών 
κατά μήκος της αξιακής αλυσίδας.

NILGÜN TAS
UNIDO, Αναπληρώτρια Διευθυντής του Τμήματος 

Περιβάλλοντος και Υπεύθυνη του Τομέα 
Αποδοτικότητας των Βιομηχανικών Πόρων

“

Η VinylPlus συμμετείχε επίσης σε μία κοινή Αποστολή 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κυκλική Οικονομία 
στην Ιαπωνία και την Ινδονησία. Η αποστολή οργανώθηκε 
με σκοπό την προώθηση της κυκλικής οικονομίας, την 
βιώσιμη και συμπεριληπτική καινοτομία και επέκταση 
στην ΕΕ, Ιαπωνία και Ινδονησία, καθώς και στις πράσινες 
επιχειρηματικές συνεργασίες. Η Αποστολή της ΕΕ για την 
Κυκλική Οικονομία συνέπεσε με το Δεύτερο Παγκόσμιο 
Φόρουμ για την Κυκλική Οικονομία (WCEF2018) 
που διοργανώθηκε στην Ιαπωνία, όπου η Αποστολή 
συνδιοργάνωσε μία συνεδρία αφιερωμένη στην ανάδειξη 
της δυναμικής της κυκλικής οικονομίας για το πλαστικό 
και στη διερεύνηση των ευκαιριών αλλά και των εμποδίων 
στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Η VinylPlus συνέχισε επίσης να μοιράζεται ενεργά 
εμπειρία, γνώση και ορθές πρακτικές με τις υπόλοιπες 
τοπικές ενώσεις του PVC στο GVC (Παγκόσμιο Συμβούλιο 
Βινυλίου). Το 2018, οι διετείς συναντήσεις του GVC 
πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο στη Μαδρίτη Ισπανίας, και 
τον Οκτώβριο στο Kunming, Yunnan, Κίνας. 
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Ηνωμένα Έθνη 
Το 2018, η VinylPlus συνέχισε τον προληπτικό διάλογο 
με φορείς και οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών. Τον 
Μάιο, ο Nilgün Tas, Αναπληρωτής Διευθυντής του 
Τμήματος Περιβάλλοντος, και Υπεύθυνος του Τομέα 
Αποδοτικότητας των Βιομηχανικών Πόρων του UNIDO, 
συμμετείχε ως αρχικός ομιλητής στο Φόρουμ της 
VinylPlus για την Βιωσιμότητα. 

Το 2018, η VinylPlus 
συμμετείχε επίσης στην 
πρωτοβουλία της UNFCCC 
‘Climate Neutral Now’51 
υπογράφοντας δέσμευση 
για ουδετερότητα σε 
σχέση με το κλίμα στο 
πλαίσιο της ετήσιας 
εκδήλωσής της. Οι 
αναπόφευκτες εκπομπές 
που προκλήθηκαν από την πραγματοποίηση του Φόρουμ 
της VinylPlus για την Βιωσιμότητα 2018 αντισταθμίστηκαν 
με μεθόδους πιστοποιημένες από τα Ηνωμένα Έθνη.

Η VinylPlus εξακολούθησε να μοιράζεται την πρόοδο και 
τις συνεισφορές της στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΣΑΑ) με ετήσιες εκθέσεις στην Πλατφόρμα Στόχων των 
Συνεργασιών του ΟΗΕ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη52. 

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
VINYLPLUS® 
Η Σήμανση Προϊόντων VinylPlus® (https://productlabel.
vinylplus.eu) είναι ένα πρόγραμμα σήμανσης βιωσιμότητας 
για τα προϊόντα PVC που αποσκοπεί κατ’ αρχήν στον 
κλάδο οικοδομών και κατασκευών. Αναπτύχθηκε από τη 
VinylPlus σε συνεργασία με την BRE53 και την Natural Step. 
Τα κριτήριά της συνδυάζουν στοιχεία από το Responsible 
Sourcing (BES 6001) της BRE με τις πέντε προκλήσεις της 
VinylPlus για την βιωσιμότητα. 

Το πρόγραμμα της Σήμανσης Προϊόντων VinylPlus® για 
τον κλάδο των προφίλ 
παραθύρων ξεκίνησε 
επισήμως τη λειτουργία 
του από τη VinylPlus,  
την EPPA και την 
GKFP στην έκθεση 
FENSTERBAU FRONTALE  
(www.frontale.de) που 
πραγματοποιήθηκε 
στη Νυρεμβέργη, 
Γερμανίας, τον Μάρτιο 

2018. Μέχρι σήμερα, η σήμανση έχει απονεμηθεί σε οκτώ 
κατασκευαστές προφίλ για 43 συστήματα προφίλ που 
κατασκευάζονται σε 13 ευρωπαϊκές μονάδες54. Αρχικά 
προοριζόμενη για τα προφίλ παραθύρων, η Σήμανση 
είναι πλέον ανοικτή σε οποιοδήποτε δομικό προϊόν που 
πληροί τον ορισμό του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Δομικών 
Προϊόντων. Επτά ακόμη εταιρείες από διάφορους 
κλάδους εφαρμογών έχουν υποβάλει αίτηση για τη 
σήμανση. 

Τον Μάρτιο 2019, η Σήμανση Προϊόντων VinylPlus® 
επικυρώθηκε για πιστοποίηση στην Ιταλία από την 
Accredia (www.accredia.it/en), τον Εθνικό Φορέα 
Πιστοποιήσεων (ΕΦΠ) της Ιταλίας που είναι υπεύθυνος για 
την επικύρωση των σημάνσεων (Πρόγραμμα Αξιολόγησης 
Συμμόρφωσης - ΠΑΣ), και για την πιστοποίηση των 
Φορέων Αξιολόγησης Πιστοποίησης (ΦΑΠ). Η αξιολόγηση 
από τους υπόλοιπους 35 ΕΦΠ - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Πιστοποιήσεων (www.european-accreditation.org) 
έχει ξεκινήσει με στόχο τη διενέργεια πιστοποιήσεων 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, η Σήμανση Προϊόντων 
VinylPlus® αξιολογείται επί του παρόντος από το DGNB 
(το Συμβούλιο Βιώσιμης Οικοδόμησης Γερμανίας –  
www.dgnb.de/en), ένα δίκτυο που αποσκοπεί στην 
προώθηση της βιώσιμης και οικονομικά αποδοτικής 
οικοδόμησης, καθώς και από το BREEAM, το πρότυπο 
πράσινης οικοδόμησης ΗΒ (www.breeam.org).

