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Ειςαγωγή ςτην ενότητα 

Η εφοδιαςτικι αλυςίδα Ζνδυςθσ - Κλωςτοχφαντουργίασ είναι κατακερματιςμζνθ, ςφνκετθ 
και ςυχνά ςτερείται διαφάνειασ - ωσ εκ τοφτου, είναι ςθμαντικό να εφαρμοςτοφν οι αρχζσ 
τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ, προκειμζνου να βελτιωκοφν οι περιβαλλοντικζσ και κοινωνικζσ 
επιδόςεισ. Η ενότθτα 1 είναι μια ειςαγωγικι ενότθτα τθσ εκμάκθςθσ  του Ειδικοφ 
Αειφορίασ ςχετικά με τισ αρχζσ αειφόρου επιχειρθματικισ οργάνωςθσ προκειμζνου ο 
ειδικόσ να είναι ςε κζςθ να διαχειρίηεται και να ςυντονίηει τισ διαδικαςίεσ αειφορίασ και να 
διατθρεί τισ διαδικαςίεσ ςφμφωνα με τισ ορκζσ πρακτικζσ, τισ πολιτικζσ και τθν 
τυποποίθςθ. 
 

 

Τποενότητα 1.1 Οριςμόσ και πολιτικζσ αειφορίασ 

1.1.1 Ειςαγωγή 

Αυτι θ υποενότθτα  δίνει μια εικόνα για τον οριςμό και τθν ζννοια τθσ αειφόρου 

ανάπτυξθσ, εξθγεί τισ κφριεσ διαςτάςεισ τθσ αειφορίασ και εφιςτά τθν προςοχι ςτθ 

ςχετικότθτα και τθ ςθμαςία του κζματοσ. Επίςθσ, περιγράφει τισ βαςικζσ αρχζσ και τουσ 

ςτόχουσ των παγκόςμιων πολιτικϊν αειφορίασ. 

 

 

1.1.2 φντομη περιγραφή 

Γνώςη Δεξιότητεσ Αρμοδιότητεσ 
Στο τζλοσ αυτισ τθσ υποενότθτασ ο 

εκπαιδευόμενοσ κα: 

Στο τζλοσ αυτισ τθσ υποενότθτασ ο 

εκπαιδευόμενοσ κα είναι ςε κζςθ: 

Στο τζλοσ αυτισ τθσ υποενότθτασ, ο 
εκπαιδευόμενοσ κα ζχει αποκτιςει τθν ευκφνθ 
και τθν αυτονομία:  
 

 Γνωρίηει τον οριςμό τθσ 

αειφορίασ: 

Περιβαλλοντικι αειφορία, 

Κοινωνικι αειφορία, 

Οικονομικι αειφορία, 

Βιϊςιμεσ πρϊτεσ φλεσ, 

Βιϊςιμθ παραγωγι, 

Βιϊςιμο προϊόν. 

 Γνωρίηει τισ πολιτικζσ 

αειφορίασ 

 να αναπτφξει πολιτικζσ 

αειφορίασ ςτθν 

επιχείρθςθ  

 να κακορίςει τθν αειφορία 

και να  αξιολογιςει τουσ 

τρόπουσ προςζγγιςθσ των 

κεμάτων αειφορίασ από 

τον κλάδο ζνδυςθσ -  

κλωςτοχφαντουργίασ  

 να κακορίςει τθν 

προςτικζμενθ αξία τθσ 

αειφορίασ ςτθν 

κλωςτοχφαντουργία 

 τθν κατανόθςθ των 
βαςικϊν αρχϊν αειφορίασ 
που καλφπτουν τα ηθτιματα 
του Πλανιτθ, των Ανκρϊπων 
και του Κζρδουσ (Planet, 
People, Profit - 3P) και τθν 
εφαρμογι αυτϊν των 
εννοιϊν ςτον κλάδο ζνδυςθσ 
- κλωςτοχφαντουργίασ.   

 τθν κατανόθςθ  του 

οριςμοφ και των 

ιδιαιτεροτιτων των 

Αειφόρων Τλικϊν και 

Παραγωγισ. 
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1.1.3 Περιεχόμενα υποενότητασ 

Θζμα 1.1.3.1 Οριςμόσ αειφορίασ 

Σο λεξικό ορίηει τον όρο “αειφορία” ωσ εξισ: Αειφορία [ουςιαςτικό]: 

- θ ιδιότθτα τθσ δυνατότθτασ να ςυνεχιςτεί κάτι για μια χρονικι περίοδο 

- περιβάλλον: θ ιδιότθτα μικρισ ι μθδενικισ πρόκλθςθσ ηθμίασ ςτο περιβάλλον και 

επομζνωσ θ δυνατότθτα ςυνζχιςθσ για πολφ καιρό 

- θ ιδζα ότι τα αγακά και οι υπθρεςίεσ κα πρζπει να παράγονται με τζτοιο τρόπο 

ϊςτε να μθν χρθςιμοποιοφνται πθγζσ που δεν μποροφν να αντικαταςτακοφν κακϊσ 

επίςθσ και πθγζσ που δεν καταςτρζφουν το περιβάλλον ϊςτε να μποροφν να 

ςυνεχίςουν να υπάρχουν για πολφ καιρό 

- θ ικανότθτα τθσ ςυνζχιςθσ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο επίπεδο για πολφ καιρό 

Σο ορόςθμο για τθν ανάπτυξθ τθσ ζννοιασ και τθσ κίνθςθσ για τθν αειφορία είναι θ τελικι 

ζκκεςθ του “Brundtland Commissions”,  "Σο κοινό μασ μζλλον " του 1987, που ορίηει τθν 

αειφόρο ανάπτυξθ ωσ: ανάπτυξθ που ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ του παρόντοσ χωρίσ να 

διακυβεφεται θ ικανότθτα των μελλοντικϊν γενεϊν να ςυναντοφν τισ δικζσ τουσ ανάγκεσ. Η 

αειφορία είναι μια ολιςτικι προςζγγιςθ που λαμβάνει υπόψθ τισ οικολογικζσ, κοινωνικζσ 

και οικονομικζσ διαςτάςεισ, αναγνωρίηοντασ ότι όλοι πρζπει να αναλογιςτοφν από κοινοφ 

για τθν διαρκι ευθμερία. 

Ο οριςμόσ τθσ "αειφορίασ" είναι θ μελζτθ του τρόπου με τον οποίο λειτουργοφν τα φυςικά 

ςυςτιματα, παραμζνει ποικίλοσ και παράγει ό, τι είναι απαραίτθτο για να παραμείνει ςε 

ιςορροπία θ οικολογία, που ςθμαίνει κάλυψθ των αναγκϊν χωρίσ να διακυβεφεται θ 

ικανότθτα των μελλοντικϊν γενεϊν να ικανοποιοφν τισ δικζσ τουσ ανάγκεσ. Η ζννοια 

περιλαμβάνει τρεισ κφριεσ διαςτάςεισ (3P): Περιβάλλον (Πλανιτθσ), κοινωνία (Άνκρωποι), 

οικονομία (Κζρδοσ). 

 
Εικόνα 1. Διαςτάςεισ αειφορίασ 

Περιβάλλον 

(Πλανήτης) 

Οικονομία 
(Κέρδος) 

Κοινωνία 
(Άνθρωποι) 
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Η ζννοια τθσ αειφορίασ είναι ςχετικά νζα, ξεκίνθςε να διαμορφϊνεται ςτο τζλοσ του 20ου 

αιϊνα, ερχόμενθ από κινιματα όπωσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ και ιςότθτασ, οικολογικά 

κινιματα, διεκνιςμοφ και άλλα. τισ εποχζσ όπου οι περιςςότερεσ χϊρεσ αντιμετϊπιηαν 

χαμθλό βιοτικό επίπεδο και ακραία φτϊχεια, ιταν απαραίτθτο να βρεκεί ζνασ τρόποσ 

προςφοράσ πλοφτου και ευθμερίασ μακροπρόκεςμα χωρίσ να προκλθκοφν βλάβεσ ςτο 

οικολογικό ςφςτθμα του Πλανιτθ (ςυνζπειεσ τθσ βιομθχανοποίθςθσ).   

Παράδειγμα πραγματικήσ περίπτωςησ: H&M. τρατηγική. Αειφορία 360º 

κοπόσ #αειφορία #ςτρατθγικι #brand 

Προςτιθζμενη αξία Σο τμιμα παγκόςμιασ αειφορίασ τθσ H&M αποτελείται από 
περιςςότερουσ από 30 εμπειρογνϊμονεσ  οι οποίοι κακορίηουν 
διαφορετικζσ πτυχζσ (ςτρατθγικζσ, ςτόχουσ, ςκοποφσ, πολιτικζσ και 
διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ ςυςτθματικισ 
προςπάκειασ αειφορίασ). Οι manager αειφορίασ ςε κάκε λιανικι 
αγορά και ομάδα τθσ H&M ζχουν υπό τθν εποπτεία τουσ 
περιςςότερουσ από 150 απαςχολοφμενουσ που εργάηονται  ειδικά για 
τθν αειφορία. Εςτιάηουν ςε 5 βαςικά ςτάδια τθσ αλυςίδασ αξίασ τθσ 
H&M: ςχεδιαςμό, επιλογι υλικϊν, χριςθ διαφόρων τφπων 
ανακυκλωμζνων υλικϊν – βαμβάκι, πολυεςτζρασ, νάιλον, μαλλί, 
καςμίρ, πλαςτικό, αςιμι και ποφπουλα. Η H&M ζχει ςυγκεκριμζνεσ 
πολιτικζσ προμικειασ για τισ πρϊτεσ φλεσ και τθν ςυνεργαςία με 
εμπειρογνϊμονεσ του κλάδου), διαδικαςίεσ παραγωγισ (διαχείριςθ 
χθμικϊν και υδάτων), χριςθ προϊόντοσ (δθμιουργία προϊόντων 
μακράσ διαρκείασ. φμβολα φροντίδασ – για να μπορζςουν οι πελάτεσ 
να φροντίςουν τα ροφχα τουσ – από τθ ςτιγμι τθσ αγοράσ ζωσ τθ 
ςτιγμι που τα επαναφζρουν για επαναχρθςιμοποίθςθ και 
ανακφκλωςθ), επαναχρθςιμοποίθςθ και τελικι χριςθ προϊόντων με 

ανακφκλωςθ (ςυλλογι 
ανεπικφμθτων υφαςμάτων  
(από οποιοδιποτε  brand, ςε 
οποιαδιποτε κατάςταςθ) ςτα 
καταςτιματα H&M (ξεκίνθςε το 
2012). 50-60% ταξινομείται για 
επαναχρθςιμοποίθςθ. Περίπου 
35-45% των υφαςμάτων 
ανακυκλϊνονται). 
 

Πηγή πληροφοριών και 
εικόνασ: Ιςτοςελίδα τησ H&M 

Group Sustainability Report 2018. Vision&Strategy. Nov 2019 

Περιςςότερεσ 
πληροφορίεσ 

 

https://about.hm.com/en/sustainability.html 

https://sustainability.hm.com/content/dam/hm/about/documents/ma
sterlanguage/CSR/2018_sustainability_report/HM_Group_Sustainabilit
yReport_2018_Chapter2_Vision%26Strategy.pdf 

 

https://about.hm.com/en/sustainability.html
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Άλλεσ πθγζσ αναφζρουν ότι θ ιδζα τθσ αειφορίασ προζρχεται από τθν ζννοια τθσ αειφόρου 

ανάπτυξθσ που ζγινε κοινι γλϊςςα κατά τθν πρϊτθ Παγκόςμια Διάςκεψθ Κορυφισ του 

κόςμου ςτο Ρίο το 1992. Παρ 'όλα αυτά, δεν υπάρχει κακολικά αποδεκτόσ οριςμόσ για τον 

όρο "αειφορία". Δείτε οριςμζνα αποςπάςματα ςχετικά με τθν αειφορία και τθν αειφόρο 

ανάπτυξθ παρακάτω: 

- "Μια διαδικαςία αλλαγισ ςτθν οποία θ εκμετάλλευςθ των πόρων, θ κατεφκυνςθ 

των επενδφςεων, ο προςανατολιςμόσ τθσ τεχνολογικισ ανάπτυξθσ και θ κεςμικι 

αλλαγι είναι όλα αρμονικά και ενιςχφουν τόςο τισ τρζχουςεσ όςο και τισ 

μελλοντικζσ δυνατότθτεσ για τθν κάλυψθ των ανκρϊπινων αναγκϊν και 

προςδοκιϊν"1 

- "Η αειφόροσ ανάπτυξθ είναι μια δυναμικι διαδικαςία που επιτρζπει ςτουσ 

ανκρϊπουσ να αξιοποιιςουν το δυναμικό τουσ και να βελτιϊςουν τθν ποιότθτα 

ηωισ τουσ με τρόπουσ που ταυτόχρονα προςτατεφουν και ενιςχφουν τα ςυςτιματα 

υποςτιριξθσ τθσ ηωισ τθσ γθσ"2  

- "τθν ουςία θ αειφόροσ ανάπτυξθ είναι περίπου πζντε βαςικζσ αρχζσ: θ ποιότθτα 

ηωισ, δικαιοςφνθ και ιςότθτα, ςυμμετοχι και ςυνεργαςία, φροντίδα για το 

περιβάλλον μασ και ςεβαςμό των οικολογικϊν περιοριςμϊν - αναγνωρίηοντασ ότι 

υπάρχουν «περιβαλλοντικά όρια», και ςκζψθ για το μζλλον και τθν αρχι τθσ 

προφφλαξθσ"3 

- "Σο περιβάλλον πρζπει να προςτατεφεται ... για τθ διαφφλαξθ των βαςικϊν 

λειτουργιϊν του οικοςυςτιματοσ και για τθν ευθμερία των μελλοντικϊν γενεϊν 

πρζπει να ενςωματωκεί περιβαλλοντικι και οικονομικι πολιτικι ςτόχοσ τθσ οποίασ 

κα πρζπει να είναι θ βελτίωςθ τθσ ςυνολικισ ποιότθτασ ηωισ και όχι μόνο θ αφξθςθ 

του ειςοδιματοσ. Η φτϊχεια πρζπει να τερματιςτεί και οι πόροι να κατανζμονται 

ιςότιμα και όλα τα τμιματα τθσ κοινωνίασ πρζπει να ςυμμετζχουν ςτθ λιψθ 

αποφάςεων"4 

- "Δεν μποροφμε απλϊσ να προςκζςουμε τθν αειφόρο ανάπτυξθ ςτθν τρζχουςα 

λίςτα με τα πράγματα που πρζπει να κάνουμε, αλλά πρζπει να μάκουμε να 

ενςωματϊνουμε τισ ζννοιεσ ςε όλα όςα κάνουμε"5 

- "Ζνα βιϊςιμο μζλλον είναι αυτό ςτο οποίο επιδιϊκεται ταυτόχρονα ζνα υγιζσ 

περιβάλλον, οικονομικι ευθμερία και κοινωνικι δικαιοςφνθ για να εξαςφαλιςτεί θ 

ευθμερία και θ ποιότθτα ηωισ των ςθμερινϊν και των μελλοντικϊν γενεϊν. Η 

εκπαίδευςθ είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν επίτευξθ αυτοφ του μζλλοντοσ."6 

                                                 
1
 The World Commission on Environment and Development, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:52001DC0264 
2
 Forum for the Future, https://www.forumforthefuture.org/sustainability-and-system-change 

3
 Making London Work” by Forum for the Future's Sustainable Wealth London project (2001) 

4
 The Politics of the Real World: Meeting the New Century (Real World Coalition), (1996) 

5
 The Dorset Education for Sustainability Network, https://www.sustainabledorset.org/ 

6
 Learning for a Sustainable Future - Teacher Centre, http://www.unesco.org/education/tlsf/ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52001DC0264
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52001DC0264
https://www.forumforthefuture.org/sustainability-and-system-change
https://www.sustainabledorset.org/
http://www.unesco.org/education/tlsf/
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- "Σο πρϊτο και ίςωσ πιο δφςκολο πρόβλθμα, το οποίο ςπάνια αντιμετωπίηεται, είναι 

το χρονικό πλαίςιο ... Είναι μια αειφόροσ κοινωνία που διαρκεί για μια δεκαετία, 

μια ανκρϊπινθ ηωι ι χίλια χρόνια;"7 

 

Παράδειγμα πραγματικήσ περίπτωςησ: Patagonia. Διαχείριςη Αειφόρου 

Εγκατάςταςησ 

κοπόσ #Αειφόροσ Εφοδιαςτικι Αλυςίδα #brand 

Προςτιθζμενη αξία Patagonia – Σα κριτιριά τουσ για το καλφτερο προϊόν βαςίηονται ςτθ 
λειτουργία, τθν ικανότθτα αποκατάςταςθσ και, κυρίωσ, τθν 
ανκεκτικότθτα. Μεταξφ των πιο άμεςων τρόπων που θ εταιρεία 
προςπακεί να περιορίςει τισ οικολογικζσ επιπτϊςεισ είναι με προϊόντα 
που διαρκοφν για γενιζσ ι μποροφν να ανακυκλωκοφν, ζτςι ϊςτε τα 
υλικά ςε αυτά να παραμζνουν ςε χριςθ. Τποςτθρίηουν άλλουσ 
εταίρουσ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ για τθν ανάπτυξθ νζων μεκόδων 
ανακφκλωςθσ και τρόπων ενςωμάτωςθσ μθ παραδοςιακϊν πρϊτων 
υλϊν (όπωσ τα δίχτυα αλιείασ) και χρθματοδότθςθσ τθσ ζρευνασ ςε 
μελλοντικά υλικά βιολογικισ προζλευςθσ, βιοαποικοδομιςιμα και 
κετικά για τον άνκρακα. Επιπλζον, θ Patagonia υποςτθρίηει 
περιβαλλοντικζσ εκςτρατείεσ . 
Πηγή πληροφοριών: Ιςτοςελίδα τησ Patagonia -Company info. Nov 
2019 