51 https://unfccc.int/climate-action/climate-neutral-now/company-organization/ 
 climate-neutral-now-signatories 

52 https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=91 

53  BRE: Building Research Establishment, ειδικοί πιστοποίησης για την υπεύθυνη 
διαχείριση πόρων σε προϊόντα οικοδομής και κατασκευών, με έδρα στο Ηνωμένο 
Βασίλειο (www.bregroup.com) 

54 https://productlabel.vinylplus.eu/product-inventory
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Η ανθεκτικότητα, η λειτουργικότητα, η ασφάλεια και 
η υγιεινή είναι αναμφίβολα τα κύρια χαρακτηριστικά 

που απαιτούνται σε ένα δάπεδο που προορίζεται 
για κοινόχρηστους χώρους, σχολεία και αθλητικές 

εγκαταστάσεις.

https://unfccc.int/climate-action/climate-neutral-now/company-organization/climate-neutral-now-signatories
https://unfccc.int/climate-action/climate-neutral-now/company-organization/climate-neutral-now-signatories


  

ΤΑ ΚΟΙΝΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ 
ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ  
VINYLPLUS 
Κάθε χρόνο, η VinylPlus 
συγχρηματοδοτεί ένα 
εύρος προϊόντων με 
στόχο τη διεύρυνση του 
πεδίου των επικοινωνιακών 
δραστηριοτήτων της. Ένδεκα 
σχέδια55 εφαρμόστηκαν το 
2018 από τρεις οργανώσεις 
του Ευρωπαϊκού κλάδου 
βιομηχανίας, και έξι εθνικές 
ενώσεις για το PVC.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ PVC  
Ο σκοπός του σχεδίου ήταν η προώθηση 
των πλεονεκτημάτων βιωσιμότητας των 
μεμβρανών τροφίμων από PVC, λαμβάνοντας 
υπόψη τις προτεραιότητες και τους στόχους 
που τέθηκαν βάσει των ΣΑΑ του ΟΗΕ. Ένας 
βασικός στόχος ήταν να τονιστεί ότι τα οφέλη 
των μεμβρανών τροφίμων από PVC είναι 
πιο σχετικά από πλευράς συμβολής στην 
βιωσιμότητα (π.χ. αποτροπή αποβλήτων 
τροφίμων) απ’ ότι οι θεωρούμενες αδυναμίες. 
Καταρτίστηκε τεχνικό/επιστημονικό έγγραφο 
από συμβουλευτική εταιρεία που ειδικεύεται 
στις μελέτες ΑΚΖ ώστε να υπάρχει βάση 
με στοιχεία για τη δημιουργία φυλλαδίου 
προώθησης.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Η VFSE  
Γεωγραφικό πλαίσιο: ΕΕ

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ  
ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΑΛΙΩΝ 
ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΠΟ PVC,  
ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΙΑ 
ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ PVC 
Ο γενικός στόχος του σχεδίου αυτού ήταν 
η προώθηση της έννοιας της ανακύκλωσης 
του PVC, ειδικότερα όσον αφορά στα προφίλ 
παραθύρων, σε εταιρείες κατεδαφίσεων 
και απόρριψης αποβλήτων, σε παραγωγούς 
και στη βιομηχανία στέγασης και 
ακινήτων. Δημιουργήθηκε ενημερωτικό 
φυλλάδιο με τις ορθές πρακτικές, 
πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες συνεντεύξεις 
τύπου προσελκύοντας κάλυψη από τα 
μέσα ενημέρωσης, και βασικοί παράγοντες 
αναμείχθηκαν στη διαχείριση ελεγχόμενου 
βρόχου του PVC, με σκοπό τη διεύρυνση του 
δικτύου.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟ REWINDO56

Γεωγραφικό πλαίσιο: Γερμανία

PVC ON THE ROAD 
Ο σκοπός του σχεδίου ήταν η διεύρυνση 
της ευαισθητοποίησης σε σχέση με τις 
βιομηχανίες πλαστικοποιητών και PVC μεταξύ 
των ρυθμιστικών αρχών και των φορέων 
διαμόρφωσης πολιτικής. Οργανώθηκε 
εκδήλωση στις Βρυξέλλες, διάρκειας μισής 
ημέρας, για την παροχή ενημερωμένων 
επιστημονικών και κανονιστικών 
πληροφοριών, καθώς και για την παρουσίαση 
των επιτευγμάτων της VinylPlus στις βελγικές 
αρχές και στα μέλη της αξιακής αλυσίδας. Οι 
ομιλητές τόνισαν τα οφέλη των εφαρμογών 
εύκαμπτου PVC στην καθημερινότητα, και 
αναφέρθηκαν στις τρέχουσες κανονιστικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιομηχανία 
από πλευράς κοινωνίας, υγείας και 
περιβάλλοντος. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Η  
EUROPEAN PLASTICISERS  

Γεωγραφικό πλαίσιο: ΕΕ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΟΡΘΩΝ 
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΤΟΥ PVC
Ο σκοπός του σχεδίου ήταν η ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών και τεχνογνωσίας της 
βιομηχανίας πλαστικού ως προς την 
ανακύκλωση και την ανάκτηση, και η 
ενίσχυση της συνεργασίας με σχετικές 
ενώσεις. Διοργανώθηκε μία ημερίδα με 
ειδικούς της ανακύκλωσης και ανάκτησης 
από ενώσεις της βιομηχανίας πλαστικού και 
της βιομηχανίας διαχείρισης αποβλήτων και 
ανάκτησης.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Η AGPU  
Γεωγραφικό πλαίσιο: Γερμανία

55 https://vinylplus.eu/progress/communications-projects/2018-3 

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

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

58 KALEI: Entreprises de Revêtements Techniques et Décoratifs, η Γαλλική Ένωση Μετατροπέων Τεχνικής και Διακοσμητικής Κάλυψης (www.kalei-services.org) 

Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
ΤΟΥ PVC ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Ο σκοπός του σχεδίου ήταν η επίτευξη 
αναγνώρισης από φορείς λήψης αποφάσεων 
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον 
κλάδο οικοδομών της Δανίας για το 
σύστημα WUPPI57 και τα επιτεύγματα 
τηςVinylPlus όσον αφορά στην ανακύκλωση. 
Οι επικοινωνιακές δραστηριότητες 
περιελάμβαναν newsletters, διαφήμιση στο 
LinkedIn και στο AdWord, συμμετοχή σε 
εκθέσεις και σεμινάρια, σχέσεις με τα μέσα 
ενημέρωσης και δραστηριότητες κοινωνικής 
δικτύωσης. Επίσης παρήχθησαν εκπαιδευτικό 
πακέτο και υλικό εμπορικής προώθησης.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Η WUPPI  
Γεωγραφικό πλαίσιο: Δανία
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12 ΜΗΝΕΣ - 12 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ  
ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ PVC  
Ο σκοπός του σχεδίου ήταν η σύσφιξη 
σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη της 
βιομηχανίας με στόχο της βελτίωση της 
εικόνας του PVC χρησιμοποιώντας απλά, 
συναισθηματικά και φρέσκα εργαλεία 
επικοινωνίας. Δημιουργήθηκαν δώδεκα 
πληροφοριακά γραφήματα που απεικονίζουν 
το έργο της VinylPlus, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών για θέματα όπως η 
ανακύκλωση του PVC, η κυκλική 
οικονομία, η ενεργειακή αποδοτικότητα, η 
εξοικονόμηση χρημάτων, η ασφάλεια, οι 
ιατρικές συσκευές και άλλες καινοτόμοι 
λύσεις. Τα πληροφοριακά γραφήματα 
χρησιμοποιήθηκαν σε εκδηλώσεις, 
ψηφιακές και διαδικτυακές επικοινωνίες, 
μπάνερ και αφίσες. Η προώθηση μέσω των 
πληροφοριακών γραφημάτων σε διάφορες 
πλατφόρμες θα συνεχιστεί το 2019. Τα 
γραφήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν επίσης 
σε προωθητικό υλικό.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Η PBF  
Γεωγραφικό πλαίσιο: ΗΒ

WINDOWS FOR LIFE 
Στο πλαίσιο των επικοινωνιακών 
δραστηριοτήτων της προς τους 
καταναλωτές, η EPPA ανέπτυξε ένα 
φυλλάδιο με τίτλο Windows for Life. Το 
φυλλάδιο αυτό παρέχει μία ολοκληρωμένη 
οπτική των σημείων που είναι σημαντικό να 
γνωρίζει κανείς σχετικά με τα παράθυρα 
από U-PVC, από τον βιώσιμο σχεδιασμό και 
την εξοικονόμηση ενέργειας έως τα ‘έξυπνα 
σπίτια’ και την ανακύκλωση. Αυτό βοηθά 
τον τελικό καταναλωτή να κάνει σωστές 
επιλογές. Ένα τμήμα του φυλλαδίου είναι 
αφιερωμένο στην Εθελοντική Δέσμευση της 
VinylPlus και στη Σήμανση Προϊόντων της. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Η EPPA  
Γεωγραφικό πλαίσιο: EE

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ VINYLPLUS 
ΜΕ ΛΗΠΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ  
Ο σκοπός του σχεδίου είναι η αύξηση 
της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη 
VinylPlus και η έναρξη θετικού διαλόγου με 
εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, εταιρείες 
κατεδαφίσεων και ανακύκλωσης, τοπικές 
αρχές και παράγοντες πολιτικής επιρροής. 
Η AGPU ήταν παρούσα με περίπτερο σε 
τρεις σημαντικές εθνικές εκδηλώσεις: 
το 21ο Internationaler Altkunstofftag Bad 
Neuenahr, που διοργανώθηκε από την 
BVSE (τη Γερμανική Ομοσπονδιακή 
Ένωση Δευτερογενών Πρώτων Υλών και 
Διαχείρισης Αποβλήτων), το Συνέδριο 
του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος στο 
Μπόχουμ τον Ιούνιο 2018, και το Συνέδριο 
DDIV (Διαχείρισης Ακινήτων) τον Σεπτέμβριο 
2018. Στη φωτογραφία εμφανίζονται η 
Svenja Schulze, Υπουργός Περιβάλλοντος 
της Γερμανίας, με τον Thomas Hülsmann, 
Διευθυντή της AGPU.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Η AGPU  
Γεωγραφικό πλαίσιο: Γερμανία

TURQUOISE
Το σχέδιο TURQUOISE αποσκοπεί στην 
αύξηση της χρήσης του ανακυκλωμένου 
μαλακού PVC στη Γαλλία, τόσο μέσα από 
την ανάπτυξη νέων αγορών και εφαρμογών 
(εσωτερικών χώρων, εξωτερικών χώρων και 
γεωργίας), όσο και μέσα από την επικοινωνία 
και την προώθηση. Τον Φεβρουάριο 2018, 
η I.déel (www.i-deel-in.com) κέρδισε ένα 
ακόμη βραβείο, αυτή τη φορά για προϊόντα 
εξωτερικού χώρου από το περιοδικό Mon 
Jardin & ma Maison. Το 2018, οι εφαρμογές 
της I-deel από 100% ανακυκλωμένο PVC 
παρουσιάστηκαν και προωθήθηκαν μέσω 
άρθρων στον τύπο και συναντήσεων, 
διοργανώνοντας παρουσιάσεις προϊόντων 
σε 40 περίπου καταστήματα λιανικής και 
συμμετέχοντας στην έκθεση AGRIAL.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Η KALEI58  
Γεωγραφικό πλαίσιο: Γαλλία

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 
Το σχέδιο αυτό ξεκίνησε το 2016 και 
εστιάστηκε στα προϊόντα από PVC ως 
βιώσιμες λύσεις στις δημόσιες προμήθειες, 
χάρη στην εξοικονόμηση ενέργειας και 
πόρων που παρέχουν, καθώς και στο χαμηλό 
κόστος σε όλη τη διάρκεια ζωής τους. Εκτός 
από το περιοδικό KBD, το 2018 επελέγη και το 
περιοδικό UmweltMagazin ως συνεργαζόμενο 
μέσο ενημέρωσης για τη δημοσίευση 
διαφημιστικών κειμένων και τεχνικών άρθρων, 
λόγω της ιδιαίτερης συνάφειάς του με τους 
λήπτες αποφάσεων, τις τοπικές αρχές και 
τους διαχειριστές δημόσιων έργων. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Η AGPU  
Γεωγραφικό πλαίσιο: Γερμανία

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VINYLPLUS® 
(AVPL): ΑΚΡΟΓΩΝΙΑΙΟΣ ΛΙΘΟΣ 
ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Στόχος του έργου ήταν η παρουσίαση της 
Σήμανσης Προϊόντων VinylPlus® σε σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη στην Ιταλία. Το 2018 
αναπτύχθηκε ενημερωτικό υλικό και ένα 
ειδικό τμήμα της ιστοσελίδας του PVC Forum. 
Πραγματοποιήθηκε σειρά παρουσιάσεων 
σε αρμόδιες αρχές και φορείς, καθώς και 
στην αξιακή αλυσίδα του PVC (μέλη και μη 
του PVC Forum. Επίσης πραγματοποιήθηκαν 
παρουσιάσεις σε επιλεγμένα δρώμενα της 
βιομηχανίας (κυρίως του κλάδου προφίλ 
παραθύρων). Το σχέδιο θα συνεχιστεί το 
2019 μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
πιστοποίησης, με δραστηριότητες σχέσεων 
με τα μέσα και παρουσιάσεις στις αρχές.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Η  
PVC FORUM ITALIA 

Γεωγραφικό πλαίσιο: Ιταλία
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ΟΊΚΟΝΟΜΊΚΗ ΈΚΘΈΣΗ 
Το 2018, οι δαπάνες της βιομηχανίας παρέμειναν σταθερές ή μειώθηκαν ελαφρώς.  
Η χρηματοδότηση των τεχνικών σχεδίων μειώθηκε κατά 10%, κυρίως λόγω της μείωσης  
των σχεδίων δαπέδων και της Recovinyl. Από την άλλη πλευρά, το κόστος επικοινωνίας 
αυξήθηκε κατά 405 χιλ. ευρώ. 

Η δαπάνη της VinylPlus, συμπεριλαμβανομένης της EuPC και των μελών της, καθώς και  
 η εθνική και κλαδική συγχρηματοδότηση, ανήλθαν σε €5,50 εκατομμύρια το 2018. 