Περιςςότερεσ 
πληροφορίεσ 

https://www.patagonia.com/our-business.html 

https://eu.patagonia.com/ee/en/company-info.html 

 

Θζμα 1.1.3.2 Περιβαλλοντική αειφορία 

Σζτοιεσ ζννοιεσ όπωσ θ μθδενικι ςπατάλθ, θ ανακφκλωςθ, θ πράςινθ ηωι, θ φιλικι προσ το 
περιβάλλον παραγωγι και ο τρόποσ ηωισ κλπ., γίνονται όλο και πιο δθμοφιλείσ, 
ςυγκεντρϊνοντασ ακτιβιςτζσ ςε όλο τον κόςμο, δεδομζνου ότι θ Κλιματικι Αλλαγι 
κεωρείται θ πιο επείγουςα παγκόςμια ανθςυχία για το μζλλον τθσ ανκρωπότθτασ. Η 
καταςτροφι μεμονωμζνων ηϊων, ειδϊν, οικοτόπων και ολόκλθρων οικοςυςτθμάτων 
(ςυμπεριλαμβανομζνων των τροπικϊν δαςϊν, των κοραλλιογενϊν υφάλων) γίνεται κοινό 
πρόβλθμα. Είναι ηωτικισ ςθμαςίασ να διαςφαλιςτεί ότι διατθρείται θ ουςιαςτικι 
ποικιλομορφία όλων των μορφϊν ηωισ ςτθ βιόςφαιρα. Προκειμζνου να επιτευχκεί αυτό, 
οι παγκόςμιεσ πολιτικζσ και οι εκνικζσ νομοκεςίεσ προςπακοφν, για παράδειγμα, να 
ρυκμίηουν τισ επιχειριςεισ για τθν πρόλθψθ τθσ ρφπανςθσ και τθ μείωςθ των εκπομπϊν 
άνκρακα όςο το δυνατόν χαμθλότερα. Οι κφριεσ προτεραιότθτεσ είναι: 

- Τψθλι οικολογικι ευαιςκθςία. 
- Ιςορροπία μεταξφ ευθμερίασ και όλων των οικολογικϊν ςυςτθμάτων. 
- Περιοριςμζνθ (λογικι) κατανάλωςθ φυςικϊν πόρων (με ρυκμό αυτοαναπλιρωςθσ), 

υψθλι παραγωγικότθτα πόρων  

                                                 
7
 Don Worster (1993), 'The Shaky Ground of Sustainable Development', in Don Worster (ed.), The Wealth of 

Nature, New York: Oxford University Press, pp. 142–55 

https://www.patagonia.com/our-business.html
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- Χριςθ ανανεϊςιμων πόρων αντί για ορυκτζσ πθγζσ ενζργειασ, ανακφκλωςθ μθ 
αναγεννθτικϊν πόρων 

- Κυκλικι οικονομία, ςκζψθ μθδενικισ ςπατάλθσ, ανακφκλωςθ 
- Ανάπτυξθ τθσ βιοτεχνολογίασ. 

 

Παράδειγμα πραγματικήσ περίπτωςησ: Jeanologia – τελική επεξεργαςία Denim  

κοπόσ #μθδενικι χριςθ νεροφ #τελικι επεξεργαςία denim  #μθχανιματα 
κλωςτοχφαντουργίασ 

Προςτιθζμενη αξία Jeanologia – μια καινοτόμοσ και πολυπολιτιςμικι εταιρεία με πάνω 
από 20 χρόνια εμπειρίασ ςτθν ανάπτυξθ βιϊςιμων και οικολογικά 
αποδοτικϊν τεχνολογιϊν για τθν βιομθχανία τελικισ επεξεργαςίασ. 
ιμερα θ Jeanologia θγείται τθσ μετατροπισ του κλάδου 
κλωςτοχφαντουργίασ με τισ επαναςτατικζσ τθσ τεχνολογίεσ (λζιηερ και 
οικοςυςτθμάτων) που αυξάνουν τθν παραγωγικότθτα, μειϊνουν τθν 
κατανάλωςθ νεροφ και ενζργειασ και εξαλείφουν τισ επιβλαβείσ 
εκπομπζσ και τα απόβλθτα, εξαςφαλίηοντασ ΜΗΔΕΝΙΚΗ μόλυνςθ. 
Αποςτολι τουσ είναι να δθμιουργιςουν μια θκικι, αειφόρο και 
οικολογικά αποδοτικι βιομθχανία ζνδυςθσ- κλωςτοχφαντουργίασ. 
 

Πηγή πληροφοριών:  Ιςτοςελίδα τησ Jeanologia. Nov 2019 

Περιςςότερεσ 
πληροφορίεσ 

https://www.jeanologia.com/aboutjeanologia/ 

 

 

Θζμα 1.1.3.3 Κοινωνική αειφορία 

Η κοινωνικι διάςταςθ τθσ αειφορίασ εςτιάηει ςτουσ ανκρϊπουσ. ε μια επιχειρθματικι 
προοπτικι, θ κοινωνικι αειφορία ςχετίηεται με τον προςδιοριςμό και τθ διαχείριςθ των 
επιπτϊςεων τθσ οργάνωςθσ ςτθν κοινωνία, θ οποία περιλαμβάνει τουσ εργαηόμενουσ, τισ 
τοπικζσ κοινωνίεσ, τουσ εργάτεσ ςε όλθ τθν αλυςίδα αξίασ, τουσ πελάτεσ, τουσ τελικοφσ 
καταναλωτζσ κλπ. Οι βαςικζσ προτεραιότθτεσ μποροφν να περιλαμβάνουν: 
 

- Κοινωνικι δικαιοςφνθ και ιςότθτα (ανκρϊπινα δικαιϊματα, δυνατότθτα επίτευξθσ 

βαςικϊν αναγκϊν) 

- Δίκαιεσ εργαςιακζσ πρακτικζσ 

- Τγειονομικι περίκαλψθ και αςφάλεια 

- Ενδυνάμωςθ 

- Ιςορροπία μεταξφ εργαςίασ και ηωισ 

- Εκπαίδευςθ 

 

 

 

https://www.jeanologia.com/aboutjeanologia/
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Θζμα 1.1.3.4 Οικονομική αειφορία 

Η παγκοςμίου φιμθσ ςχεδιάςτρια μόδασ και δυναμικι περιβαλλοντικι ακτιβίςτρια 
Vivienne Westwood είχε πει: "Αυτό που είναι καλό για τον πλανιτθ είναι καλό για τθν 
Οικονομία. Αυτό που είναι κακό για τον Πλανιτθ είναι κακό για τθν Οικονομία ... Αγοράςτε 
λιγότερο, κάντε καλζσ επιλογζσ, κάντε το να διαρκζςει!"8 
 
Η οικονομικι αειφορία αποδεικνφεται θ πιο προβλθματικι διάςταςθ, κακϊσ θ κυρίαρχθ 
ποιότθτα που τθν περιγράφει είναι το Κζρδοσ - ςε παγκόςμιο, πολιτικό και επιχειρθματικό 
επίπεδο. Η αγορά βαςίηεται ςτον καταναλωτιςμό και ςυντθρεί τα προσ το ηθν ςτα οποία ο 
ςφγχρονοσ άνκρωποσ είναι μακθμζνοσ, γεγονόσ που χρειάηεται τεράςτιουσ πόρουσ. Η 
παγκόςμια οικονομικι φιλοςοφία πρζπει να επικεντρωκεί ςε μακροπρόκεςμουσ, 
ολοκλθρωμζνουσ, οικο-ευαίςκθτουσ κφκλουσ επιςτροφισ. Οι κφριεσ προτεραιότθτεσ είναι: 
 
- Οικονομικι ανεξαρτθςία 

- Κςθ πρόςβαςθ ςτουσ πόρουσ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των καταναλωτϊν  

- Ιςορροπία μεταξφ ευθμερίασ και όλων των κοινωνικϊν και οικολογικϊν ςυςτθμάτων. 

- Προϊκθςθ τθσ κυκλικισ οικονομίασ. 

 

Θζμα 1.1.3.5 Πολιτικζσ αειφορίασ 

Η ατηζντα για τθν αειφόρο ανάπτυξθ του 2030 (Ηνωμζνα Ζκνθ, 2015)9 κζτει τουσ 
ακόλουκουσ 17 ςτόχουσ: 
 

- Μηδενική φτώχια - οικονομικι ανάπτυξθ που δεν αποκλείει  τθ δθμιουργία 

αειφόρων κζςεων εργαςίασ και προωκεί τθν ιςότθτα, προθγμζνα ςυςτιματα 

κοινωνικισ προςταςίασ. 

- Μηδενική πείνα - μια βακιά αλλαγι του παγκόςμιου ςυςτιματοσ τροφίμων και 

γεωργίασ, επενδφςεισ ςτθ γεωργία, ςυςτιματα αειφόρου παραγωγισ τροφίμων. 

- Καλή υγεία και ευημερία - διαςφάλιςθ τθσ υγιοφσ ηωισ και προϊκθςθ τθσ 

ευθμερίασ ςε όλεσ τισ θλικίεσ. 

- Ποιοτική εκπαίδευςη - βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ, πρόςβαςθ ςτθ εκπαίδευςθ 

για όλουσ. 

- Ιςότητα των φφλων - παροχι ίςθσ πρόςβαςθσ για γυναίκεσ και κορίτςια ςτθν 

εκπαίδευςθ, τθν υγειονομικι περίκαλψθ, τθν αξιοπρεπι εργαςία και τθν 

εκπροςϊπθςι τουσ ςτισ πολιτικζσ και οικονομικζσ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων, 

τθν εφαρμογι νζων νομικϊν πλαιςίων ςχετικά με τθν ιςότθτα γυναικϊν ςτο χϊρο 

εργαςίασ και τθν εξάλειψθ βλαβερϊν πρακτικϊν που ςτοχοποιοφν τισ γυναίκεσ. 

- Καθαρό νερό και αποχζτευςη - αυξθμζνεσ επενδφςεισ ςτθ διαχείριςθ κακαροφ 

νεροφ και εγκαταςτάςεων υγιεινισ. 
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- Προςιτή και καθαρή ενζργεια - κακολικι πρόςβαςθ ςτθν ενζργεια, αυξθμζνθ 

ενεργειακι απόδοςθ και αυξθμζνθ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ. 

- Αξιοπρεπήσ εργαςία και οικονομική ανάπτυξη - θ αειφόροσ οικονομικι ανάπτυξθ 

κα απαιτιςει από τισ κοινωνίεσ να δθμιουργιςουν τισ ςυνκικεσ που κα επιτρζψουν 

ςτουσ ανκρϊπουσ να ζχουν ποιοτικζσ κζςεισ εργαςίασ οι οποίεσ κα τονϊςουν τθν 

οικονομία, χωρίσ να βλάπτουν το περιβάλλον. Αυξθμζνθ πρόςβαςθ ςτισ 

χρθματοοικονομικζσ υπθρεςίεσ για τθ διαχείριςθ των ειςοδθμάτων, τθ 

ςυγκζντρωςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων και τθν πραγματοποίθςθ παραγωγικϊν 

επενδφςεων, αυξθμζνεσ δεςμεφςεισ για τισ εμπορικζσ, τραπεηικζσ και γεωργικζσ 

υποδομζσ. 

- Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομή - επενδφςεισ ςε υποδομζσ - μεταφορζσ, 

άρδευςθ, ενζργεια και τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ. 

- Μειωμζνεσ ανιςότητεσ - αφξθςθ τθσ αδαςμολόγθτθσ μεταχείριςθσ και ςυνζχιςθ τθσ 

ευνοϊκισ λειτουργίασ των εξαγωγϊν από τισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, καινοτομίεσ 

ςτθν τεχνολογία. 

- Αειφόρεσ πόλεισ και κοινότητεσ - βελτίωςθ τθσ χριςθσ των πόρων, μείωςθ τθσ 

ρφπανςθσ και τθσ φτϊχειασ, αφξθςθ τθσ ςυλλογισ αςτικϊν αποβλιτων. 

- Τπεφθυνη κατανάλωςη και παραγωγή - προϊκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων 

και τθσ ενζργειασ, βιϊςιμθ υποδομι, παροχι πρόςβαςθσ ςε βαςικζσ υπθρεςίεσ, 

πράςινεσ και αξιοπρεπείσ κζςεισ εργαςίασ και καλφτερθ ποιότθτα ηωισ για όλουσ. 

- Κλιματική δράςη - ζγκριςθ τθσ υμφωνίασ των Παριςίων για τθν κλιματικι αλλαγι 

ςτθν COP21 ςτο Παρίςι. 

- Ηωή κάτω από το νερό - αποτελεςματικι διαχείριςθ προςτατευόμενων καλάςςιων 

περιοχϊν, ρυκμίςεισ για τθ μείωςθ τθσ υπεραλίευςθσ, καλάςςια ρφπανςθ και 

οξίνιςθ των ωκεανϊν. 

- Ηωή ςτην ξηρά - λογικι χριςθ πόρων, οικονομικζσ επενδφςεισ για τθ ςτιριξθ τθσ 

βιοποικιλότθτασ. 

- Ειρήνη, δικαιοςφνη και ιςχυρά θεςμικά όργανα - αποτελεςματικοί και διαφανείσ 

κανονιςμοί, περιεκτικοί, ρεαλιςτικοί κυβερνθτικοί προχπολογιςμοί, εφαρμογι τθσ 

παγκόςμιασ καταγραφισ των γεννιςεων και δθμιουργία πιο ανεξάρτθτων εκνικϊν 

κεςμϊν για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα ςε όλο τον κόςμο. 

- υνεργαςίεσ για τουσ ςτόχουσ - ςυνεργαςίεσ μεταξφ κυβερνιςεων, ιδιωτικοφ τομζα 
και κοινωνίασ των πολιτϊν βαςιςμζνεσ ςε αρχζσ και αξίεσ, ςε ζνα κοινό όραμα και 
ςε κοινοφσ ςτόχουσ που τοποκετοφν τουσ ανκρϊπουσ και τον πλανιτθ ςτο 
επίκεντρο. 
 

 
___________________________ 
8
 https://www.youtube.com/watch?v=L9-8en9WdDM 

9
 The 2030 Agenda for Sustainable Development (2015) -

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 

https://www.youtube.com/watch?v=L9-8en9WdDM
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Εικόνα 2. τόχοι αειφόρου ανάπτυξθσ 

 

Η υμφωνία των Παριςίων (2015)10 - φζρνει όλα τα ζκνθ ςε κοινό αγϊνα για να αναλάβουν 

φιλόδοξεσ προςπάκειεσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και να 

προςαρμοςτοφν ςτα αποτελζςματά τθσ, με ενιςχυμζνθ υποςτιριξθ για να βοθκιςει τισ 

αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ να το πράξουν. Ο κεντρικόσ ςτόχοσ είναι να ενιςχυκεί θ παγκόςμια 

αντίδραςθ ςτθν απειλι τθσ κλιματικισ αλλαγισ, διατθρϊντασ τθν παγκόςμια αφξθςθ τθσ 

κερμοκραςίασ τον τρζχοντα αιϊνα κάτω από 2°C πάνω από τα προβιομθχανικά επίπεδα, 

κακϊσ επίςθσ να ενιςχφςει τθν ικανότθτα των χωρϊν να αντιμετωπίςουν τισ επιπτϊςεισ τθσ 

κλιματικισ αλλαγισ. 

 

Για να επιτευχκοφν αυτοί οι φιλόδοξοι ςτόχοι, κα δθμιουργθκοφν κατάλλθλεσ οικονομικζσ 

ροζσ, ζνα νζο τεχνολογικό πλαίςιο και ζνα ενιςχυμζνο πλαίςιο δθμιουργίασ ικανοτιτων, 

υποςτθρίηοντασ ζτςι τισ δράςεισ των αναπτυςςόμενων χωρϊν και των πιο ευάλωτων 

χωρϊν, ςφμφωνα με τουσ δικοφσ τουσ εκνικοφσ ςτόχουσ. Η υμφωνία προβλζπει επίςθσ 

αυξθμζνθ διαφάνεια τθσ δράςθσ και τθσ ςτιριξθσ μζςω ενόσ ιςχυρότερου πλαιςίου 

διαφάνειασ. 

 

 

 

 

______________________________ 
10

 The Paris Agreement (2015) - https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf 
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1.1.4 Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

- Brundtland Commission’s final report Our Common Future (1987) – http://www.un-

documents.net/wced-ocf.htm 

- The Universal Declaration of Human Rights (1948) - 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf 

- The Rio Earth Summit Summary (1992) - http://publications.gc.ca/Collection-

R/LoPBdP/BP/bp317-e.htm 

- The Paris Agreement (2015) - 

https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf 

- The 2030 Agenda for Sustainable Development (2015) - 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/; 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 

- https://www.environmentalscience.org/sustainability 

- https://www.globalfootprints.org/sustainability/ 

- https://ec.europa.eu/epsc/events/sustainable-europe-2030_en 

 

1.1.5 Ερωτηματολόγιο 

Ερωτθματολόγιο αυτοαξιολόγθςθσ 

___________________________________________________________________________ 

1. Ποιεσ είναι οι τρεισ κφριεσ διαςτάςεισ τθσ ιδζασ τθσ αειφορίασ; (επιλζξτε τθν 

καταλλθλότερθ επιλογι) 

α. Περιβάλλον, Μόλυνςθ, Φιλοςοφία 

β. Περιβάλλον, Κοινωνία, Οικονομία 

γ. Κοινωνία, Πολιτικι, Οικονομία 

2. Ποιο ζγγραφο κα μποροφςε να κεωρθκεί ορόςθμο για τθν ανάπτυξθ τθσ ζννοιασ 

τθσ αειφορίασ; (επιλζξτε τθν καταλλθλότερθ επιλογι)  

α. Η τελικι ζκκεςθ του “Brundtland Commissions”, “Σο κοινό μασ μζλλον” (1987) 

β. Η Οικουμενικι Διαχείριςθ των Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (1948) 

γ. Η υμφωνία των Παριςίων (2015) 

3. Πότε και που πραγματοποιικθκε θ πρϊτθ Παγκόςμια Διάςκεψθ Κορυφισ για τον 

Πλανιτθ; (επιλζξτε τθν καταλλθλότερθ επιλογι)   

α. Παρίςι, 2015 

β. Ρίο, 1992 

http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm
http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
http://publications.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/BP/bp317-e.htm
http://publications.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/BP/bp317-e.htm
https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://www.environmentalscience.org/sustainability
https://ec.europa.eu/epsc/events/sustainable-europe-2030_en
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γ. Λονδίνο, 1987 

4. Πόςοι ςτόχοι ζχουν τεκεί από τα Ηνωμζνα Ζκνθ ςτθν ατηζντα για τθν Αειφόρο 

Ανάπτυξθ του 2030; (επιλζξτε τθν καταλλθλότερθ επιλογι)   

α. 17 

β. 12 

γ. 15 

5. Ποια ςυμφωνία φζρνει όλα τα ζκνθ ςε κοινό αγϊνα για να αναλάβουν φιλόδοξεσ 

προςπάκειεσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και τθν προςαρμογι 

ςτα αποτελζςματά τθσ; (επιλζξτε τθν καταλλθλότερθ επιλογι) 

α. Η υμφωνία των Παριςίων 

β. Η Παγκόςμια Διάςκεψθ Κορυφισ για τον Πλανιτθ  

γ. Η Ατηζντα του 2030 για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ  

 

 

 

Τποενότητα 1.2 Αειφόροσ Ανάπτυξη (Επιχειρηματικά Μοντζλα) 

1.2.1 Ειςαγωγή 

Αυτι θ υποενότθτα παρζχει μια εικόνα τθσ ιςτορίασ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ, κακϊσ 

επίςθσ και περιγραφι των περιβαλλοντικϊν, κοινωνικϊν και οικονομικϊν προβλθμάτων 

ςτον κλάδο ζνδυςθσ -  κλωςτοχφαντουργίασ, υπογραμμίηοντασ τθν αναγκαιότθτα και τα 

οφζλθ τθσ ειςαγωγισ μοντζλων κυκλικισ οικονομίασ. Εξετάηονται εναλλακτικζσ 

προςεγγίςεισ και ςχζδια για τθ βελτίωςθ τθσ αειφορίασ τθσ βιομθχανίασ. 

 

 

1.2.2 φντομη περιγραφή 

Γνώςη Δεξιότητεσ Αρμοδιότητεσ 
Στο τζλοσ αυτισ τθσ υποενότθτασ ο 

εκπαιδευόμενοσ: 

Στο τζλοσ αυτισ τθσ υποενότθτασ ο 

εκπαιδευόμενοσ κα είναι ςε κζςθ: 

Στο τζλοσ αυτισ τθσ υποενότθτασ ο 

εκπαιδευόμενοσ κα ζχει αποκτιςει τθν 

ευκφνθ και τθν αυτονομία: 

 Θα μάκει τα εργαλεία και 

τισ διαδικαςίεσ για 

βιϊςιμα επιχειρθματικά 

μοντζλα 

- Να αναπτφξει 
ςτρατθγικι 
βιωςιμότθτασ των 
επιχειριςεων για τθ 
μείωςθ των αρνθτικϊν 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων, όπωσ θ 

 τθν κατανόθςθ των 

διαδικαςιϊν και των 

κανονιςμϊν των 

επιχειρθματικϊν μοντζλων 

όςον αφορά τθν αειφορία, 

ςτθν εςωτερικοποίθςθ 

όλου του εξωτερικοφ 
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μείωςθ τθσ ποςότθτασ 
των αποβλιτων ςτο 
περιβάλλον, θ μθ 
απελευκζρωςθ τοξινϊν, 
οι εκπομπζσ αερίων του 
κερμοκθπίου και οι 
μόνιμοι ρφποι, για τθ 
μείωςθ των πόρων που 
εξορφςςονται από το 
φλοιό τθσ γθσ και τθ 
βελτίωςθ τθσ κοινωνικισ 
ευκφνθσ, λαμβάνοντασ 
υπόψθ τθν κοινωνία 
γενικά και τουσ 
εργαηομζνουσ τθσ 
εταιρείασ και τουσ 
πελάτεσ ειδικότερα. 

κόςτουσ, ςτθν δθμιουργία 

μθ τοξικϊν ι άλλων 

επιβλαβϊν προϊόντων  

 τον ςχεδιαςμό και τθν 

διαχείριςθ ανάπτυξθσ 

επιχειριςεων που κα 

ανταποκρίνονται ςτισ 

ανάγκεσ του παρόντοσ, 

χωρίσ να διακυβεφεται θ 

ικανότθτα των μελλοντικϊν 

γενεϊν να ικανοποιοφν τισ 

δικζσ τουσ ανάγκεσ 

 

 

1.2.3 Περιεχόμενα υποενότητασ 

Θζμα 1.2.3.1 Αειφόροσ ανάπτυξη 

τον ςφγχρονο κόςμο (κυρίωσ αςτικό), θ καταναλωτικι κοινωνία χρθςιμοποιεί / ςπαταλάει 
πολλοφσ φυςικοφσ πόρουσ κακθμερινά. ιμερα καταναλϊνουμε πολφ περιςςότερθ 
ενζργεια από ότι πριν λίγεσ δεκαετίεσ, ειδικά ςτα  αςτικά κζντρα, προκειμζνου να 
διατθριςουμε και / ι να αυξιςουμε το βιοτικό επίπεδο. Εκτιμάται ότι χρθςιμοποιοφμε 
περίπου 40% περιςςότερουσ πόρουσ κάκε χρόνο από ό, τι μποροφμε να αναπλθρϊςουμε11. 
Οι περιβαλλοντικζσ ηθμίεσ, θ ρφπανςθ, τα αποςτακεροποιθτικά εδάφθ με τθν ελάττωςθ 
των δζντρων, τα ορυκτά καφςιμα και άλλα περιβαλλοντικά ηθτιματα οδιγθςαν ςε 
αυξανόμενθ ανθςυχία για το περιβάλλον. 
Η ηωι εντόσ των περιβαλλοντικϊν μασ ορίων αποτελεί μία από τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ 

αειφόρου ανάπτυξθσ. Η αειφόροσ ανάπτυξθ επικεντρϊνεται ςτθν εξιςορρόπθςθ μεταξφ τθσ 

οικονομικισ και τεχνολογικισ προόδου και τθσ αναγκαιότθτασ ελαχιςτοποίθςθσ των 

αρνθτικϊν επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον, δίνει επίςθσ ζμφαςθ ςτθν εναρμόνιςθ τθσ 

κοινωνικισ ανιςορροπίασ, προςπακϊντασ να  βρει μακροπρόκεςμεσ λφςεισ για 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλιματα. 

Σο 2012, θ Διάςκεψθ των Ηνωμζνων Εκνϊν για τθν αειφόρο ανάπτυξθ ςυναντικθκε για να 
ςυηθτιςει και να αναπτφξει ςτόχουσ ωσ  προσ: 

- Σον τερματιςμό τθσ φτϊχειασ και τθσ πείνασ. 
- Καλφτερα πρότυπα εκπαίδευςθσ και υγειονομικισ περίκαλψθσ (ποιότθτα των 

υδάτων και καλφτερθ υγιεινι). 
- Σθν επίτευξθ τθσ ιςότθτασ των φφλων. 
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- Σθν αειφόρο οικονομικι ανάπτυξθ, παράλλθλα με τθν προϊκθςθ των κζςεων 
εργαςίασ και των ιςχυρότερων οικονομιϊν. 

- Σθν αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ, τθσ ρφπανςθσ και 
άλλων περιβαλλοντικϊν παραγόντων που μποροφν να βλάψουν και να 
καταςτρζψουν τθν υγεία, τα μζςα διαβίωςθσ και τθ ηωι των ανκρϊπων. 

- Σθν αειφορία θ οποία να περιλαμβάνει τθν υγεία τθσ γθσ, του αζρα και τθσ 
κάλαςςασ. 

 

Σα Ηνωμζνα Ζκνθ ιδρφκθκαν το 1945, μετά τον 2ο Παγκόςμιο Πόλεμο. Σθν ίδια χρονιά 

ιδρφκθκε και θ UNESCO (Εκπαιδευτικόσ, Επιςτθμονικόσ και Πολιτιςτικόσ Οργανιςμόσ των 

Ηνωμζνων Εκνϊν) για να προάγει τθν ςπουδαιότθτα του ανκρϊπινου πολιτιςμοφ και τθσ 

επιςτιμθσ. Η προτεραιότθτά τουσ είναι «να ςυμβάλουν ςτθν οικοδόμθςθ τθσ ειρινθσ, ςτθν 

εξάλειψθ τθσ φτϊχειασ, ςτθν αειφόρο ανάπτυξθ και ςτον διαπολιτιςμικό διάλογο μζςω τθσ 

εκπαίδευςθσ, των επιςτθμϊν, του πολιτιςμοφ, τθσ επικοινωνίασ και τθσ πλθροφόρθςθσ»12. 

Μόλισ μζχρι τα τζλθ του 20ου αιϊνα δθμιουργικθκε θ επιςτιμθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. 
Παρόμοια παγκόςμια προβλιματα όπωσ το φαινόμενο του κερμοκθπίου, θ καταςτροφι 
τθσ ςφαίρασ του όηοντοσ, θ εξάντλθςθ των ορυκτϊν καυςίμων εντοπίςτθκαν και 
διερευνικθκαν ωσ ςχετικά μόλισ πρόςφατα, εμπνζοντασ τθν ιδζα τθσ μετάβαςθσ ςε 
ανανεϊςιμεσ μεκόδουσ ενζργειασ και προςπακϊντασ να ελαχιςτοποιιςουν τισ 
καταςτροφικζσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον. Ωσ εκ τοφτου, θ μεταμόρφωςθ τθσ κοινωνίασ 
και του οικονομικοφ ςυςτιματοσ ςε πιο βιϊςιμθ βάςθ είναι θ μεγαλφτερθ πρόκλθςθ τθσ 
εποχισ μασ. Ο απϊτεροσ ςτόχοσ τθσ κακιζρωςθσ τθσ ζννοιασ τθσ αειφορίασ ωσ 
οργανωτικισ αρχισ για τον πλανιτθ είναι να ενκαρρυνκεί μια καλά λειτουργοφςα 
ευκυγράμμιςθ μεταξφ των ατόμων, τθσ κοινωνίασ, τθσ οικονομίασ και τθσ αναγεννθτικισ 
ικανότθτασ των οικοςυςτθμάτων που υποςτθρίηουν τθ ηωι του πλανιτθ. 

Όπωσ προαναφζρκθκε, θ αειφόροσ ανάπτυξθ ςθμαίνει αλλθλεπίδραςθ μεταξφ οικονομικισ 

ανάπτυξθσ, κοινωνικισ ζνταξθσ και περιβαλλοντικισ προςταςίασ. Μόνο με προςεκτικι και 

καλά οργανωμζνθ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ αυτϊν των διαςτάςεων μπορεί να ζρκει θ 

διαφορά και να επιτευχκεί θ ευθμερία όλων των ηωντανϊν ειδϊν ςτον πλανιτθ. 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 
11

 https://www.environmentalscience.org/sustainability 
12

 https://en.unesco.org/about-us/introducing-unesco 

https://www.environmentalscience.org/sustainability
https://en.unesco.org/about-us/introducing-unesco
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Θζμα 1.2.3.2. Περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ςτον κλάδο 

ζνδυςησ - κλωςτοχφαντουργίασ 

Ο κλάδοσ ζνδυςθσ-κλωςτοχφαντουργίασ είναι μια παγκόςμια βιομθχανία πολλϊν 
τριςεκατομμυρίων δολαρίων, θ οποία απαςχολεί περιςςότερουσ από 300 εκατομμφρια 
ανκρϊπουσ. Κάκε χρόνο, ο κλάδοσ αυτόσ καταναλϊνει περιςςότερα από 70 
διςεκατομμφρια κυβικά μζτρα νεροφ, περιςςότερα από 30 διςεκατομμφρια λίτρα αργοφ 
πετρελαίου, χρθςιμοποιϊντασ περιςςότερουσ από 40 εκατομμφρια τόνουσ χθμικϊν ουςιϊν 
ςε όλα τα ςτάδια τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ, κακιςτϊντασ τθν ςε μία από τισ πλζον 
ρυπογόνεσ βιομθχανίεσ. Περίπου το 25% αυτϊν των επικίνδυνων χθμικϊν ουςιϊν 
απελευκερϊνονται ςε υδάτινεσ οδοφσ που ςκοτϊνουν τα υποκαλάςςια 
οικοςυςτιματα13,14. 14 εκατομμφρια εργαηόμενοι κερδίηουν μζχρι και 3 δολάρια τθν 
θμζρα, για εργαςία άνω των 180 εκατομμφριων ςε ςυνκικεσ που απειλοφν τθν υγεία και 
τθ ηωι. Σο μεγαλφτερο μζροσ τθσ παραγωγισ πραγματοποιείται ςε χϊρεσ χαμθλοφ και 
μεςαίου ειςοδιματοσ, οι οποίεσ βρίςκονται ακόμθ ςε αρχικό ςτάδιο ρφκμιςθσ  
ςυςτθμάτων περιβαλλοντικισ και εργαςιακισ προςταςίασ15. 

ε ςφγκριςθ με 15 χρόνια πριν, ζνα ζνδυμα κα φορεκεί πλζον κατά 36% λιγότερεσ φορζσ 
ζωσ ότου ςταματιςει να χρθςιμοποιείται16. Ζνα μεγάλο μζροσ των ενδυμάτων, ειδικά 
εκείνων που αγοράηονται ςτισ εκπτϊςεισ, πετιζται χωρίσ να ζχει φορεκεί κακόλου. Ενϊ το 
ζνδυμα δεν ζχει μεγάλθ αξία για το άτομο, αποτελεί ζνα τεράςτιο βάροσ και βλάβθ για το 
περιβάλλον και τα κατϊτερα τμιματα τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ. 

Μζχρι το 2017, μόνο το 2% των εργοςταςίων ζνδυςθσ - κλωςτοχφαντουργίασ παγκοςμίωσ 
ςυμμετζχουν ςε ζνα ςχιμα αειφόρου ι θκικισ πιςτοποίθςθσ, ενϊ το 85% των brands 
μόδασ παρουςιάηει κακι απόδοςθ αειφορίασ. Σαυτόχρονα, οι πωλιςεισ είναι εξαιρετικά 
υψθλζσ (περιςςότερα από 100 διςεκατομμφρια είδθ ροφχων πωλοφνται ετθςίωσ), 
αποδεικνφοντασ τθ χαμθλι επίγνωςθ του καταναλωτι για τισ περιβαλλοντικζσ και 
κοινωνικζσ πτυχζσ17,18. Ο αντίκτυποσ του μοντζλου τθσ γραμμικισ οικονομίασ ςτο 
περιβάλλον είναι καταςτροφικόσ. 