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

124 38

Σχέδια σχετικά με δάπεδα 847 472

EPPA 346 356

ESWA/Roofcollect® 100 88

Recovinyl 1.500 1.300

Μελέτες, ξεκίνημα & ‘pull’ 338 198

TEPPFA 448 459

Ανακύκλωση ιατρικών εφαρμογών 60 52

Κοινοπραξία Resysta® 10 2

Χημική ανακύκλωση Oreade 0 365

ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΕΔΙΩΝ 3.772 3.331

2017 2018

ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ 
VINYLPLUS ΤΟ 2018:  
€5,50 ΕΚ

Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και τα τεχνικά  
σχέδια, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής και  
κλαδικής συγχρηματοδότησης, ανέρχονται σε 17,8% 
της συνολικής χρηματοδότησης της βιομηχανίας 

Επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής 
και κλαδικής συγχρηματοδότησης, ανέρχονται 
σε 2,4% της συνολικής χρηματοδότησης της 
βιομηχανίας

Γενικά Έξοδα και ανάπτυξη Εθελοντικής 

60,6%

23,6%

15,9%
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ΤΟΝΑΖ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΈΝΟΥ PVC 
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει συνοπτικά τα τονάζ του PVC που ανακυκλώθηκαν 
στα πλαίσια της VinylPlus το διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018, μέσω 
πρωτοβουλιών από κλαδικές ομάδες και κλαδικές ενώσεις της EuPC, καθώς και μέσω της 
Recovinyl. 

Το 2017, οι κατηγορίες των σκληρών μεμβρανών και των εύκαμπτων εφαρμογών PVC έχουν 
ενταχθεί στην κατηγορία του εύκαμπτου PVC και μεμβρανών. Η κατηγορία αυτή καλύπτει 
τις σκληρές και εύκαμπτες μεμβράνες, καθώς και άλλες εύκαμπτες εφαρμογές που δεν 
αναφέρονται πουθενά αλλού.

Η πλήρης Έκθεση Ευρημάτων σχετικά με την Ανάθεση Συμφωνούμενων Διαδικασιών (“ΑΣΔ”) 
βρίσκεται στη σελίδα 29.

ΕΡΓΟ ΕΙΔΟΣ PVC ΤΟΝΑΖ ΠΟΥ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΘΗΚΕ 
ΤΟ 2017

ΤΟΝΑΖ ΠΟΥ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΘΗΚΕ 
ΤΟ 2018

Recovinyl  
(συμπ. IVK Europe)

Υφάσματα με επίστρωση 9.034* 9.573*

Πρωτοβουλία 
Ανακύκλωσης Δαπέδων 

(πρώην  EPFLOOR)
Δάπεδα 3.051* 2.387*

EPPA  
(συμπ. Recovinyl)

Προφίλ παραθύρων  
και σχετικά προφίλ

302.824** 326.276**

TEPPFA  
(συμπ. Recovinyl)

Σωλήνες & εξαρτήματα 80.925** 82.635**

Recovinyl 
και ESWA – 
ROOFCOLLECT® 

ESWA – 
ROOFCOLLECT® 

Recovinyl  
(εξαιρ. EPFLOOR)

Εύκαμπτο PVC και 
μεμβράνες 

Εύκαμπτο PVC 

Εύκαμπτο PVC και 
μεμβράνες 

117.905  
που αποτελούνται από:

4.281* 

113.624**

167.148  
που αποτελούνται από:

3.531* 

163.617**

Recovinyl Καλώδια 125.909 151.506

ΣΥΝΟΛΟ 639.648 739.525

* Το τονάζ περιλαμβάνει την Νορβηγία και την Έλβετία 

** Το τονάζ περιλαμβάνει την Έλβετία

ΈΚΘΈΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2019
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ΔΗΛΩΣΈΊΣ ΈΠΑΛΗΘΈΥΣΗΣ* 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ KPMG 

Έκθεση Ανεξάρτητων Λογιστών σχετικά με την Εφαρμογή Συμφωνούμενων Διαδικασιών 

Προς τη Διοίκηση της VinylPlus 

Εφαρμόσαμε τις διαδικασίες που συμφωνήθηκαν μαζί σας 
και απαριθμώνται κατωτέρω αναφορικά με το κόστος των 
δικαιολογημένων δαπανών των διαφόρων έργων της VinylPlus, 
όπως περιλαμβάνονται στην Έκθεση Προόδου της VinylPlus 
σχετικά με τις δραστηριότητες της περιόδου από 1ης 
Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018, 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
Ανάλυση των εξόδων που δηλώθηκαν στον πίνακα που 

παραθέτει τις τεκμηριωμένες δαπάνες για τα διάφορα έργα 
της VinylPlus, όπως περιλαμβάνονται στην έκθεση Προόδου 
της VinylPlus σχετικά με τις δραστηριότητες του έτους 2018 
και επαλήθευση της μαθηματικής ακρίβειάς τους.   
Το ποσό της συνολικής δαπάνης ανήλθε σε KEUR 5.500.   
Δεν διαπιστώσαμε εξαιρέσεις κατά την εφαρμογή της 
διαδικασίας αυτής.

a. Επαλήθευση της καταχώρησης των εξόδων αυτών στις 
οικονομικές εκθέσεις 2018 της VinylPlus ΜΚΟ.   
Δεν διαπιστώσαμε εξαιρέσεις κατά την εφαρμογή της 
διαδικασίας αυτής.

b. Αναφορικά με το σχέδιο 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 
της Recovinyl ΜΚΟ.   
Δεν διαπιστώσαμε εξαιρέσεις κατά την εφαρμογή της 
διαδικασίας αυτής.

c. 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 17,57% 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. 

KPMG Réviseurs d’Entreprises SCRL  
Αρμόδια Έλεγκτική Έταιρεία εκπροσωπούμενη από τον 

DOMINIC ROUSSELLE,
Réviseur d’Entreprises

Mont-Saint-Guibert, 28 Μαρτίου 2019

* Μετάφραση των πρωτότυπων εκθέσεων των ανεξάρτητων ελεγκτών από την Αγγλική γλώσσα. Για κάθε θέμα ερμηνείας θα χρησιμοποιείται το πρωτότυπο στην αγγλική.
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ΈΚΘΈΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2019

ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ KPMG  
ΣΧΈΤΊΚΑ ΜΈ ΤΗΝ ΑΝΑΘΈΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΈΝΩΝ ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΩΝ (“ΑΣΔ”): ΤΟΝΑΖ PVC ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΘΗΚΈ ΣΤΊΣ 28 
ΧΩΡΈΣ ΤΗΣ ΈΈ (ΠΛΈΟΝ ΝΟΡΒΗΓΊΑΣ Η/ΚΑΊ ΈΛΒΈΤΊΑΣ) ΤΟ 2018, ΣΤΑ ΠΛΑΊΣΊΑ ΤΩΝ ΔΊΑΦΟΡΩΝ ΣΧΈΔΊΩΝ ΤΗΣ VINYLPLUS

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

Υλοποιήσαμε τις διαδικασίες που συμφωνήθηκαν μαζί σας και 
απαριθμώνται κατωτέρω αναφορικά με τα τονάζ ανακυκλωμένου PVC 
(στα πλαίσια των ακόλουθων σχεδίων του VinylPlus) κατά το 2018: 