 

________________________________ 

13
 Ellen MacArthur Foundation, A new textiles economy: Redesigning fashion’s future, (2017, 

http://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications) 
14

 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633143/EPRS_BRI(2019)633143_EN.pdf 
15

https://www.globalfashionagenda.com/initiatives/pulse/# 
16

 Ellen MacArthur Foundation, A new textiles economy: Redesigning fashion’s future, (2017, 
http://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications)  
17 

https://www.apparelentrepreneurship.com/your-guide-to-sustainability/ 
18

 https://www.globalfashionagenda.com/initiatives/pulse/# 
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Οι περιοχζσ αρνθτικϊν επιπτϊςεων, λαμβάνοντασ υπόψθ τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
ηθτιματα, παρουςιάηονται ςτθν παρακάτω εικόνα: 

 

Εικόνα 3. Οι περιοχζσ αρνθτικϊν επιπτϊςεων ςτον κλάδο ζνδυςθσ - κλωςτοχφαντουργίασ 

Ο επόμενοσ πίνακασ δείχνει κάποια ςτοιχεία και αρικμοφσ19,20,21 κακϊσ επίςθσ 

προτεινόμενεσ λφςεισ για κάκε ηιτθμα που ςχετίηεται με τισ κοινωνικζσ και 

περιβαλλοντικζσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτον κλάδο ζνδυςθσ – κλωςτοχφαντουργίασ:  

Ηήτημα τοιχεία και αριθμοί Προτεινόμενεσ λφςεισ για επιχειρήςεισ 

Χθμικζσ ουςίεσ  8000 χθμικζσ ουςίεσ 
χρθςιμοποιοφνται για να 
μετατρζψουν τισ πρϊτεσ φλεσ ςε 
τελικά προϊόντα, 
20% ρφπανςθ των υδάτων κατά τθν 
βαφι και φινίριςμα των 
κλωςτοχφαντουργικϊν, 
Χριςθ 4% φυτοφαρμάκων και 10% 
εντομοκτόνων ςτθ διαδικαςία 
ανάπτυξθσ ινϊν, 
Επικίνδυνα υλικά ςε τελικά 
προϊόντα 

Χαρτογράφθςθ των πικανϊν κινδφνων 
ςτισ χθμικζσ ουςίεσ των πρϊτων υλϊν 
και αποφυγι τθσ χριςθσ τουσ. 
Η χαρτογράφθςθ των πικανϊν 
κινδφνων ςτθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ, 
γνϊςθ τθσ ιχνθλαςιμότθτασ και ζλεγχοσ 
τθσ χριςθσ και τθσ διαχείριςθσ των 
χθμικϊν ουςιϊν. 
Χριςθ υλικϊν, χρωςτικϊν και 
υφαςμάτων που πλθροφν τα πρότυπα 
πιςτοποίθςθσ τρίτων, όπωσ το πρότυπο 
Global Organic Textile Standard (GOTS), 
το STANDARD 100 από το OEKO-TEX®, 
το bluesign® ι το Ecolabel τθσ ΕΕ. 
Χριςθ πρϊτων υλϊν που αποφεφγουν 
τθ χριςθ φυτοφαρμάκων και 
εντομοκτόνων. 
υνεργαςία με προγράμματα όπωσ το 
Zero Discharge of Hazardous Chemicals 
(ZDHC). 
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Ηήτημα τοιχεία και αριθμοί Προτεινόμενεσ λφςεισ για επιχειρήςεισ 

Αντικατάςταςθ επικίνδυνων χθμικϊν 
με αςφαλζςτερεσ εναλλακτικζσ λφςεισ. 
Χριςθ τεχνολογιϊν και διαδικαςιϊν με 
λιγότερθ χθμικι ζνταςθ. 
Δθμιουργία αποτελεςματικϊν 
ςυςτθμάτων επεξεργαςίασ για τα 
απόβλθτα. 

 

Παράδειγμα πραγματικήσ περίπτωςησ: DETOX TO ZERO από το OEKO-TEX® 

κοπόσ #Αειφόροσ Εφοδιαςτικι Αλυςίδα #Μθδενικά Επικίνδυνα Χθμικά 

Προςτιθζμενη 
αξία 

Σο DETOX TO ZERO από το OEKO-TEX® είναι ζνα ολοκλθρωμζνο 
ςφςτθμα ελζγχου και αναφοράσ που χρθςιμοποιεί τισ απαιτιςεισ τθσ 
εκςτρατείασ Detox Greenpeace, θ οποία ςτοχεφει ςτθν εξάλειψθ όλων 
των επικίνδυνων χθμικϊν ουςιϊν από τθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ 
κλωςτοχφαντουργικϊν μζχρι το 2020. 
Σο DETOX TO ZERO επικεντρϊνεται ςτθ ςυνεχι βελτίωςθ αναλφοντασ 
τθν κατάςταςθ ςε μια εγκατάςταςθ και δθμιουργϊντασ ζνα ιςχυρό 
ςχζδιο για τθ μείωςθ των επικίνδυνων ουςιϊν ςτισ διαδικαςίεσ 
παραγωγισ κατά τθν εφαρμογι διαδικαςιϊν περιβαλλοντικισ 
προςταςίασ. 
Πηγή πληροφόρηςησ:  Ιςτοςελίδα OEKOTEX 

Περιςςότερεσ 
πληροφορίεσ 

https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/detox-to-zero-by-oeko-
tex 

 

Ηήτημα τοιχεία και αριθμοί Προτεινόμενεσ λφςεισ για επιχειρήςεισ 

Ενζργεια - 6οσ μεγαλφτεροσ εκπομπόσ 
αερίων κερμοκθπίου, 

- 3% των παγκόςμιων 
εκπομπϊν διοξειδίου του 
άνκρακα, 

- Μζχρι το 2030, με τισ 
τρζχουςεσ τάςεισ, οι 
εκπομπζσ από τθν 
παραγωγι κα αυξθκοφν 
κατά 60%, φκάνοντασ ςε 
περίπου 2,8 
διςεκατομμφρια τόνουσ 
CO2, 

- Η χριςθ των 
εμπορευματικϊν 
μεταφορϊν πρόκειται να 
τριπλαςιαςτεί ζωσ το 2040. 

Η χαρτογράφθςθ των πικανϊν 
κινδφνων ςτθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ, θ 
γνϊςθ τθσ ανιχνευςιμότθτασ και οι 
ζλεγχοι τθσ διαχείριςθσ τθσ ενζργειασ 
και του αποτυπϊματοσ άνκρακα. 
Ενκάρρυνςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ 
των καταναλωτϊν και αλλαγισ 
ςυμπεριφοράσ. 
Προμικεια πρϊτων υλϊν από 
πιςτοποιθμζνεσ αειφόρεσ πθγζσ. 
Χρθςιμοποιϊντασ ανανεϊςιμεσ πθγζσ 
ενζργειασ. 
Τποςτιριξθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ 
των γεωργϊν και των παραγωγϊν. 
Βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ τθσ χριςθσ 
θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθ διαδικαςία 
παραγωγισ και μεταφοράσ. 
υλλογι και ανακφκλωςθ κερμικισ 
ενζργειασ που παράγεται μζςω 
παραγωγικϊν διαδικαςιϊν. 

https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/detox-to-zero-by-oeko-tex
https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/detox-to-zero-by-oeko-tex
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Ηήτημα τοιχεία και αριθμοί Προτεινόμενεσ λφςεισ για επιχειρήςεισ 

Τποςτιριξθ των εταίρων τθσ αλυςίδασ 
εφοδιαςμοφ με δζςμευςθ για 
ενεργειακι απόδοςθ. 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τον ςυνολικό 
κφκλο ηωισ του προϊόντοσ ςτο ςτάδιο 
του ςχεδιαςμοφ του προϊόντοσ και τθν 
ανκεκτικότθτα του προϊόντοσ. 
Παροχι ςτουσ καταναλωτζσ  οδθγιϊν 
φροντίδασ ενεργειακισ απόδοςθσ. 

 

Παράδειγμα πραγματικήσ περίπτωςησ: Ενεργειακή απόδοςη ςε εργοςτάςιο 

φφανςησ 

κοπόσ #Ενζργεια #Κλωςτοχφαντουργία #Εργοςτάςιο φφανςθσ 

Προςτιθζμενη αξία Η Textil Ortiz είναι μια εταιρεία φφανςθσ που 
δθμιουργεί ζνα αποδοτικό και αφαιροφμενθσ 
ενζργειασ μοντζλο για να προςπακιςει να 
μειϊςει το κόςτοσ και να ζχει λιγότερεσ 
περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ μζςω τθσ 
ανάλυςθσ τθσ διάκεςθσ μεγαλφτερθσ 
κατανάλωςθσ και τθσ αλλαγισ του 
μθχανιςμοφ για εξοικονόμθςθ ακόμθ 105,31 

Tep / ζτοσ. Επιπρόςκετα, το κλωςτιριο εγκατζςτθςε δφο 
ανεμογεννιτριεσ και θλιακοφσ ςυλλζκτεσ οροφισ και παρακολοφκθςε 
τισ διαδικαςίεσ και τισ κφριεσ μθχανζσ κατανάλωςθσ ενζργειασ για να 
αξιολογιςει τθν κατανάλωςθ ενζργειασ.  
 
Πηγή πληροφόρηςησ και εικόνα:  ιςτοςελίδα Textil Ortiz. Νοε 2019 

Περιςςότερεσ 
πληροφορίεσ 

http://www.textilortiz.com/en/sustainability-3-0 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 
19

 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
20

 https://www.globalfashionagenda.com/initiatives/pulse/# 
21

 Ellen MacArthur Foundation, A new textiles economy: Redesigning fashion’s future, (2017, 
http://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications) 

 

http://www.textilortiz.com/en/sustainability-3-0
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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Ηήτημα τοιχεία και αριθμοί Προτεινόμενεσ λφςεισ για 
επιχειρήςεισ 

Μόλυνςθ των 
υδάτων 

Σο 20% τθσ ρφπανςθσ των υδάτων 
προζρχεται από τθ βαφι και το 
φινίριςμα των υφαςμάτων. 
Η απελευκζρωςθ πλαςτικϊν 
μικροϊνϊν ςε χερςαία 
οικοςυςτιματα ιςοδυναμεί ςε όγκο 
με περίπου 4 ζωσ 7 εκατομμφρια 
πλαςτικζσ ςακοφλεσ τθν θμζρα. 
Ζνα ζνδυμα από ςυνκετικό φφαςμα 
μπορεί να παράγει πάνω από 1.900 
μικροΐνεσ που περιζχουν πλαςτικό 
ςε κάκε πλφςθ, ανάλογα με το 
μείγμα υφαςμάτων. 

Να λθφκοφν υπόψθ οι 
περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ ςτο 
ςτάδιο του ςχεδιαςμοφ των 
προϊόντων 
Χαρτογράφθςθ των πικανϊν 
κινδφνων ςτθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ, 
γνϊςθ τθσ ανιχνευςιμότθτασ και 
ζλεγχοσ τθσ διαχείριςθσ των 
λυμάτων. 
Επιλογι αλυςίδασ εφοδιαςμοφ 
ςφμφωνα με το χαμθλό αποτφπωμα 
νεροφ και όχι με τουσ κινδφνουσ 
ρφπανςθσ των υδάτων. 
Επιλογι πρϊτων υλϊν και προϊόντων 
ςφμφωνα με λιγότερεσ μικροΐνεσ. 
Επιλογι πιςτοποιθμζνων βιϊςιμων 
υλικϊν. 
Αναηιτθςθ βζλτιςτων διακζςιμων 
τεχνολογιϊν ςτισ διαδικαςίεσ βαφισ 
και φινιρίςματοσ με λιγότερεσ 
επιβλαβείσ χθμικζσ ουςίεσ. 
Ανακφκλωςθ νεροφ, κατά προτίμθςθ 
ςε ςυςτιματα κλειςτοφ βρόχου 
Ενκάρρυνςθ των πελατϊν να 
μειϊςουν τισ επιπτϊςεισ τουσ μζςω 
προςεκτικοφ πλυςίματοσ 

 

Παράδειγμα πραγματικήσ περίπτωςησ: υμφωνία των Βιομηχανιών 

κοπόσ  #μόλυνςθ των υδάτων  #μικροπλαςτικό #ςυμφωνία 

Προςτιθζμενη αξία Η Συμφωνία των Βιομθχανιϊν (Cross 
Industry Agreement - CIA) είναι μια 
εκελοντικι ςυνεργαςία για τθν 
πρόλθψθ τθσ απελευκζρωςθσ 
μικροπλαςτικοφ ςτο υδάτινο 
περιβάλλον κατά τθν πλφςθ ςυνκετικϊν 
υφαςμάτων. 

 

Πηγή πληροφόρηςησ και εικόνα:  Ιςτοςελίδα τησ Euratex Νοε 2019 

Περιςςότερεσ 
πληροφορίεσ 

https://euratex.eu/cia/ 

 

https://euratex.eu/cia/
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Ηήτημα τοιχεία και αριθμοί Προτεινόμενεσ λφςεισ για 
επιχειρήςεισ 

Απόβλθτα Η βιομθχανία μόδασ δθμιουργεί 
περίπου 13 κιλά αποβλιτων μόδασ 
για κάκε άνκρωπο ςτον πλανιτθ 
κάκε χρόνο. 
Ο μζςοσ καταναλωτισ αγοράηει 
400% περιςςότερα ενδφματα απ’ 
ότι πριν 20 χρόνια. 
Λιγότερο από το 1% των ενδυμάτων 
και περίπου 20% των υφαςμάτων 
ανακυκλϊνονται. 
Σο μζςο κομμάτι ροφχων διαρκεί 
3,3 χρόνια πριν απορριφκεί. 

Η υιοκζτθςθ μιασ προςζγγιςθσ 
κυκλικισ οικονομίασ όςον αφορά τον 
ςχεδιαςμό, τθν παραγωγι και τθν 
εμπορία των προϊόντων, τον 
εντοπιςμό των περιπτϊςεων όπου 
μποροφν να μειωκοφν τα απόβλθτα 
και τθν ανακφκλωςθ ι 
επαναχρθςιμοποίθςθ των 
κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων. 
Βελτίωςθ των ακριβϊν προβλζψεων 
και προδιαγραφϊν με τουσ 
προμθκευτζσ για τθ μείωςθ των 
ςφαλμάτων που οδθγοφν ςε 
απόβλθτα κατά τθ διάρκεια τθσ 
παραγωγισ. 
Προϊκθςθ τθσ ανακφκλωςθσ των 
ενδυμάτων και των υφαςμάτων από 
τουσ καταναλωτζσ - από τα ςθμεία 
ςυλλογισ ενδυμάτων, τισ 
κατευκφνςεισ ανακφκλωςθσ 
υφαςμάτων, τισ ανταλλαγζσ μόδασ 
και τα προγράμματα ανακφκλωςθσ. 

 

 

 

Ηήτημα τοιχεία και αριθμοί Προτεινόμενεσ λφςεισ για 
επιχειρήςεισ 

φγχρονθ δουλεία Σο 58% των ατόμων που εργάηονται 
ςτθ ςκλαβιά βρίςκονται ςτθν Κίνα, 
τθν Ινδία, το Πακιςτάν, το 
Μπαγκλαντζσ και το Ουημπεκιςτάν. 
Η ζρευνα του αμερικανικοφ 
Τπουργείου Εργαςίασ αναγνωρίηει 
19 χϊρεσ όπου θ καταναγκαςτικι 
εργαςία ζχει βρεκεί ειδικά ςτισ 
αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ με είδθ 
ζνδυςθσ ι κοςμθμάτων. 
το Ουημπεκιςτάν, περίπου 1 
εκατομμφριο ενιλικεσ και παιδιά 
αναγκάςτθκαν να εργαςτοφν ςτουσ 
αγροφσ κατά τθ ςυγκομιδι του 
βαμβακιοφ το 2015. 
Πολλζσ από τισ γυναίκεσ που 
δουλεφουν ςτα 
κλωςτοχφαντουργικά εργοςτάςια 

Χαρτογράφθςθ του πικανοφ 
κινδφνου ι δυνατοτιτων για 
καταναγκαςτικι εργαςία ι ςφγχρονθ 
δουλεία ςτισ δικζσ τουσ αλυςίδεσ 
εφοδιαςμοφ, και διερεφνθςθ μζτρων 
για τθν πρόλθψι τθσ · 
Η ευαιςκθτοποίθςθ των 
εργαηομζνων, των εταίρων, των 
προμθκευτϊν ι των πελατϊν ςχετικά 
με τον κίνδυνο καταναγκαςτικισ 
εργαςίασ και θ εφαρμογι 
προγραμμάτων κατάρτιςθσ για τθν 
αποτελεςματικότερθ πρόλθψθ, 
ανίχνευςθ και αποκατάςταςθ · 
Τποςτιριξθ πρωτοβουλιϊν για τθν 
ενίςχυςθ τθσ τοπικισ νομοκεςίασ για 
τθ δθμιουργία ευρείασ δυναμικισ για 
τθν εξάλειψθ τθσ ςφγχρονθσ 
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του Σαμίλ Ναντοφ τθσ νότιασ Ινδίασ 
φτάνουν εκεί κάτω από ζνα είδοσ 
δεςμευμζνου εργατικοφ δυναμικοφ 
που είναι γνωςτό ωσ το "χζδιο 
ουμανγκάλι". 

δουλείασ. 
 Χριςθ πρϊτων υλϊν με 
πιςτοποιθμζνθ ι αποδεδειγμζνθ 
προζλευςθ · 

 

 

Ηήτημα τοιχεία και αριθμοί Προτεινόμενεσ λφςεισ για 
επιχειρήςεισ 

Παιδικι εργαςία Περίπου 152 εκατομμφρια παιδιά 
παγιδευμζνα ςτθν παιδικι εργαςία 
παγκοςμίωσ. 
Η παιδικι εργαςία βρίςκεται ςε 51 
χϊρεσ ςε τουλάχιςτον ζνα μζροσ 
των αλυςίδων εφοδιαςμοφ με 
βαμβάκι, ζνδυμα και κοςμιματα. 

Χαρτογράφθςθ τθσ φπαρξθσ και του 
δυνθτικοφ κινδφνου παιδικισ 
εργαςίασ που ςυμβαίνει ςτισ δικζσ 
τουσ αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ. 
Η ςυνεργαςία με τουσ προμθκευτζσ 
και τουσ τόπουσ παραγωγισ για τθν 
εξαςφάλιςθ πολιτικϊν καλισ 
ποιότθτασ και κατάρτιςθσ για τθν 
παιδικι εργαςία ζχει τεκεί ςε 
εφαρμογι. 
Η διαςφάλιςθ των αγοραςτικϊν τουσ 
πρακτικϊν αντικατοπτρίηει τθν 
ανάγκθ κατάλλθλων μιςκϊν ενθλίκων 
και υπεφκυνων πρακτικϊν 
απαςχόλθςθσ. 
Τποςτιριξθ πολιτικϊν και 
προγραμμάτων για τθ μετάβαςθ ςε 
αξιοπρεπι εκπαίδευςθ για παιδιά 
που βρίςκονται ςτθν παιδικι 
εργαςία. 
Ζχοντασ ςαφείσ πολιτικζσ και 
προγράμματα κατάρτιςθσ που 
διαςφαλίηουν ότι όλοι οι εργαηόμενοι 
ζχουν επίγνωςθ των νόμων και των 
όρων τουσ. 
Εξαςφάλιςθ ενεργοφ ελζγχου τθσ 
εφαρμογισ των πολιτικϊν τουσ · 
υνεργαςία ςε τοπικζσ ι τομεακζσ 
πρωτοβουλίεσ με άλλα δικαιϊματα 
παιδιϊν ι οργανϊςεισ εργαςίασ για 
τθν οικοδόμθςθ μιασ κουλτοφρασ 
ευθμερίασ των παιδιϊν όπου 
λειτουργοφν. 

 

Οι αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ τθσ βιομθχανίασ ζνδυςθσ - κλωςτοχφαντουργίασ είναι πολφ 

περίπλοκεσ και κατακερματιςμζνεσ Προκειμζνου να αλλάξει ο αρνθτικόσ αντίκτυποσ ςτο 

περιβάλλον και τθν κοινωνία, απαιτείται διεπιςτθμονικι ςυνεργαςία ςε παγκόςμιο 
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επίπεδο, μεταξφ προμθκευτϊν, παραγωγϊν, λιανοπωλθτϊν, κακϊσ και ςε κυβερνθτικό και 

νομοκετικό επίπεδο. 

Θζμα 1.2.3.3 Προςζγγιςη κυκλικήσ οικονομίασ 

Σο υφιςτάμενο οικονομικό μοντζλο βαςίηεται ςε γραμμικι οικονομικι προςζγγιςθ και ζχει 

εξαιρετικά αρνθτικζσ οικονομικζσ, κοινωνικζσ και περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ. Ωσ εκ 

τοφτου, ο κλάδοσ πρζπει να αλλάξει ςε περιςςότερο βιϊςιμο οικονομικό μοντζλο - κυκλικι 

προςζγγιςθ που ξεκινά από το ςχεδιαςμό του προϊόντοσ και ςε όλα τα ςτάδια τθσ αλυςίδασ 

εφοδιαςμοφ, εξαςφαλίηοντασ τθν κατάλλθλθ ποιότθτα από πρϊτεσ φλεσ ζωσ τελικά 

προϊόντα, μακροχρόνια χριςθ των προϊόντων και επανειςαγωγι των χρθςιμοποιθμζνων 

προϊόντων πίςω ςτθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ, μειϊνοντασ ζτςι τθν ποςότθτα των 

προθγουμζνωσ περιγραφόμενων ηθτθμάτων τθσ βιομθχανίασ κλωςτοχφαντουργίασ και 

ζνδυςθσ22. 

 

Εικόνα 4. Διαφορζσ μεταξφ προςεγγίςεων γραμμικισ και κυκλικισ οικονομίασ 

 

 
23

 https://www.researchgate.net/publication/326546054_Circular_Economy_-
_Challenges_for_the_Textile_and_Clothing_Industry 
24

 Ellen MacArthur Foundation, A new textiles economy: Redesigning fashion’s future, (2017, 
http://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications) 

https://www.researchgate.net/publication/326546054_Circular_Economy_-_Challenges_for_the_Textile_and_Clothing_Industry
https://www.researchgate.net/publication/326546054_Circular_Economy_-_Challenges_for_the_Textile_and_Clothing_Industry
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Η κυκλικι οικονομία βαςίηεται ςε τρεισ αρχζσ23:  

- Εξαίρεςθ των αποβλιτων και τθσ ρφπανςθσ. 

- Διατιρθςθ των χρθςιμοποιοφμενων πόρων (ςχεδιαςμόσ ανκεκτικϊν, 

επαναχρθςιμοποιιςιμων, ανακυκλϊςιμων προϊόντων)  

- Ανανζωςθ φυςικϊν ςυςτθμάτων (αποφυγι τθσ χριςθσ μθ ανανεϊςιμων πόρων, 

ενίςχυςθ των ανανεϊςιμων πόρων). 

- 
1
 https://www.researchgate.net/publication/326546054_Circular_Economy_-

_Challenges_for_the_Textile_and_Clothing_Industry 
- 

1
 Ellen MacArthur Foundation, A new textiles economy: Redesigning fashion’s future, (2017, 

http://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications) 

 

Παράδειγμα πραγματικήσ περίπτωςησ: Ecoalf μόδα από τα θαλάςςια απόβλητα 

κοπόσ #Ανακυκλωμζνα υλικά #brands 

Προςτιθζμενη 
αξία 

ECOALF (Ιςπανία) –Αειφόρο brand μόδασ που δθμιουργεί ενδφματα 
και αξεςουάρ καταςκευαςμζνα εξ ολοκλιρου από ανακυκλωμζνα 
υλικά, ενςωματϊνοντασ πρωτοποριακι τεχνολογία. Το ζργο 
ανακφκλωςθσ των ωκεανϊν (Upcycling the Oceans project - UTO) 
ςυλλζγει τα ςκουπίδια που καταςτρζφουν τουσ ωκεανοφσ και τα 
μετατρζπει ςε νιματα υψθλισ ποιότθτασ για τθν παραγωγι 
υφαςμάτων και προϊόντων. Το Ίδρυμα ECOALF ζχει καταφζρει να 
εμπλζξει περιςςότερουσ από 2.500 αλιείσ ςε 32 λιμάνια, ςυνολικοφ 
αρικμοφ 440 μθχανοτράτων και ςυλλογι περιςςότερων από 300 
τόνων απορριμμάτων από τον πυκμζνα τθσ Μεςογείου. Από τθν 
ανάκτθςθ απορριμμάτων από νάιλον (απορρίμματα υφαςμάτων, 
δίχτυα αλιείασ από τουσ ωκεανοφσ και χαλιά), το ανακυκλωμζνο 
νάιλον χρειάηεται το ιμιςυ τθσ ποςότθτασ βθμάτων ςε ςφγκριςθ με τθ 
ςυμβατικι χθμικι διαδικαςία και τθ μειωμζνθ κατανάλωςθ ενζργειασ 
και νεροφ. 

Πηγή πληροφόρηςησ: Ιςτοςελίδα του Ecoalf. Νοε 2019 

Περιςςότερεσ 
πληροφορίεσ 

https://ecoalf.com/en/ 

 

Οι κφριεσ προτεραιότθτεσ είναι: 

- Ιχνθλαςιμότθτα ςτθν παραγωγι και κατά τθ χριςθ. 

- Διαφανισ διαχείριςθ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ. 

- Αποτελεςματικι χριςθ των πόρων, με ζμφαςθ ςτισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ 

ςτθν παραγωγι και ςτισ πρϊτεσ φλεσ. 

- Μείωςθ χθμικϊν και ρφπανςθσ ςε όλα τα επίπεδα - από τισ πρϊτεσ φλεσ μζχρι τθν 

παραγωγι και τθ χριςθ και τθ ηωι των προϊόντων. 

https://www.researchgate.net/publication/326546054_Circular_Economy_-_Challenges_for_the_Textile_and_Clothing_Industry
https://www.researchgate.net/publication/326546054_Circular_Economy_-_Challenges_for_the_Textile_and_Clothing_Industry
https://ecoalf.com/en/
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- χεδιαςμόσ και εκπαίδευςθ - από τουσ λιανοπωλθτζσ, τουσ παραγωγοφσ ζωσ τουσ 

καταναλωτζσ. 

- Τποςτιριξθ καινοτόμων τεχνολογιϊν. 

- Τποςτιριξθ βιϊςιμων πρϊτων υλϊν. 

- Βελτίωςθ και ενίςχυςθ του παγκόςμιου ςυςτιματοσ ανακφκλωςθσ. 

- Άλλεσ διεκδικιςεισ: 

o Μείωςθ τθσ απελευκζρωςθσ πλαςτικϊν μικροϊνϊν. 

o Χρθςιμοποίθςθ των καλφτερων διακζςιμων τεχνικϊν ςτθν παραγωγι. 

o Ανεφρεςθ νζων αειφόρων πρϊτων υλϊν. 

 

Παράδειγμα πραγματικήσ περίπτωςησ: Lenzing. Αειφόροσ ίνα 

κοπόσ #πρϊτεσ φλεσ #ίνα #αειφόροσ 

Προςτιθζμενη 
αξία 

Lenzing Group –μια διεκνισ εταιρεία που παράγει υψθλισ ποιότθτασ 
ίνεσ από τθν ανανεϊςιμθ πρϊτθ φλθ, το ξφλο, χρθςιμοποιϊντασ 
φιλικζσ προσ το περιβάλλον και καινοτόμεσ τεχνολογίεσ. Αυτζσ οι ίνεσ 
αποτελοφν τθ βάςθ για ζνα ευρφ φάςμα εφαρμογϊν 
κλωςτοχφαντουργικϊν και μθ υφαντϊν και χρθςιμοποιοφνται επίςθσ 
ςε ςτολζσ εργαςίασ και προςτατευτικζσ ςτολζσ, κακϊσ και ςε 
διάφορεσ βιομθχανικζσ εφαρμογζσ. Η φιλικότθτα προσ το περιβάλλον 
και θ βιοαποδομθςιμότθτα των ινϊν TENCEL ™ Lyocell αποτελοφν 
βαςικά κριτιρια αγοράσ για ευαίςκθτουσ τομείσ όπωσ τα καλλυντικά 
και θ υγιεινι. Επιπλζον, οι ίνεσ TENCEL ™ Lyocell ζχουν άριςτεσ 
ιδιότθτεσ διαχείριςθσ υγραςίασ που τισ κακιςτοφν ελκυςτικζσ για 
χριςθ ςε υψθλισ ποιότθτασ λευκά είδθ, όπωσ κλινοςκεπάςματα, 
ςεντόνια και μαξιλαροκικεσ, αλλά και ςε ακλθτικά ροφχα και 
εξωτερικά ενδφματα για γυναίκεσ. 

Πηγή πληροφόρηςησ: Ιςτοςελίδα τησ Lenzing. Νοε 2019 

Περιςςότερεσ 
πληροφορίεσ 

https://www.lenzing.com/sustainability/ 

 

Παράδειγμα πραγματικήσ περίπτωςησ: Agraloop. Αειφόρεσ ίνεσ από καλλιζργειεσ 

τροφίμων 

κοπόσ #πρϊτεσ φλεσ #ίνα #αειφόρα 

Προςτιθζμενη 
αξία 

Agraloop – μετατρζπει τα απόβλθτα καλλιεργειϊν τροφίμων ςε 
προϊόντα φυςικισ ίνασ υψθλισ αξίασ με ανταγωνιςτικό και κλιμακωτό 
τρόπο, εξαςφαλίηοντασ αειφόρα και αναγεννθτικά οφζλθ. Σο Agraloop 
™ μπορεί να χρθςιμοποιιςει μια ςειρά πρϊτων υλϊν, όπωσ 
ελαιόςπορουσ κάνναβθσ και λιναριοφ, κακϊσ και φφλλα ανανά, 
κορμοφσ μπανάνασ και φλοιό ηαχαροκάλαμου. Με ζμφαςθ ςτθ 

https://www.lenzing.com/sustainability/
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ςυνεργαςία ωσ βαςικι ςτρατθγικι, θ εταιρεία ςυμβάλλει ςτθν 
επιτάχυνςθ τθσ παγκόςμιασ μετατροπισ ςτθν αποδοτικότθτα των 
πόρων ςτθν κλωςτοχφαντουργία / μόδα. Σα κυκλικά ςυςτιματα 
ςυνεργάηονται με επενδυτζσ και ενδιαφερόμενουσ τθσ βιομθχανίασ 
που ενδιαφζρονται να ςυμβάλουν ςτθν  ανάπτυξθ τθσ κυκλικισ / 
αναγεννθτικισ οικονομίασ. 

Πηγή πληροφόρηςησ: Ιςτοςελίδα τησ Agraloop. Νοε 2019 

Περιςςότερεσ 
πληροφορίεσ 

https://www.circular-systems.com/agraloop 

 

 

Μια κυκλικι προςζγγιςθ ςτον τομζα τθσ κλωςτοχφαντουργίασ και τθσ ζνδυςθσ κα 

μποροφςε να αποφζρει ςθμαντικά οφζλθ όχι μόνο για τθν οικονομία, αλλά και για το 

περιβάλλον και τθν κοινωνία. Οφζλθ για τθν οικονομία: 

- Εξοικονόμθςθ κόςτουσ υλικοφ με τθ χριςθ ανακυκλωμζνων υλικϊν (ςε ςφγκριςθ με τθ 

χριςθ παρκζνων υλικϊν) 

- Επιπλζον κζρδοσ μζςω νζων υπθρεςιϊν (ενοικίαςθ, εξατομίκευςθ, εγγυιςεισ, 

ςυντιρθςθ). 

- Καλφτερθ φιμθ και δθμόςια εικόνα. 

- Σόποσ για καινοτομίεσ. 

- υνολικι οικονομικι ανάπτυξθ. 

 

Παράδειγμα πραγματικήσ περίπτωςησ:  Inditex. Προϊόντα Join Life  

κοπόσ #προϊόντα #brand 

Προςτιθζμενη 
αξία 

υλλογή Join Life από τη ZARA – Ενδφματα με παρελκόν - 
δθμιουργθμζνα από τα ίδια ροφχα. Εργαςία με τουσ προμθκευτζσ για 
τθ δθμιουργία κυκλικοφ ςυςτιματοσ - για τθν ανάκτθςθ των 
αποβλιτων κοπισ. Χριςθ του RefibraTM Lyocell (Lenzing). Κνα 
καταςκευαςμζνθ από ανακυκλωμζνο βαμβάκι και ξφλο που 
προζρχεται από δάςθ που καλλιεργοφνται με μεκόδουσ αειφορίασ. 
Ανακυκλωμζνοσ πολυεςτζρασ - παραγόμενοσ από ανακυκλωμζνα 
πλαςτικά μπουκάλια. Ανακυκλωμζνο μαλλί και βαμβάκι. Πρϊτεσ φλεσ 
πιςτοποιθμζνεσ ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα. Επιπλζον, θ Inditex 
ζχει τθν ιχνθλαςιμότθτα και τον ζλεγχο όλων των ινϊν ςε όλα τα 
εργοςτάςια από εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ-εταιρείεσ που ελζγχουν 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά κζματα ςε όλθ τθν αλυςίδα 
εφοδιαςμοφ. 

Πηγή πληροφόρηςησ και εικόνα: Ιςτοςελίδα τησ ZARA. Νοε 2019 

Περιςςότερεσ 
πληροφορίεσ 

https://www.zara.com/uk/en/join-life-recycled-materials-l1873.html 

https://www.circular-systems.com/agraloop
https://www.zara.com/uk/en/join-life-recycled-materials-l1873.html
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Οφζλθ για το περιβάλλον: 

- μείωςθ των εκπομπϊν του κερμοκθπίου · 

- Μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ παρκζνων και μθ ανανεϊςιμων υλικϊν και ενζργειασ. 

- Μείωςθ τθσ ρφπανςθσ (νερό, αζρασ, ζδαφοσ). 

- Αυξθμζνθ παραγωγικότθτα τθσ γθσ και ςυνολικι υγεία του εδάφουσ. 

- Μείωςθ του πλαςτικοφ ςτον ωκεανό. 

- Μείωςθ επικίνδυνων χθμικϊν ουςιϊν ςτο περιβάλλον. 

- Μείωςθ τθσ χριςθσ γλυκοφ νεροφ. 