στις 28 χώρες της ΕΕ, από την κλαδική ένωση ‘Ευρωπαϊκή Ένωση 
Πλαστικών Σωλήνων και Εξαρτημάτων’ (εφεξής “TEPPFA”);

στις 28 χώρες της ΕΕ (πλέον Νορβηγίας και Ελβετίας),  
στα πλαίσια του συστήματος ROOFCOLLECT από μέλη της 
κλαδικής ένωσης ‘Ευρωπαϊκή Ένωση Αδιαβροχοποίησης 
Μονής Επίστρωσης’ (εφεξής “ESWA”), καθώς και από την 
κλαδική ένωση ‘Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαισίων Παραθύρων 
από PVC και σχετικών Κατασκευαστικών Προϊόντων’ 
(εφεξής “EPPA”);

στις 28 χώρες της ΕΕ (πλέον Νορβηγίας και Ελβετίας) από 
(μέλη της) Arbeitsgemeinschaft PVC-Bodenbelag Recycling 
(εφεξής “AgPR”) και ReVinylFloor;

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

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

όπως παρουσιάζονται στην από 25 Φεβρουαρίου 2019 
συνοδευτική επιστολή ανάθεσης. Η ανάθεσή μας έγινε σύμφωνα 
με το πρότυπο ‘International Standard on Related Services’ (ISRS) 
4400 που ισχύει για τις Αναθέσεις Συμφωνούμενων Διαδικασιών. 
Οι διαδικασίες πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά για την 
υποβοήθησή σας στην αξιολόγηση των τονάζ ανακυκλωμένου 
PVC στα πλαίσια των προαναφερόμενων σχεδίων της VinylPlus 
το 2018, και συνοψίζονται ως εξής:

Όσον αφορά στο MS Excelspreadsheet “KPMG calculation_
consoTrecycled_VinylPlus (2018)” για τη λογιστική χρήση 1 
Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018 που εκπονήθηκε από τη 
διοίκηση της VinylPlus, σχετικά με τα τονάζ ανακυκλωμένου PVC 
(στα πλαίσια των προαναφερόμενων σχεδίων της VinylPlus) το 
2018, πραγματοποιήσαμε τις ακόλουθες διαδικασίες: 

1. Επαλήθευση, στο φύλλο “VinylPlus 2018” (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 2018 
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/KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA 
με αίτημα των νομικών προσώπων που παρατίθενται 
κατωτέρω, αναφορικά με τα κάτωθι:

• τονάζ υλικών δαπέδων από PVC που ανακυκλώθηκαν 
στις 28 χώρες της ΕΕ πλέον Νορβηγίας και Ελβετίας 
το 2018, από μέλη της AgPR;

• τονάζ PVC που ανακυκλώθηκε στις 28 χώρες της 
ΕΕ πλέον της Ελβετίας το 2018, στα πλαίσια των 
δραστηριοτήτων της Recovinyl; 

 Επιβεβαιώσεις ανακύκλωσης σχετικά με υλικά δαπέδων PVC; 

DOMINIC ROUSSELLE,
Réviseur d’Entreprises

Mont-Saint-Guibert, 28 Μαρτίου 2019

 Αποσπάσματα από το σύστημα εντοπισμού εσωτερικού 
ελέγχου της Recovinyl σχετικά με την κατάσταση 
ελέγχου των σχετικών εταιρειών; 

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 2018”, της μαθηματικής 
ακρίβειας των υπολογισμών (προς αποφυγή διπλομέτρησης) 
των ποσοτήτων ανακυκλωμένου PVC το 2018. 

3. Επαλήθευση, στο φύλλο “Table for progress report” (το 
οποίο περιέχει τον πίνακα προς δημοσίευση στην Έκθεση 
Προόδου της VinylPlus 2019), της μαθηματικής ακρίβειας 
των υπολογισμών της στήλης ΣΤ σχετικά με τα τονάζ που 
ανακυκλώθηκαν το 2018, βάσει των σχετικών τονάζ που 
αναφέρονται στο φύλλο “VinylPlus 2018”.

Ο προαναφερόμενος πίνακας παρατίθεται επίσης στη σελίδα 
27 της Έκθεσης Προόδου της VinylPlus 2019, με συνολικό 
ανακυκλωμένο τονάζ για το 2018 ύψους 739.525 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 2018.

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 2019. 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 2018, καθώς και στα κονδύλια που 
αναφέρονται ανωτέρω, και δεν επεκτείνεται στις οικονομικές 
καταστάσεις της VinylPlus στο σύνολό τους. 

KPMG Réviseurs d’Entreprises SCRL  
Αρμόδια Έλεγκτική Έταιρεία εκπροσωπούμενη από τον 
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ SGS ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2019 ΤΗΣ VINYLPLUS

Η SGS είναι η κορυφαία εταιρεία έρευνας, 
επαλήθευσης, ελέγχου και πιστοποίησης. 
Αναγνωρισμένοι ως διεθνές σημείο αναφοράς 
ποιότητας και συνοχής, απασχολούμε περισσότερους 
από 97.000 ανθρώπους και διατηρούμε δίκτυο με πάνω 
από 2.600 γραφεία και εργαστήρια σε όλο τον κόσμο.

Η VinylPlus ανέθεσε στην SGS να προβεί σε 
ανεξάρτητη επαλήθευση της “ Έκθεσης Προόδου 
2019”. Η Έκθεση αυτή παρουσιάζει τα επιτεύγματα του 
έργου της VinylPlus κατά το 2018.

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

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

Η διαδικασία επαλήθευσης περιέλαβε τις 
ακόλουθες δραστηριότητες:

Επισκόπηση των εγγράφων και στοιχείων 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 Πιστοποίηση 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 
2019” παρουσιάζει με αξιοπιστία τα επιτεύγματα της 
VinylPlus κατά το έτος 2018. Η έκθεση απεικονίζει την 
προσπάθεια της VinylPlus να συμμορφωθεί με την 
Εθελοντική Δέσμευση την οποία ανέλαβε τον Ιούνιο 
του 2011.

SIR PIETER WETERINGS
SGS Belgium NV,  

τομέας Πιστοποίησης και Ενίσχυσης Επιχειρήσεων 
Διευθυντής Πιστοποιήσεων

25 Μαρτίου 2019
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Η Natural Step (TNS) ενεργεί ως εξωτερικός σύμβουλος, μεσολαβητής μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και 
υποστηρικτής διεύρυνσης δυνατοτήτων για τη VinylPlus. Ο σχολιασμός αυτός συμπίπτει με το ορόσημο της 20ετίας  
του έργου μας στη χημική βιομηχανία, και με το PVC ειδικότερα. Με λίγα μόλις χρόνια να απομένουν στην τρέχουσα 
δέσμευση της VinylPlus, είναι σημαντικό να αναλογιστούμε για λίγο από που ξεκίνησε η βιομηχανία, την πρόοδό της  
και τις σημαντικές υπενθυμίσεις στην προετοιμασία για τα μελλοντικά βήματα πέρα από το 2020. 