 

 

 

Παράδειγμα πραγματικήσ περίπτωςησ: ZDHC- Μηδενική Εκφόρτωςη Επικίνδυνων 

Χημικών (Zero Discharge Hazardous Chemicals) 

κοπόσ #Αειφόροσ Εφοδιαςτικι Αλυςίδα #υμμαχίεσ #Επικίνδυνα Χθμικά 
#Brands 

Προςτιθζμενη 
αξία 

Ο Οδικόσ Χάρτθσ ZDHC για το πρόγραμμα Μθδζν είναι ζνασ 
ςυναςπιςμόσ των brands μόδασ, των κυγατρικϊν τθσ αλυςίδασ αξίασ 
και των ςυνεργατϊν. Εξουςιοδοτεί τθν παγκόςμια αλυςίδα αξίασ 
κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων, δερμάτινων ειδϊν, ενδυμάτων και 
υποδθμάτων για τθν υποκατάςταςθ επικίνδυνων χθμικϊν με πιο 
αςφαλι κατά τθν παραγωγικι διαδικαςία. Σο ZDHC υιοκετεί μια 
ολιςτικι, ανοικτι προςζγγιςθ, υποςτθρίηοντασ αςφαλζςτερεσ 
πρακτικζσ χθμικισ διαχείριςθσ ςε ολόκλθρθ τθν αλυςίδα αξίασ. Για το 
ςκοπό αυτό εντοπίςτθκαν τρεισ περιοχζσ εςτίαςθσ που είναι κρίςιμεσ 
για τθν εξάλειψθ επικίνδυνων χθμικϊν ουςιϊν: Ειςροι (βελτίωςθ 
χθμικϊν ειςροϊν), Διαδικαςία (προωκεί τθν καλι χθμικι διαχείριςθ) 
και Εξαγωγι (επαλικευςθ των χθμικϊν ουςιϊν ςτισ διεργαςίεσ 
παραγωγισ, π.χ. απόβλθτα και υγρά απόβλθτα). 
Πηγή πληροφόρηςησ και εικόνα: Ιςτοςελίδα τησ ZDHC. Νοε 2019 

Περιςςότερεσ 
πληροφορίεσ 

https://www.roadmaptozero.com/ 

 

Οφζλθ για τθν κοινωνία: 

-  Περιςςότερεσ επιλογζσ, υψθλότερθ ποιότθτα 

-  Θετικζσ επιπτϊςεισ ςτθν υγεία (για τουσ εργαηομζνουσ και τουσ καταναλωτζσ)  

-  εβαςμόσ των γενικϊν ανκρωπίνων δικαιωμάτων 

https://www.roadmaptozero.com/
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τον κλάδο τθσ κλωςτοχφαντουργίασ υπάρχουν οριςμζνεσ πρϊτεσ φλεσ που ζχουν μακρά 

παράδοςθ με χαρακτθριςτικά κυκλικισ οικονομίασ όπωσ: βαμβάκι, μαλλί και άλλεσ 

φυςικζσ ίνεσ που ανακυκλϊνονται από προ- και μετα-καταναλωτικά κλωςτοχφαντουργικά 

προϊόντα για να δθμιουργιςουν νζα νιματα. ε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, αυτζσ οι 

ανακυκλωμζνεσ πρϊτεσ φλεσ δεν χρειάηονται διαδικαςία βαφισ επειδι το χρϊμα 

αποκτάται με ανάμιξθ των ιδθ χρωματιςμζνων αποβλιτων από υφαντικζσ φλεσ. 

το παρελκόν, αυτό το είδοσ επιχειρθματικϊν μοντζλων ιταν ςθμαντικό ςε άλλα για να 

προςφζρει ςτθν αγορά πρϊτεσ φλεσ και ςτθν πραγματικότθτα αυτά τα μοντζλα 

εξακολουκοφν να λειτουργοφν, αλλά υπάρχει μια τάςθ για τθ δθμιουργία 

κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων με μίγμα πρϊτων υλϊν που ζχουν ςυγκεκριμζνα 

χαρακτθριςτικά ι μικρότερο ζπακλο, μειϊνουν όμωσ τθν δυνατότθτα ανακφκλωςθσ αυτϊν 

των προϊόντων. 

Θζμα 1.2.3.4 Εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ για την κλωςτοχφαντουργία - οριςμζνα 

παραδείγματα ζργων 

The ζργο ECWRTI24 (ξεκίνθςε το 2015) αποςκοπεί ςτθν ειςαγωγι μιασ νζασ τεχνολογικισ 
αντίλθψθσ ςτθν αγορά που κλείνει τον κφκλο του νεροφ διαχωρίηοντασ το νερό, τα 
οργανομεταλλικά και τα άλατα δθμιουργϊντασ ζνα παραγόμενο κακαρό νερό που μπορεί 
να επαναχρθςιμοποιθκεί πλιρωσ. Σα κλωςτιρια μποροφν να μειϊςουν τθν κατανάλωςθ 
νεροφ κατά 90% χρθςιμοποιϊντασ τθν ιδζα EColoRO, θ οποία αποτελείται από 
θλεκτροκροκίδωςθ ακολουκοφμενθ από διικθςθ μεμβράνθσ, για τθν επεξεργαςία των 
λυμάτων τουσ και ςτθ ςυνζχεια για τθν ανακφκλωςι τουσ. Οι ςτόχοι του προγράμματοσ 
είναι οι εξισ: 
 
- Για να επιτευχκεί μθδενικι εκροι υγρϊν, όλο το νερό επαναχρθςιμοποιείται. 

- Μείωςθ τθσ πρόςλθψθσ γλυκοφ νεροφ άνω του 75%. 

- Μζγιςτθ διαχείριςθ των υδάτων και των λυμάτων από πλευράσ πόρων και ενεργειακισ 

απόδοςθσ. 

- Δθμιουργία οικονομικά αποδοτικϊν λφςεων επεξεργαςίασ νεροφ. 

- Εφχρθςτεσ λφςεισ που ταιριάηουν ςε οποιοδιποτε βιομθχανικό περιβάλλον. 

 

RESYNTEX25 είναι ζνα ερευνθτικό ζργο που ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία μιασ νζασ κυκλικισ 

οικονομικισ αντίλθψθσ για τισ κλωςτοχφαντουργικζσ και χθμικζσ βιομθχανίεσ. 

Χρθςιμοποιϊντασ τθ βιομθχανικι ςυμβίωςθ, ςτοχεφει να παράγει δευτερογενείσ πρϊτεσ 

φλεσ από άχρθςτα υφάςματα. Οι ςτόχοι τουσ είναι οι εξισ: 

- χεδιαςμόσ μιασ ολοκλθρωμζνθσ αλυςίδασ αξίασ από τθ ςυλλογι υφαντικϊν 

απορριμμάτων ζωσ τθ δθμιουργία νζασ πρϊτθσ φλθσ για χθμικά προϊόντα και 

κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα. 

- Βελτίωςθ των προςεγγίςεων ςυλλογισ με παράλλθλθ αφξθςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ του 

κοινοφ ςχετικά με τα απόβλθτα των υφαντουργικϊν προϊόντων και τθν 
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- Ενεργοποίθςθ τθσ ανιχνευςιμότθτασ των αποβλιτων με τθ ςυγκζντρωςθ δεδομζνων. 

- Ανάπτυξθ καινοτόμων επιχειρθματικϊν μοντζλων για τθ βιομθχανία χθμικϊν και 

κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων. 

- Παρουςίαςθ μιασ πλιρουσ γραμμισ επανεπεξεργαςίασ για βαςικά υφαντουργικά 

εξαρτιματα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ επεξεργαςίασ υγρϊν και ςτερεϊν αποβλιτων. 

 

1.2.4 Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

- United Nations homepage – https://www.un.org/en/index.html 

- UNESCO homepage – https://en.unesco.org/ 

- Overview of the United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20) 

(2012) – https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1505natprep-

liberia-WEB.pdf 

- https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 

- https://www.commonobjective.co/ 

- https://www.globalfashionagenda.com/initiatives/pulse/# 

- https://www.nrdc.org/sites/default/files/rsifullguide.pdf 

- https://www.close-the-loop.be/en 

- https://scholar.oxy.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1005&context=uep_student 

- European Circular Economy Stakeholder Platform Good Practices - 

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/good-

practices?key_area=All&sector=196&country=All&org_type=All&funding_type=All&i

dentified_challenge=All&scope=All&title= 

- http://ethicalfashionforum.com/ 

- https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-

Textiles-Economy_Full-Report.pdf 

- https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmenvaud/1952/full-

report.html 

- http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633143/EPRS_BRI(2019

)633143_EN.pdf 

- http://www.europarl.europa.eu/EPRS/140841REV1-Workers-conditions-in-the-

textile-and-clothing-sector-just-an-Asian-affair-FINAL.pdf 

 

 
24

 https://ecwrti.eu/ 
25 

http://www.resyntex.eu/ 

 

https://www.un.org/en/index.html
https://en.unesco.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1505natprep-liberia-WEB.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1505natprep-liberia-WEB.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.commonobjective.co/
https://www.globalfashionagenda.com/initiatives/pulse/
https://www.nrdc.org/sites/default/files/rsifullguide.pdf
https://www.close-the-loop.be/en
https://scholar.oxy.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1005&context=uep_student
https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/good-practices?key_area=All&sector=196&country=All&org_type=All&funding_type=All&identified_challenge=All&scope=All&title
https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/good-practices?key_area=All&sector=196&country=All&org_type=All&funding_type=All&identified_challenge=All&scope=All&title
https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/good-practices?key_area=All&sector=196&country=All&org_type=All&funding_type=All&identified_challenge=All&scope=All&title
http://ethicalfashionforum.com/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-Economy_Full-Report.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-Economy_Full-Report.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmenvaud/1952/full-report.html
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmenvaud/1952/full-report.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633143/EPRS_BRI(2019)633143_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633143/EPRS_BRI(2019)633143_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/140841REV1-Workers-conditions-in-the-textile-and-clothing-sector-just-an-Asian-affair-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/140841REV1-Workers-conditions-in-the-textile-and-clothing-sector-just-an-Asian-affair-FINAL.pdf
https://ecwrti.eu/
http://www.resyntex.eu/
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1.2.5 Ερωτηματολόγιο  

Ερωτθματολόγιο αυτοαξιόλογθςθσ 

___________________________________________________________________________ 

1. Ποιο είναι το % των ενδυμάτων που ανακυκλϊνονται αυτι τθ ςτιγμι; (επιλζξτε τθν 

καταλλθλότερθ επιλογι)  

α. 20% 

β.  7% 

γ.  1% 

2. Ποιο είναι το ποςοςτό των παγκόςμιων εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα που 

δθμιουργοφνται κάκε χρόνο από τθ βιομθχανία ζνδυςθσ - κλωςτοχφαντουργίασ; 

(επιλζξτε τθν καταλλθλότερθ επιλογι)  

α.  3% 

                      β.  5% 

γ.  6% 

3. Ποιο οικονομικό μοντζλο κα μποροφςε να είναι αποτελεςματικότερο για τθν 

παροχι αειφόρου ανάπτυξθσ; (επιλζξτε τθν καταλλθλότερθ επιλογι)  

α.  Πολιτικι Οικονομία 

β.  Κυκλικι Οικονομία 

γ.  Γραμμικι Οικονομία 

4. Ποιεσ είναι οι κφριεσ αρχζσ τθσ κυκλικισ οικονομίασ; (επιλζξτε τθν καταλλθλότερθ 

επιλογι) 

α. Εξαίρεςθ των αποβλιτων 

                  β. Διατιρθςθ των πόρων που χρθςιμοποιοφνται 

γ. Ανανζωςθ φυςικϊν ςυςτθμάτων 

δ. Όλα τα παραπάνω 

 

 

Τποενότητα 1.3 Εφαρμογή Πιςτοποιητικών και Πολιτικών 

1.3.1 Ειςαγωγή 

Αυτι θ υποενότθτα ςυγκεντρϊνει τα ςθμαντικότερα πρότυπα που ςχετίηονται με 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά, δεοντολογικά και κζματα αςφάλειασ ςτον κλάδο ζνδυςθσ -  

κλωςτοχφαντουργίασ προςανατολιςμζνα ςε οργανιςμοφσ/εταιρείεσ και για 
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κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα. Παρζχει επίςθσ μια εικόνα των ςυνδικαλιςτικϊν 

οργανϊςεων και των οργανϊςεων υποςτιριξθσ τθσ βιομθχανίασ. 

 

1.3.2 φντομη περιγραφή 

Γνώςη Δεξιότητεσ Αρμοδιότητεσ 
Στο τζλοσ αυτισ τθσ υποενότθτασ, ο 
εκπαιδευόμενοσ κα: 
 

Στο τζλοσ αυτισ τθσ υποενότθτασ, ο 
εκπαιδευόμενοσ κα είναι ςε κζςθ: 
 

Στο τζλοσ αυτισ τθσ υποενότθτασ, ο 
εκπαιδευόμενοσ κα ζχει αποκτιςει τθν 
ευκφνθ και τθν αυτονομία: 
 

• Γνωρίηει τουσ κανόνεσ, τισ 

πολιτικζσ και τα πρότυπα 

ςχετικά με 

περιβαλλοντικά, 

κοινωνικά, θκικά και 

κζματα αςφαλείασ. 

 

• Να αναπτφξει και να 

εφαρμόςει μεκοδολογίεσ, 

εργαλεία και διαδικαςίεσ 

ςυγκεκριμζνων κεμάτων 

διαχείριςθσ τθσ 

αειφορίασ. 

• Να αναπτφξει τθν 

ςτοιχειϊδθ ικανότθτα 

εντοπιςμοφ και ανάλυςθσ 

καταςτάςεων και 

εγγράφων για τθν 

επίλυςθ περιβαλλοντικϊν 

και κοινωνικϊν 

προβλθμάτων ςε 

επιχειρθματικό πλαίςιο. 

• Να κατανοιςει τισ 

διαδικαςίεσ των 

περιβαλλοντικϊν και 

κοινωνικϊν αλλαγϊν, να 

εφαρμόςει κανονιςμοφσ 

για τθν πρόλθψθ 

περιβαλλοντικϊν κινδφνων 

και κοινωνικϊν 

προβλθμάτων. Να 

κατανοιςει τισ κφριεσ 

αιτίεσ τθσ μθ αειφορίασ. 

Να διαχειριςτεί τθν 

εφαρμογι πιςτοποιθτικϊν 

και εγγράφων των 

πολιτικϊν. Να κακορίςει 

ςτόχουσ και προγράμματα 

για τθ βελτίωςθ τθσ 

απόδοςθσ τθσ 

επιχειρθματικισ 

αειφορίασ. 

 

 

1.3.3 Περιεχόμενο υποενότητασ 

Θζμα 1.3.3.1 Εφαρμογή Πιςτοποιητικών και Πολιτικών 

Υπάρχουν περίπου 40 πιςτοποιθμζνα πρότυπα που ρυκμίηουν κζματα όπωσ θ παιδικι 

εργαςία, θ καταναγκαςτικι εργαςία, οι ςυνκικεσ εργαςίασ, θ βιολογικι παραγωγι, θ 

χριςθ χθμικϊν ουςιϊν, θ καλι διαβίωςθ των αγροτϊν κλπ. Τα πρότυπα αυτά παρζχουν ςτθ 

βιομθχανία ςυγκεκριμζνα πρότυπα δράςθσ, επιτρζποντασ ςτθν βιομθχανία ζνδυςθσ - 

κλωςτοχφαντουργίασ να ζχει μια κετικι παρά αρνθτικι επίδραςθ ςτο ςυνολικό 

οικοςφςτθμα του πλανιτθ. Ωςτόςο, μόνο το 2% των επιχειριςεων ζνδυςθσ - 
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κλωςτοχφαντουργίασ παγκοςμίωσ οργανϊνουν τθ δουλειά τουσ ςφμφωνα με τα πρότυπα 

αυτά89. 