Τι μάθαμε ως τώρα  
Το 1999, κατόπιν αιτήματος λιανεμπόρων του Ηνωμένου Βασιλείου που 
δέχονταν πιέσεις από την Greenpeace σχετικά με τη χρήση του PVC, 
ζητήθηκε από τη Natural Step να προσκαλέσει τα ενδιαφερόμενα μέρη 
στο τραπέζι προκειμένου να αναλυθούν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες 
σε σχέση με το PVC. Θα μπορούσε το υλικό αυτό να διατηρήσει έναν 
ρόλο σε μία βιώσιμη κοινωνία και, αν ναι, ποιες προκλήσεις θα έπρεπε 
να αντιμετωπιστούν; Το συμπέρασμα της διαδικασίας αυτής ήταν 
ότι όλα τα υλικά έχουν τα δυνατά σημεία και τις προκλήσεις τους ως 
προς την βιώσιμη διαχείρισή τους, και ότι η βιομηχανία του PVC στην 
Έυρώπη θα έπρεπε να υπερβεί ορισμένα σημαντικά εμπόδια - που 
πλέον ενσωματώνονται στη δέσμευση της VinylPlus. Χρησιμοποιώντας 
επιστημονικές αρχές, κατέστη δυνατό να προσδιοριστούν οι 
προκλήσεις με σαφήνεια, να τεθούν σχετικοί στόχοι και να εργαστούμε 
στην πορεία προς ένα κοινό όραμα. 

Σταθερή πρόοδος, χρόνο με το χρόνο  
Παρά τον προβληματισμό ορισμένων ενδιαφερόμενων μερών για το 
PVC, η VinylPlus επιτυγχάνει ξεκάθαρα την παροχή κατευθύνσεων 
και ηγεσίας για την υπέρβαση των προβλημάτων. Παρατηρούμε μία 
αλλαγή στην ευιαθσητοποίηση της βιομηχανίας, θετική αναγνώριση 
και βελτιωμένη οπτική από σημαντικά ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς 
και σταθερή πρόοδο σε πολλαπλούς στόχους χρόνο με το χρόνο. Στα 
σημαντικά επιτεύγματα του 2018 συγκαταλέγεται η πρόοδος που έχει 
σημειωθεί ως προς τους όγκους ανακύκλωσης, τα πιστοποιημένα 
προϊόντα PVC που εμφανίζονται στην αγορά (Σήμανση Προϊόντων 
VinylPlus®), η διεύρυνση και σύνδεση με άλλα μέρη του PVC, τις 
βιομηχανίες πλαστικών και χημικών, και το έργο της αξιολόγησης 
των πρόσθετων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, κάτι στο οποίο 
συμβάλαμε απευθείας. 

Νέοι στόχοι ανακύκλωσης   
Καλωσορίζουμε επίσης τη δέσμευση της VinylPlus για τα προγράμματα 
κυκλικότητας της βιομηχανίας πλαστικού και τις ανακοινώσεις 
των στόχων ανακύκλωσης πέρα από το 2020. Για πρώτη φορά, 
συμπεριλαμβάνεται στα ανωτέρω ένα απόλυτο ποσοστό αποβλήτων 
που αποτελεί στόχο ανακύκλωσης. Αυτό είναι κάτι που θεωρούμε 
σημαντικό προκειμένου να βοηθήσουμε τα ενδιαφερόμενα μέρη να 
κατανοήσουν την πρόοδο. Παρ’ όλα αυτά, επισημάναμε στη διοίκηση 
της VinylPlus ότι οι δεσμεύσεις θα πρέπει να είναι πιο τολμηρές 
δεδομένων των όσων έχουμε διδαχτεί και επενδύσει στην κοινή 
πλατφόρμα ανά τα έτη. Όταν η ζήτηση ανακυκλωμένου σκληρού 
PVC είναι υψηλή, όπως αναφέρεται στην παρούσα έκθεση προόδου, 
αυτό ήδη δείχνει ότι υπάρχει πλαίσιο για μεγαλύτερα ποσοστά 
ανακύκλωσης. Ο πραγματικός στόχος αειφορίας παραμένει η 
διαχείριση ελεγχόμενου βρόχου του PVC. 

Η βιωσιμότητα ως παράγοντας καινοτομίας   
Ο ρόλος μίας εθελοντικής δέσμευσης για την βιωσιμότητα είναι να 
προχωρήσει πέρα από τα όσα προβλέπονται νομοθετικά, ωστόσο δεν 
αρκεί απλά να γίνονται περισσότερα από όσα ζητούνται. Το όραμα, 
η επιθυμία της επίτευξής του και η αναγνώριση της αναγκαιότητας 
και των πλεονεκτημάτων του είναι αυτά που θα ενεργοποιήσουν 
την αλλαγή. Ένα θέμα που έχουμε επισημάνει στη VinylPlus είναι 
να διασφαλιστεί ότι όλα τα μέρη της βιομηχανίας χρησιμοποιούν 
πραγματικά την βιωσιμότητα ως παράγοντα καινοτομίας. Η έκθεση 
προόδου παρέχει μία συνολική εικόνα των δράσεων σε επίπεδο 
βιομηχανίας, πόσο καλά όμως αφομοιώνουν οι εταιρείες τη γνώση της 

βιώσιμης διαχείρισης του PVC στο πλαίσιο της λήψης των αποφάσεών 
τους σχετικά με την ανάπτυξη προϊόντων, για παράδειγμα; Θα θέλαμε 
να ακούσουμε περισσότερα σχετικά, και πιστεύουμε ότι η VinylPlus 
είναι σε θέση να διερευνήσει το θέμα αυτό βαθύτερα. Για παράδειγμα, 
αξιολογώντας τον αντίκτυπο της σήμανσης προϊόντων σε εταιρικό 
επίπεδο, κάνοντας συγκριτική αξιολόγηση των εταιρικών πρακτικών, 
των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των πρόσθετων, κ.λπ.  

Πόση πρόοδος είναι αρκετή;   
Ο ρυθμός της αλλαγής στη βιομηχανία αλλά και στην κοινωνία είναι 
πολύ αργός με το δεδομένο όσων γνωρίζουμε για την βιωσιμότητα. 
Αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου όταν συζητούμε για την 
πρόοδο που σημειώνεται χρόνο με το χρόνο. Η πραγματικότητα 
είναι ότι τα επιχειρηματικά μοντέλα εξακολουθούν να βασίζονται 
σε μεγάλο βαθμό στη γραμμική οικονομία, η πλειοψηφία των 
αποβλήτων PVC εξακολουθεί να μην ανακυκλώνεται, οι νομοθέτες 
και η βιομηχανία εξακολουθούν να δυσκολεύονται με τη διαχείριση 
των κληροδοτημένων πρόσθετων, και το κλίμα αλλάζει πιο γρήγορα 
από όσο περίμεναν ακόμη και κορυφαίοι επιστήμονες. Συνεπώς, 
προτρέπουμε τη VinylPlus να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την 
αύξηση της αίσθησης του επείγοντος στον δρόμο προς την υπέρβαση 
των σημαντικών προκλήσεων για το PVC. Θα συνεχίσουμε να τονίζουμε 
ότι το 2020 δεν είναι η γραμμή του τερματισμού, αλλά ένα ακόμη 
ορόσημο στο ευρύτερο ταξίδι προς την βιωσιμότητα.