Προδιαγραφζσ Πιςτοποίηςησ και Καθοδήγηςησ προςανατολιςμζνα ςε επιχειρήςεισ 

ISO 26000 Κακοδιγθςθ για τθν κοινωνικι ευκφνθ28. κοπόσ είναι να βοθκιςει τουσ 
οργανιςμοφσ να ςυμβάλλουν ςτθν αειφόρο ανάπτυξθ. Να τουσ ενκαρρφνει να υπερβοφν τθ 
νομικι ςυμμόρφωςθ, αναγνωρίηοντασ ότι θ ςυμμόρφωςθ με το δίκαιο αποτελεί 
κεμελιϊδεσ κακικον κάκε οργανιςμοφ και ουςιαςτικό μζροσ τθσ κοινωνικισ τουσ ευκφνθσ. 
Αποςκοπεί ςτθν προϊκθςθ κοινισ κατανόθςθσ ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ και ςτθ 
ςυμπλιρωςθ άλλων μζςων και πρωτοβουλιϊν κοινωνικισ ευκφνθσ, όχι για τθν 
αντικατάςταςι τουσ. 
BS ISO 20400 Αειφόρεσ προμικειεσ – Κακοδιγθςθ29. Παρζχει κακοδιγθςθ ςε 
οργανιςμοφσ, ανεξάρτθτα από τθ δραςτθριότθτά τουσ ι το μζγεκόσ τουσ, ςτθν 
ενςωμάτωςθ τθσ αειφορίασ ςτο πλαίςιο τθσ προμικειασ, όπωσ περιγράφεται ςτο ISO 
26000. 
BS 8900-1 Διαχείριςθ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ των οργανιςμϊν – Οδθγόσ30. Η κακοδιγθςθ 
ςε αυτό το βρετανικό πρότυπο ζχει ςχεδιαςτεί για να βοθκιςει τουσ οργανιςμοφσ να 
αναπτφξουν μια προςζγγιςθ για τθν αειφόρο ανάπτυξθ που κα ςυνεχίςει να εξελίςςεται 
και να προςαρμόηεται για να ανταποκρίνεται ςε νζεσ και ςυνεχιηόμενεσ προκλιςεισ και 
απαιτιςεισ. 
BS 8900-2 Διαχείριςθ αειφόρου ανάπτυξθσ του οργανιςμοφ - Πλαίςιο για αξιολόγθςθ 
ζναντι BS 8900-1 - Προδιαγραφζσ31. Παρζχετε ζνα πλαίςιο για τθν αξιολόγθςθ ςε ςχζςθ με 
τθν κακοδιγθςθ που περιζχεται ςτο BS 8900-1. Είναι κατάλλθλο για οποιοδιποτε τφπο ι 
μζγεκοσ οργανιςμοφ και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ εργαλείο για τθν κατανόθςθ και 
ενςωμάτωςθ των αρχϊν αειφόρου ανάπτυξθσ που ορίηονται ςτο BS 8900-1, βοθκϊντασ 
ζτςι ζναν οργανιςμό να προςδιορίςει και να ακολουκιςει τθ δικι του πορεία για τθν 
αειφόρο ανάπτυξθ. 
ISO 14001 υςτιματα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ32. Προδιαγραφζσ με οδθγίεσ χριςθσ. 
Κακορίηει τισ απαιτιςεισ για ζνα ςφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ που μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει ζνασ οργανιςμόσ για τθν ενίςχυςθ των περιβαλλοντικϊν του επιδόςεων. 
Σο πρότυπο ISO 14001 προορίηεται για χριςθ από οργανιςμό που επιδιϊκει να διαχειριςτεί 
τισ περιβαλλοντικζσ του αρμοδιότθτεσ με ςυςτθματικό τρόπο, ο οποίοσ ςυμβάλλει ςτον 
περιβαλλοντικό πυλϊνα τθσ αειφορίασ. 
ISO 9001 υςτιματα διαχείριςθσ ποιότθτασ33. Προδιαγραφζσ. Κακορίηει τισ προδιαγραφζσ 
για ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ όταν ζνασ οργανιςμόσ πρζπει να αποδείξει τθν 
ικανότθτά του να παρζχει με ςυνζπεια προϊόντα και υπθρεςίεσ που ανταποκρίνονται ςτισ 
απαιτιςεισ του πελάτθ και τισ ιςχφουςεσ κανονιςτικζσ προδιαγραφζσ και ςτοχεφει ςτθν 
ενίςχυςθ τθσ ικανοποίθςθσ των πελατϊν μζςω τθσ αποτελεςματικισ εφαρμογισ του 
ςυςτιματοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των διαδικαςιϊν για βελτίωςθ του ςυςτιματοσ και τθ 
διαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ με τον πελάτθ και τισ ιςχφουςεσ νομικζσ και κανονιςτικζσ 
απαιτιςεισ. 
 

                                                 
26

 https://www.apparelentrepreneurship.com/your-guide-to-sustainability/ 
27

 https://www.globalfashionagenda.com/initiatives/pulse/# 
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ISO 45001 Τγεία και αςφάλεια κατά τθν εργαςία34. Σο πρότυπο αναπτφχκθκε από μια 
επιτροπι εμπειρογνωμόνων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια ςτθν εργαςία και ακολουκεί 
άλλεσ γενικζσ προςεγγίςεισ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ όπωσ το ISO 14001 και το ISO 
9001. Λαμβάνει υπόψθ άλλα διεκνι πρότυπα ςε αυτόν τον τομζα, όπωσ οι κατευκυντιριεσ 
γραμμζσ ILO-OSH τθσ Διεκνοφσ Οργάνωςθσ Εργαςίασ, τα διάφορα εκνικά πρότυπα και τα 
διεκνι εργαςιακά πρότυπα και ςυμβάςεισ τθσ Διεκνοφσ Οργάνωςθσ Εργαςίασ, 
αντικακιςτϊντασ το OSHAS 18001. Παρζχει ζνα πλαίςιο για τθν αφξθςθ τθσ αςφάλειασ, τθ 
μείωςθ των κινδφνων ςτο χϊρο εργαςίασ και τθν ενίςχυςθ τθσ υγείασ και ευεξίασ ςτθν 
εργαςία, επιτρζποντασ ςε ζναν οργανιςμό να βελτιϊςει προλθπτικά τισ επιδόςεισ OH&S. 
SA8000 Κοινωνικι Ανάλθψθ Ευκυνϊν 800035. Μζτρθςθ τθσ κοινωνικισ επίδοςθσ ςε οκτϊ 
ςθμαντικοφσ τομείσ ςτθν κοινωνικι ευκφνθ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ, ςυνδεδεμζνθ με ζνα 
ςτοιχείο ςυςτιματοσ διαχείριςθσ που οδθγεί ςε ςυνεχι βελτίωςθ ςε όλεσ τισ περιοχζσ του 
Προτφπου. Σο Πρότυπο απεικονίηει τισ εργαςιακζσ διατάξεισ που περιλαμβάνονται ςτισ 
ςυμβάςεισ τθσ Οικουμενικισ Διακιρυξθσ των Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και τθσ Διεκνοφσ 
Οργάνωςθσ Εργαςίασ (ΔΟΕ). Επίςθσ, ςζβεται, ςυμπλθρϊνει και υποςτθρίηει τθν εκνικι 
εργατικι νομοκεςία ςε όλο τον κόςμο και προσ το παρόν βοθκάει ςτθν εξαςφάλιςθ 
δεοντολογικϊν ςυνκθκϊν εργαςίασ για δφο εκατομμφρια εργαηομζνουσ. 
Σο ςφςτημα οικολογικήσ διαχείριςησ και οικολογικοφ ελζγχου τησ ΕΕ (EMAS)36 είναι ζνα 
μζςο διαχείριςθσ υψθλισ ποιότθτασ που αναπτφχκθκε από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι για 
επιχειριςεισ και άλλουσ οργανιςμοφσ για τθν αξιολόγθςθ, τθν αναφορά και τθ βελτίωςθ 
των περιβαλλοντικϊν τουσ επιδόςεων. Σο EMAS είναι ανοικτό ςε κάκε τφπο οργανιςμοφ 
που επικυμεί να βελτιϊςει τισ περιβαλλοντικζσ του επιδόςεισ. Καλφπτει όλουσ τουσ τομείσ 
τθσ οικονομίασ και των υπθρεςιϊν και ιςχφει παγκοςμίωσ. 
Σο STeP από το OEKO-TEX® (αειφόροσ παραγωγι κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων)37 

είναι ζνα ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ για brands, εταιρείεσ λιανικισ και καταςκευαςτζσ από τθν 

αλυςίδα κλωςτοχφαντουργίασ που επικυμοφν να κοινοποιιςουν τα επιτεφγματά τουσ 

ςχετικά με τισ αειφόρεσ παραγωγικζσ διαδικαςίεσ με διαφανι, αξιόπιςτο και ςαφι τρόπο. 

Η πιςτοποίθςθ είναι δυνατι για παραγωγικζσ εγκαταςτάςεισ όλων των βακμίδων 

επεξεργαςίασ από τθν παραγωγι των ινϊν, τα κλωςτιρια, τα υφαντιρια, τα πλεκτιρια 

μζχρι τισ εγκαταςτάςεισ τελικισ επεξεργαςίασ και καταςκευαςτϊν ζτοιμων ενδυμάτων.

 

 

Προδιαγραφζσ Πιςτοποίηςησ και Καθοδήγηςησ προςανατολιςμζνεσ ςτα προϊόντα 

Σο Παγκόςμιο Πρότυπο Οργανικοφ Τφάςματοσ (Global Organic Textile Standard -GOTS)38 
είναι ζνα παγκόςμιο πρότυπο επεξεργαςίασ κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων για 
οργανικζσ ίνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των οικολογικϊν και κοινωνικϊν κριτθρίων το 
οποίο υποςτθρίηεται από τθν ανεξάρτθτθ πιςτοποίθςθ ολόκλθρθσ τθσ αλυςίδασ 
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εφοδιαςμοφ κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων. Σο πρότυπο καλφπτει τθν επεξεργαςία, 
τθν καταςκευι, τθ ςυςκευαςία, τθν επιςιμανςθ, τθν εμπορία και τθ διανομι όλων των 
κλωςτοχφαντουργικϊν από τουλάχιςτον 70% πιςτοποιθμζνεσ οργανικζσ φυςικζσ ίνεσ. Σα 
τελικά προϊόντα μποροφν να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίηονται ςε αυτά, προϊόντα 
από ίνεσ, νιματα, υφάςματα, ροφχα και λευκά είδθ. Σο πρότυπο δεν κζτει κριτιρια για 
δερμάτινα προϊόντα. 

 

Θ Πρωτοβουλία Καλφτερο Βαμβάκι39 υπάρχει για να βελτιϊςει τθν παγκόςμια παραγωγι 
βαμβακιοφ για τουσ ανκρϊπουσ που το παράγουν, καλφτερο για το περιβάλλον που 
αναπτφςςεται και για το μζλλον του κλάδου, αναπτφςςοντάσ το ωσ αειφόρο κυρίαρχο 
προϊόν. 
Σο Πρότυπο Οργανικοφ Περιεχομζνου (Organic Content Standard - OCS)40 βαςίηεται ςε 
επαλικευςθ τρίτου μζρουσ για να επιβεβαιϊςει ότι ζνα τελικό προϊόν περιζχει τθν ακριβι 
ποςότθτα ενόσ δεδομζνου οργανικά καλλιεργθμζνου υλικοφ. Δεν εξετάηει τθ χριςθ 
χθμικϊν ι οποιωνδιποτε κοινωνικϊν ι περιβαλλοντικϊν πτυχϊν τθσ παραγωγισ πζρα από 
τθν ακεραιότθτα του οργανικοφ υλικοφ. Σο OCS χρθςιμοποιεί τισ απαιτιςεισ αλυςίδασ 
επιμζλειασ του προτφπου κατοχφρωςθσ περιεχομζνου (CCS) 

 

Σο Πρότυπο Ανακφκλωςησ Απαιτήςεων(Recycled Claim Standard - RCS)41 είναι ζνα 
πρότυπο αλυςίδασ επιτιρθςθσ για τθν παρακολοφκθςθ των ανακυκλωμζνων πρϊτων υλϊν 
μζςω τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ. Σο πρότυπο αναπτφχκθκε από τθν Ομάδα Εργαςίασ 
Ανίχνευςθσ Τλικϊν, μζροσ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ Αειφορίασ τθσ OIA. Σο RCS χρθςιμοποιεί 
τισ απαιτιςεισ αλυςίδασ επιμζλειασ του προτφπου κατοχφρωςθσ  περιεχομζνου (CCS). 

 

Σο Παγκόςμιο Πρότυπο Ανακφκλωςησ (Global Recycled Standard – GRS)42 είναι μια 
ολιςτικι πιςτοποίθςθ για προϊόντα με ανακυκλωμζνο περιεχόμενο. Σο επικυμθτό 
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αποτζλεςμα του GRS είναι να παρζχει ςτα brands ζνα εργαλείο για ακριβζςτερθ 
επιςιμανςθ, να ενκαρρφνει τθν καινοτομία ςτθ χριςθ των ανακτθκζντων υλικϊν, να 
κακιερϊςει μεγαλφτερθ διαφάνεια ςτθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ και να παρζχει καλφτερθ 
πλθροφόρθςθ ςτουσ καταναλωτζσ. 

 

Σο πρότυπο Responsible Down Standard – RDS43 εξαςφαλίηει ότι τα ποφπουλα και τα 
φτερά προζρχονται από πάπιεσ και χινεσ που ζχουν υποςτεί υπεφκυνθ μεταχείριςθ. Αυτό 
ςθμαίνει να τουσ επιτρζπετε να ηουν υγιείσ ηωζσ, να εκφράηουν ζμφυτεσ ςυμπεριφορζσ και 
να μθν υποφζρουν από πόνο, φόβο ι αγωνία. Σο πρότυπο ακολουκεί επίςθσ τθν αλυςίδα 
επιτιρθςθσ από το αγρόκτθμα ςτο προϊόν, ζτςι ϊςτε οι καταναλωτζσ να μποροφν να είναι 
ςίγουροι ότι τα ποφπουλα και τα φτερά ςτα προϊόντα που επιλζγουν είναι πραγματικά 
RDS. 

 

Οι ςτόχοι του Responsible Wool Standard – RWS44 είναι να παράςχουν ςτον κλάδο ζνα 
εργαλείο για να αναγνωρίςει τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ των αγροτϊν, εξαςφαλίηοντασ ότι το 
μαλλί προζρχεται από αγροκτιματα με προοδευτικι προςζγγιςθ ςτθ διαχείριςθ τθσ γθσ 
τουσ και από πρόβατα που ζχουν υποςτεί υπεφκυνθ μεταχείριςθ. 

 

MADE IN GREEN από την OEKO-TEX®45 είναι μια ανεξάρτθτθ ετικζτα κλωςτοχφαντουργίασ 
για τθν ανάδειξθ καταναλωτικϊν προϊόντων και θμικατεργαςμζνων προϊόντων ςε όλα τα 
επίπεδα τθσ αλυςίδασ κλωςτοχφαντουργίασ που καταςκευάηονται από υλικά που ζχουν 
ελεγχκεί για βλαβερζσ ουςίεσ και ζχουν καταςκευαςτεί με φιλικζσ προσ το περιβάλλον 
μεκόδουσ και αςφαλείσ και κοινωνικά υπεφκυνεσ ςυνκικεσ εργαςίασ. 

 

Σο οικολογικό ςήμα (Ecolabel)46 είναι ζνα ςιμα περιβαλλοντικισ αριςτείασ που 
απονζμεται ςε προϊόντα και υπθρεςίεσ που πλθροφν υψθλά περιβαλλοντικά πρότυπα κακ 
'όλθ τθ διάρκεια του κφκλου ηωισ τουσ: από τθν εξόρυξθ πρϊτων υλϊν, ζωσ τθν παραγωγι, 
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τθ διανομι και τθ διάκεςθ. Σο οικολογικό ςιμα τθσ ΕΕ προωκεί τθν κυκλικι οικονομία, 
ενκαρρφνοντασ τουσ παραγωγοφσ να παράγουν λιγότερα απόβλθτα και διοξείδιο  του 
άνκρακα CO2 κατά τθ διάρκεια τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ. Σα κριτιρια του οικολογικοφ 
ςιματοσ τθσ ΕΕ ενκαρρφνουν επίςθσ τισ εταιρείεσ να αναπτφξουν προϊόντα που είναι 
ανκεκτικά, εφκολο να επιςκευαςτοφν και να ανακυκλωκοφν. Σα κριτιρια του οικολογικοφ 
ςιματοσ τθσ ΕΕ παρζχουν αυςτθρζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τισ εταιρείεσ που 
επικυμοφν να μειϊςουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπό τουσ και να εξαςφαλίςουν τθν 
αποτελεςματικότθτα των περιβαλλοντικϊν τουσ δράςεων μζςω ελζγχων από τρίτουσ. 
 

 

Σο διεθνζσ ςφςτημα Δίκαιου Εμπορίου47 - που αποτελείται από τθν Fairtrade International 
και τισ οργανϊςεισ μζλθ τθσ - αντιπροςωπεφει το μεγαλφτερο και πλζον αναγνωριςμζνο 
ςφςτθμα δίκαιου εμπορίου ςτον κόςμο. Σα πρότυπα Δίκαιου Εμπορίου ζχουν ςχεδιαςτεί 
για να αντιμετωπίςουν τθν ανιςορροπία τθσ εξουςίασ ςτισ εμπορικζσ ςχζςεισ, τισ αςτακείσ 
αγορζσ και τισ αδικίεσ του ςυμβατικοφ εμπορίου. 