Αλλάζοντας πλαίσιο και την παγκόσμια 
κατάσταση για το PVC   
Η κυκλική οικονομία, το Σύμφωνο του Παρισίου και οι Στόχοι Βιώσιμης 
Ανάπτυξης του ΟΗΈ αποτελούν περαιτέρω απόδειξη ότι το πλαίσιο 
της  VinylPlus αλλάζει. Η πίεση για ανάληψη δράσης θα συνεχίσει να 
αυξάνεται. Η τελική επιτυχία πρέπει να είναι η μελλοντική θωράκιση 
της βιομηχανίας σε ρυθμό που να ταιριάζει με τις προσδοκίες 
των ενδιαφερομένων μερών, αποδεικνύοντας που και πως το 
PVC εξυπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες καλύτερα από κάθε άλλη 
εναλλακτική. Συνεπώς, προτείνουμε να ξεκινήσει η VinylPlus τη 
διαδικασία διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη για το που 
χρειάζεται να κινηθεί η βιομηχανία στη συνέχεια, καθώς και τους 
τρόπους αντιμετώπισης των στενωπών και επιτάχυνσης της προόδου. 
Με την παραγωγή PVC να εστιάζεται πλέον κυρίως στην Ασία, θα είναι 
σημαντικό να επεκταθεί η πρόοδος και στην Έυρώπη.  
Η ύπαρξη παγκόσμιων προτύπων είναι σαφώς αναγκαία εάν πρόκειται 
να αναγνωριστούν τα διάφορα επίπεδα απόδοσης της βιωσιμότητας  
του PVC. Αυτό πρέπει να είναι μία σημαντική προτεραιότητα για τη 
βιομηχανία και τους φορείς διαμόρφωσης πολιτικής στην Έυρώπη από 
πλευράς ανταγωνιστικότητας, και είναι αποφασιστικής σημασίας για τη 
συνολική πρόοδο προς την βιωσιμότητα.

RICHARD BLUME
Υπεύθυνος Σχεδίων της TNS & Ανώτερος 

OUTI UGAS
Πρώην Πρόεδρος της The Natural Step International

Στοκχόλμη, Φεβρουάριος 2019

ΈΚΘΈΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2019
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
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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.”

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

ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΣΗ 
ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ: 
“Θα αναθεωρήσουμε τη χρήση των 
πρόσθετων PVC και θα κινηθούμε σε 
πιο βιώσιμα συστήματα προσθέτων.”
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1. Ανακύκλωση 800.000 τόνων  
PVC/έτος έως το 2020.  
> σε εξέλιξη

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

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

1. Establish Energy Efficiency Task 
Force by end 2011. > achieved4

5
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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

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

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

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

60 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

61 Παρ’ ότι ο στόχος δεν επετεύχθη το 2013, η 
VinylPlus συνέχισε να εργάζεται προς την αύξηση 
του αριθμού συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.  
Το ίδιο θα εξακολουθήσει και στο μέλλον

ΒΙΩΣΙΜΗ 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 βιώσιμης καινοτομίας.”

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: 
“Θα εξακολουθήσουμε να αυξάνουμε 
την ευαισθητοποίηση για την 
βιωσιμότητα σε όλη την αξιακή 
αλυσίδα – συμπεριλαμβανομένων 
των ενδιαφερόμενων μερών εντός 
και εκτός βιομηχανίας – προκειμένου 
να επιταχύνουμε την επίλυση των 
προκλήσεων βιωσιμότητας που 
αντιμετωπίζουμε.”
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ VINYLPLUS

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.  
> ανακλήθηκε59

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

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 
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 

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

3. Επικύρωση των εύρωστων κριτηρίων για την βιώσιμη  
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 βιώσιμη επιλογή πρόσθετων 
για προφίλ. > επετεύχθη 

3.b. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την βιώσιμη επιλογή πρόσθετων 
για εύκαμπτες εφαρμογές. > σε εξέλιξη
3.c. Ανάπτυξη μίας συστηματικής μεθοδολογίας πλαισίου, 
λαμβάνοντας υπόψη την έννοια του ΠΑΠ της ΕΕ. > επετεύχθη 

4. Και άλλοι παραγωγοί 
προσθέτων PVC, καθώς και 
η αξιακή αλυσίδα επόμενου 
σταδίου, θα κληθούν 
να συμμετάσχουν στην 
πρωτοβουλία των βιώσιμων 
προσθέτων’.  
> σε εξέλιξη 

3. Προσδιορισμός στόχων για 
συγκεκριμένη μείωση ενέργειας 
από πλευράς μετατροπέων έως 
το τέλος του 2012.  
> επετεύχθη εν μέρει60 
3.a. Οι μετατροπείς PVC θα 
αναφέρουν το όφελός τους από 
την εξοικονόμηση ενέργειας σε 
ετήσια βάση. > σε εξέλιξη 

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.

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 κυκλοφορήσει 
έως το τέλος του 2012.  
> η κυκλοφορία επετεύχθη 
το 2014, η υλοποίηση 
συνεχίζεται

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 επετεύχθη61 

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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ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ

ADCA Azodicarbonamide

AGPU Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt e.V. – η 
Γερμανική ένωση της αξιακής αλυσίδας του PVC  
(www.agpu.com)

ΑΑΠ Αποτύπωμα για την Βιωσιμότητα των Πρόσθετων

BBP Butyl benzyl phthalate

B&C Οικοδομές και κατασκευές 

BPF VINYLPLUS 
GROUP 

Η Ομάδα Μελών της αξιακής αλυσίδας του PVC 
της Βρετανικής Ομοσπονδίας Πλαστικών Υλών 
(BPF - www.bpf.co.uk)

BTHC Butyryl tri-n-hexyl citrate

Ca Ασβέστιο

CLP Έυρωπαϊκή Νομοθεσία για την ταξινόμηση, 
επισήμανση και συσκευασία χημικών ουσιών και 
μειγμάτων. Η νομοθεσία αυτή εισήγαγε στην ΈΈ 
ένα νέο σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης 
χημικών, βάσει του Διεθνώς Έναρμονισμένου 
Συστήματος των Ηνωμένων Έθνών

DBP Di-n-butyl phthalate

DEHA Di(2-ethylhexyl) adipate

DEHP Di(2-ethylhexyl) phthalate

DEHT Di(2-ethylhexyl) terephthalate

DEHTP Di-octyl terephthalate

DIBP Di-isobutyl phthalate 

DINA Di-isononyl adipate

DINCH Di-isononyl cyclohexane dicarboxylate

DIDP Di-isononyl phthalate

DOTP Di-octyl terephthalate

DPHP Di(2-propyl heptyl) phthalate 

ΕΕπ Έυρωπαϊκή Έπιτροπή

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

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

ECVM 2010 Το επίσημο νομικό πρόσωπο του ECVM (του 
Έυρωπαϊκού Συμβουλίου Παραγωγών Βινυλίου, 
με έδρα στο Βέλγιο 

EDC Ethylene dichloride or 1,2-dichlorethane

ΥΠΠ Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος

ΠΔΠ Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος

EPPA Έυρωπαϊκή Ένωση Πλαισίων Παραθύρων από 
PVC και σχετικών Κατασκευαστικών Προϊόντων 
(www.eppa-profiles.eu)

EPS Expanded polystyrene

E-PVC Emulsion polyvinyl chloride

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

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

ESWA Έυρωπαϊκή Ένωση Αδιαβροχοποίησης Μονής 
Έπίστρωσης, κλαδική ένωση της EuPC  
(www.eswa.be)

EuPC Ένωση Έυρωπαίων Μετατροπέων Πλαστικών 
Υλών (www.plasticsconverters.eu)

EUROPEAN 
PLASTICISERS

πρώην ECPI  
(www.europeanplasticisers.eu)

GHS Παγκόσμιο Έναρμονισμένο Σύστημα Ταξινόμησης 
και Έπισήμανσης Χημικών

HCI Hydrogen Chloride

Φθαλικές Ενώσεις ΥΜΒ Φθαλικές Ένώσεις υψηλού μοριακού βάρους

ΥΑΠ Υγεία, Ασφάλεια και Περιβάλλον 

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

IVK EUROPE Industrieverband Kunstoffbahnen e.V.  
(Ένωση Υφασμάτων με Έπίστρωση 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

Φθαλικές Ενώσεις ΧΜΒ Φθαλικές Ένώσεις χαμηλού μοριακού βάρους

NaCI Sodium Chloride

Pb Μόλυβδος  

PE Πολυαιθυλένιο

ΠΑΠ Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα Προϊόντος

PLASTICISERSPLUS Το επίσημο νομικό πρόσωπο του ECPI στις 
Βρυξέλλες, Βέλγιο

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

PRE Ανακυκλωτές Πλαστικού Έυρώπης   
(www.plasticsrecyclers.eu)

PVC Πολυβινυλοχλωρίδιο

PVC FORUM ITALIA Η Ίταλική ένωση της αξιακής αλυσίδας του PVC  
(www.pvcforum.it)

P-PVC Πλαστικοποιημένο PVC

ΕΑΚ Έπιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων 

REACH Καταχώριση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση και 
Περιορισμός Χημικών Προϊόντων 

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

RoHS Έυρωπαϊκή 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 Ίουλίου 2011

R-PVC Ανακυκλωμένο PVC

ΣΑΑ Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

SDS (ΔΔΑ) Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

SDS-R Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για Προϊόντα 
Ανακύκλωσης

ΕΚΑ Έπιτροπή Κοινωνικο-οικονομικής Ανάλυσης

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

S-PVC Suspension polyvinyl chloride 

SSDC Κλαδική Έπιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου

SVHC Ουσίες Πολύ Υψηλού Κινδύνου

TEHTM Tris(2-ethylhexyl) trimellitate

TEPPFA Η ‘Έυρωπαϊκή Ένωση Πλαστικών Σωλήνων και 
Έξαρτημάτων (www.teppfa.eu)

THE NATURAL STEP Μία ΜΚΟ για την βιωσιμότητα που ασκεί 
καλοπροαίρετη κριτική και παρέχει συμβουλές για 
την βιωσιμότητα στη VinylPlus (www.naturalstep.org)

TOTM Tris(2-ethylhexyl) trimellitate

ΗΕ Ηνωμένα Έθνη

UNFCCC Η Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Έθνών για την 
Κλιματική Αλλαγή 

UNIDO Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Έθνών

U-PVC Μη πλαστικοποιημένο PVC

VCM Vinyl chloride monomer

VINYL 2010 Η πρώτη δεκαετής Έθελοντική Δέσμευση της 
Έυρωπαϊκής βιομηχανίας του PVC που υπεγράφη 
το 2000 

VFSE Vinyl Films & Sheets Europe (www.vfse.org)

WUPPI Δανική εταιρεία που συστάθηκε για την 
περισυλλογή και ανακύκλωση σκληρού PVC 
(www.wuppi.dk)
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Η ΈΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΊΟΜΗΧΑΝΊΑ  
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 είχαν ως 
αποτέλεσμα χαμηλή συνολική κατανάλωση ενέργειας αλλά και χαμηλότερες εκπομπές 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 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ,

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

Η ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,

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

Η ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΩΝ, 

που αντιπροσωπεύει 
10 εταιρείες, οι οποίες 
παράγουν άνω του 95% 
των σταθεροποιητών που 
πωλούνται στην Έυρώπη. 
Απασχολούν άμεσα πάνω 
από 2.000 ανθρώπους  
στην ΈΈ.
www.stabilisers.eu

Η EUROPEAN 
PLASTICISERS, 

πρώην ECPI, που 
αντιπροσωπεύει τους οκτώ 
μεγάλους Έυρωπαίους 
παραγωγούς πλαστικοποιητικών 
ουσιών, οι οποίοι παράγουν 
γύρω στο 85% των 
πλαστικοποιητικών ουσιών 
στην Έυρώπη. Απασχολεί 
περίπου 1.200 ανθρώπους στην 

παραγωγή πλαστικοποιητών. 

www.europeanplasticisers.eu
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Η Προώθηση της Βιωσιμότητας στα Αθλήματα
Συνδυάζοντας τα νιάτα, την άθληση, την παιδεία και την ισότητα των φύλων, ο αγώνας δρόμου 
She Runs – Active Girls’ Lead 2019 ήταν το τέλειο δρώμενο για τη VinylPlus για την προώθηση της 
βιωσιμότητας στην αθλητική κοινότητα. 

Το She Runs – Active Girls’ Lead είναι ένας διεθνής αγώνας δρόμου που διοργανώνεται από τη Διεθνή 
Ομοσπονδία Αθλητικών Σχολείων (ISF) και υποστηρίχθηκε το 2019 από το πρόγραμμα Erasmus της ΕΕ 
και την πόλη του Παρισίου. Στόχος είναι η προώθηση της υγείας, της χειραφέτησης και των ηγετικών 
ικανοτήτων των κοριτσιών μέσα από τα σχολικά αθλήματα.

Το PVC διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα αθλήματα χάρη στις μοναδικές λειτουργικές ιδιότητές του. 
Χρησιμοποιείται ευρύτατα στα στάδια, από δάπεδα έως οροφές και εξωτερικά διαχωριστικά, καθώς 
και στον εξοπλισμό αμέτρητων αθλημάτων. 

Το προϊόντα και ο εξοπλισμός από PVC που χρησιμοποιήθηκαν για τον αγώνα She Runs, από 
τέντες έως μπάνερ, δάπεδα, έπιπλα, στρώματα γιόγκα και μπάλες αθλημάτων, παρασχέθηκαν από 
συνεργάτες της VinylPlus και επαναχρησιμοποιήθηκαν ή ανακυκλώθηκαν μετά την εκδήλωση.

VinylPlus®

Avenue de Cortenbergh 71 
B-1000 Brussels, Belgium 
Τηλ. +32 (0)2 329 51 05 
info@vinylplus.eu 

www.vinylplus.eu

@VinylPlus_EU

https://twitter.com/vinylplus_eu