 

Cradle to Cradle Certified ™ Πρόγραμμα προϊόντων48 – οδθγεί τουσ ςχεδιαςτζσ και 

καταςκευαςτζσ μζςω μιασ ςυνεχοφσ διαδικαςίασ βελτίωςθσ που εξετάηει ζνα προϊόν μζςω 

πζντε κατθγοριϊν ποιότθτασ – υγεία υλικοφ, επαναχρθςιμοποίθςθ υλικοφ, ανανεϊςιμθ 

ενζργεια και διαχείριςθ άνκρακα, διαχείριςθ νεροφ και κοινωνικι δικαιοςφνθ. Ζνα προϊόν 

λαμβάνει ζνα επίπεδο επίτευξθσ ςε κάκε κατθγορία - Βαςικό, Χάλκινο, Αςθμζνιο, Χρυςό ι 

Πλατινζνιο - με το χαμθλότερο επίπεδο επίτευξθσ να αντιπροςωπεφει τθ ςυνολικι 

βακμολογία του προϊόντοσ. Οι αξιολογιςεισ προϊόντων εκτελοφνται από ανεξάρτθτο 

εξειδικευμζνο οργανιςμό εκπαιδευμζνο από το Ινςτιτοφτο. Οι αναφορζσ αξιολόγθςθσ 

εξετάηονται από το Ινςτιτοφτο, το οποίο πιςτοποιεί προϊόντα που πλθροφν τισ 

τυποποιθμζνεσ απαιτιςεισ και επιτρζπει τθν άδεια χριςθσ του ςιματοσ του 

Πιςτοποιθτικοφ Cradle to Cradle Certified ™ από τον καταςκευαςτι του προϊόντοσ. Κάκε 

δφο χρόνια, οι καταςκευαςτζσ πρζπει να επιδείξουν καλι πίςτθ για να βελτιϊςουν τα 

προϊόντα τουσ προκειμζνου να τα επαναπιςτοποιιςουν. 
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Παράδειγμα πραγματικήσ περίπτωςησ: τα C&A πιςτοποιημζνα προϊόντα Cradle to 

Cradle  

κοπόσ #Πιςτοποίθςθ Cradle to Cladle #Brand 

Προςτιθζμενη 
αξία 

Σα C2C Certified™ προϊόντα ζχουν ςχεδιαςτεί ωσ προοριηόμενα για τθ 
φφςθ, με προϊόντα που κεωροφνται ωσ βιολογικά κρεπτικά ςυςτατικά 
- ςχεδιαςμζνα να επαναχρθςιμοποιοφνται ι να ανακυκλϊνονται ςε 
νζα προϊόντα και να παράγονται με προςοχι προσ το περιβάλλον 
χωρίσ να δθμιουργοφν άχρθςτα απόβλθτα, τα C&A Gold Certified ™ 
μπλουηάκια μποροφν να κομποςτοποιθκοφν με αςφάλεια. 

Πηγή πληροφόρηςησ: Ιςτοςελίδα τησ C&A. Νοε 2019 

Περιςςότερεσ 
πληροφορίεσ 

https://www.c-and-
a.com/uk/en/corporate/company/sustainability/c2c/ 

https://www.c-and-a.com/eu/en/shop/wearthechange-more-
sustainable-fashion-cradle-to-cradle 

 

Θζμα 1.3.3.2 υνδικαλιςτικζσ οργανώςεισ 

Σόςο ςε εκνικό όςο και ςε διεκνζσ επίπεδο, τα ςυνδικάτα ζχουν κετικό αντίκτυπο ςτθ 

βιομθχανία, κακιςτϊντασ δυνατι τθν πραγματοποίθςθ αλλαγϊν. Η παγκόςμια ζνωςθ 

ομοςπονδιϊν IndustriALL49 που ιδρφκθκε το 2012 αντιπροςωπεφει 50 εκατομμφρια 

εργαηόμενουσ ςε 140 χϊρεσ, καλφπτοντασ διαφορετικοφσ τομείσ εξόρυξθσ, ενζργειασ και 

μεταποίθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του υφάςματοσ, του ενδφματοσ, του δζρματοσ και 

των υποδθμάτων. Η Ζνωςθ αγωνίηεται για καλφτερεσ ςυνκικεσ εργαςίασ, ανκρϊπινα 

δικαιϊματα και ςυνδικαλιςτικά δικαιϊματα ανά τον κόςμο. 

Θζμα 1.3.3.3 Άλλοι οργανιςμοί και πρωτοβουλίεσ - παραδείγματα 

Προκειμζνου να γίνει πιο βιϊςιμθ θ βιομθχανία ζνδυςθσ - κλωςτοχφαντουργίασ και να 

ελαχιςτοποιθκεί ο αντίκτυπόσ τθσ ςτο περιβάλλον, υπάρχουν πολλζσ οργανϊςεισ, 

πρωτοβουλίεσ, ΜΚΟ, ερευνθτικά ιδρφματα. Σο πιο ςθμαντικό κακικον τουσ είναι να 

εξαςφαλίςουν τθ ροι πλθροφοριϊν, να εκπαιδεφςουν τουσ καταςκευαςτζσ, τουσ 

εμπόρουσ λιανικισ και τουσ καταναλωτζσ, κακϊσ και να αναπτφξουν πρακτικά εργαλεία 

όπωσ ο υπολογιςμόσ των εκπομπϊν, ο αντίκτυποσ ενόσ ενδφματοσ, ο υπολογιςμόσ των 

μιςκϊν διαβίωςθσ και θ εφαρμογι προγραμμάτων αςφάλειασ. 

Η EURATEX (θ Ευρωπαϊκι Ομοςπονδία Ζνδυςθσ – Κλωςτοχφαντουργίασ)50 είναι ζνασ 
ευρωπαϊκόσ οργανιςμόσ που εδρεφει ςτισ Βρυξζλλεσ του Βελγίου. Αντιπροςωπεφει τθν 
ευρωπαϊκι βιομθχανία ζνδυςθσ - κλωςτοχφαντουργίασ και κφριοσ ςτόχοσ τθσ είναι να 
δθμιουργιςει ζνα περιβάλλον εντόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, το οποίο να ευνοεί τθν 
παραγωγι ειδϊν ζνδυςθσ - κλωςτοχφαντουργίασ. Προωκεί τα ςυμφζροντα των μελϊν τθσ, 
λαμβάνοντασ παράλλθλα υπόψθ το κεςμικό πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τισ 
διεκνείσ υποχρεϊςεισ τθσ.  
Η Πρωτοβουλία Θθικήσ Διαπραγμάτευςησ (Ethical Trading Initiative - ETI)51 είναι μια 
θγετικι ςυμμαχία επιχειριςεων, ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων και ΜΚΟ που προάγει το 

https://www.c-and-a.com/uk/en/corporate/company/sustainability/c2c/
https://www.c-and-a.com/uk/en/corporate/company/sustainability/c2c/
https://www.c-and-a.com/eu/en/shop/wearthechange-more-sustainable-fashion-cradle-to-cradle
https://www.c-and-a.com/eu/en/shop/wearthechange-more-sustainable-fashion-cradle-to-cradle
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ςεβαςμό των δικαιωμάτων των εργαηομζνων ανά τον κόςμο. Σο εμπόριο δεοντολογίασ 
ςθμαίνει ότι οι λιανοπωλθτζσ, τα brands και οι προμθκευτζσ τουσ αναλαμβάνουν τθν 
ευκφνθ για τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ των ανκρϊπων που καταςκευάηουν τα 
προϊόντα που πωλοφν. Οι περιςςότεροι από αυτοφσ τουσ εργαηόμενουσ απαςχολοφνται 
από εταιρείεσ προμθκευτϊν ςε ολόκλθρο τον κόςμο, πολλοί από τουσ οποίουσ εδρεφουν 
ςε φτωχζσ χϊρεσ, όπου οι νόμοι οι οποίο αποςκοποφν ςτθν προςταςία των δικαιωμάτων 
των εργαηομζνων είναι ανεπαρκείσ ι δεν εφαρμόηονται. Οι εταιρείεσ που δεςμεφονται ςτο 
θκικό εμπόριο υιοκετοφν κϊδικα πρακτικισ εργαςίασ και αναμζνουν από όλουσ τουσ 
προμθκευτζσ τουσ να εργαςτοφν προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ. Οι κϊδικεσ αυτοί αφοροφν 
ηθτιματα όπωσ οι μιςκοί, οι ϊρεσ εργαςίασ, θ υγεία και θ αςφάλεια, κακϊσ και το 
δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτισ ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ ελευκζρων ςυναλλαγϊν. 
Ο υναςπιςμόσ Αειφόρων Ενδυμάτων52 είναι θ βιομθχανία ζνδυςθσ, υπόδθςθσ και 
κλωςτοχφαντουργίασ που οδθγεί ςε ςυμμαχία για αειφόρο παραγωγι. Ο υναςπιςμόσ 
αναπτφςςει τον δείκτθ Higg, ζνα τυποποιθμζνο ςετ μζτρθςθσ τθσ αξίασ τθσ αλυςίδασ 
εργαλείων για όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ βιομθχανία. Σα εργαλεία αυτά μετροφν τισ 
περιβαλλοντικζσ και κοινωνικζσ επιπτϊςεισ τθσ εργαςίασ ςε όλθ τθν αλυςίδα αξίασ. 
Με τα δεδομζνα αυτά, ο κλάδοσ μπορεί να αντιμετωπίςει τισ ανεπάρκειεσ, να βελτιϊςει 
τθν απόδοςθ τθσ αειφορίασ και να επιτφχει τθν περιβαλλοντικι και κοινωνικι διαφάνεια 
που απαιτοφν οι καταναλωτζσ. 

Παράδειγμα πραγματικήσ περίπτωςησ: υναςπιςμόσ Αειφόρων Ενδυμάτων (SAC) 

κοπόσ #Αειφόροσ Εφοδιαςτικι Αλυςίδα #CSR 

Προςτιθζμενη 
αξία 

Πρόκειται για ζναν οργανιςμό που εμπλζκει πολλοφσ 
ενδιαφερόμενουσ και ςυςτάκθκε το 2011 από μια ομάδα παγκόςμιων 
εταιρειϊν ενδυμάτων και υποδθμάτων και μθ κερδοςκοπικϊν 
οργανϊςεων που αντιπροςωπεφουν το ζνα τρίτο περίπου του 
παγκόςμιου μεριδίου αγοράσ για ενδφματα και υποδιματα. Ο ΑΕ 
επιδιϊκει να οικοδομιςει μια κοινι προςζγγιςθ για τθ μζτρθςθ και 
τθν αξιολόγθςθ των επιδόςεων αειφορίασ των προϊόντων ζνδυςθσ και 
υπόδθςθσ. τόχοσ του είναι να αναπτφξει κοινζσ μετριςεισ και μια 
κοινι περιβαλλοντικι αντίλθψθ των επιπτϊςεων των προϊόντων ςε 
ολόκλθρο τον κλάδο, βαςιηόμενθ ςτο Eco Index του OIA™. Σο Eco 
Index ™ είναι ζνα τυποποιθμζνο εργαλείο για τθ μζτρθςθ των 
περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων των προϊόντων εξωτερικοφ χϊρου όπωσ 
μπότεσ, ροφχα και ςκθνζσ και αξιολογεί τισ επιπτϊςεισ ςε ζξι βαςικζσ 
περιοχζσ του κφκλου ηωισ ενόσ προϊόντοσ: υλικά, ςυςκευαςία, 
καταςκευι και ςυναρμολόγθςθ, μεταφορά και διανομι προϊόντων, 
χριςθ υπθρεςιϊν και το τζλοσ τθσ ηωισ. Η μζτρθςθ των επιδόςεων 
των προϊόντων ζνδυςθσ και υποδθμάτων κα προβάλει τισ 
προτεραιότθτεσ για δράςθ και τισ ευκαιρίεσ για τεχνολογικι 
καινοτομία (Sustainable Apparel Coalition, 2012). 
 
Πηγή πληροφόρηςησ: Ιςτοςελίδα του υναςπιςμοφ Αειφόρων 
Ενδυμάτων. Νοε 2019 

Περιςςότερεσ 
πληροφορίεσ 

https://apparelcoalition.org/ 

 

https://apparelcoalition.org/
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Σο χζδιο Δράςησ για Βιώςιμα Είδη Ζνδυςησ (SCAP)53 φζρνει ςε επαφι τουσ εμπόρουσ 
λιανικισ πϊλθςθσ ειδϊν ζνδυςθσ, τα brands, τουσ προμθκευτζσ, τουσ εκπροςϊπουσ των 
τοπικϊν αρχϊν, τουσ ανακυκλωτζσ, τισ φιλανκρωπικζσ οργανϊςεισ, τουσ εμπορικοφσ 
φορείσ και τον δθμόςιο τομζα, προκειμζνου να μειωκεί το περιβαλλοντικό αποτφπωμα των 
ενδυμάτων54. 
Δημιουργία Κυκλικήσ Μόδασ55 φζρνει ςε επαφι βαςικοφσ παράγοντεσ τθσ βιομθχανίασ για 
να δθμιουργιςει μια κυκλικι οικονομία για τα κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα, ξεκινϊντασ 
από τα ροφχα. Οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυνεργαςτοφν για να ορίςουν ζνα όραμα για ζνα νζο 
παγκόςμιο ςφςτθμα κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων, το οποίο κα αντιμετωπίηει τα 
ςθμαντικά μειονεκτιματα του ςθμερινοφ ςυςτιματοσ γριγορθσ μόδασ. Σο νζο ςφςτθμα 
για τα κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα βαςίηεται ςτισ αρχζσ μιασ κυκλικισ οικονομίασ, 
δθμιουργϊντασ ανάπτυξθ που ωφελεί τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ, ενϊ ςταδιακά 
εξαλείφει τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ όπωσ τα απόβλθτα και τθ ρφπανςθ. 
Αντίςτροφοι πόροι56 ςυνεργαςτοφν για τθν αποδοτικι χριςθ των υπολειμμάτων του 
εργοςταςίου. Σο λογιςμικό μετρά τθν ποςότθτα των υπολειμμάτων παραγωγισ, τα 
χαρτογραφεί κατά τφπο και επιτρζπει ςτον καταςκευαςτι να μοιράηεται τα ςχετικά 
δεδομζνα με τουσ αγοραςτζσ. 
 
Τπάρχουν αρκετζσ άλλεσ πρωτοβουλίεσ που επικεντρϊνονται ςτουσ καταναλωτζσ για να 

αλλάξουν τθν αντίλθψι τουσ για τθ μόδα, τισ αγορζσ τουσ και τθ φροντίδα για τισ 

ςυνικειεσ των προϊόντων, προκειμζνου να καταςτιςουν τθν κοινωνία πιο αφοςιωμζνθ και 

ενιμερθ για τθν αλλαγι του κλίματοσ, για παράδειγμα θ εκςτρατεία Κακαρά Ροφχα (Clean 

Clothes) Η Επανάςταςθ τθσ Μόδασ (Fashion Revolution), Μπράβο (Good on You), Η 

Επανάςταςθ του Κλίματοσ (Climate Revolution) και άλλεσ. Οι καταναλωτζσ μπορεί να είναι 

αυτοί που αςκοφν πίεςθ ςτα brands για τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ, τθν 

ελαχιςτοποίθςθ των αρνθτικϊν επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον, τθν αφξθςθ τθσ ποιότθτασ τθσ 

παραγωγισ τουσ και τθν ορκολογικότερθ χριςθ των πόρων, ςυνεπϊσ, θ εκπαίδευςθ είναι 

ζνασ από τουσ βαςικοφσ παράγοντεσ για τθν πραγματοποίθςθ αλλαγϊν. 

 

1.3.4 Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

- https://www.apparelentrepreneurship.com/your-guide-to-sustainability/ 

- www.textileexchange.org/wp-content/uploads/2017/02/ Cert-Toolkit-Basic-

Package.pdf 

 

 

1.3.5 Ερωτηματολόγιο 

Ερωτθματολόγιο αυτοαξιόλθγθςθσ 

___________________________________________________________________________ 

https://www.apparelentrepreneurship.com/your-guide-to-sustainability/
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1. Πόςα εργοςτάςια κλωςτοχφαντουργίασ και ζνδυςθσ οργανϊνουν τθ δουλειά τουσ 

ςφμφωνα με τα δομθμζνα πρότυπα; (επιλζξτε τθν καταλλθλότερθ επιλογι) 

α.   10% 

β.   5% 

γ.   2% 

2. Είναι υποχρεωτικι θ εφαρμογι τθσ πιςτοποίθςθσ; (επιλζξτε τθν καταλλθλότερθ 

επιλογι) 

α.  Όχι, είναι μια επιλογι καλισ πρακτικισ 

β.  Ναι, είναι υποχρεωτικι 

3. Είναι το οικολογικό ςιμα προςανατολιςμζνο ςε προϊόντα ι οργανιςμοφσ; (επιλζξτε 

τθν καταλλθλότερθ επιλογι) 

α. Προϊόντα 

β. Οργανιςμοί 

  γ. Σόςο τα προϊόντα όςο και ςε οργανιςμοφσ 

4. ε ποιο ςτάδιο τθσ παραγωγισ ζνδυςθσ κλωςτοχφαντουργίασ εφαρμόηεται θ 

διαχείριςθ τθσ αειφορίασ; (επιλζξτε τθν καταλλθλότερθ επιλογι) 

α.  χεδίαςθ 

β.  Λιανεμπόριο 

γ.  Καταςκευι 

δ.  Κατανάλωςθ 

ε.  ε όλα τα παραπάνω 

 

 

 

Τποενότητα 1.4 Διαχείριςη Αειφορίασ 

1.4.1 Ειςαγωγι 

Η υποενότθτα αυτι επικεντρϊνεται ςε διάφορεσ μεκόδουσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ 

αειφορίασ, αναλφει τουσ τζςςερισ τομείσ τθσ αειφορίασ, κακϊσ επίςθσ δίνει μια εικόνα τθσ 

κυκλικότθτασ ςτθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ τθσ βιομθχανίασ ζνδυςθσ - κλωςτοχφαντουργίασ. 

 

1.4.2 φντομη περιγραφή 

Γνώςη Δεξιότητεσ Αρμοδιότητεσ 
Στο τζλοσ αυτισ τθσ υποενότθτασ, ο 

εκπαιδευόμενοσ κα: 

Στο τζλοσ αυτισ τθσ υποενότθτασ, ο 

εκπαιδευόμενοσ κα είναι ςε κζςθ: 

Στο τζλοσ αυτισ τθσ υποενότθτασ, ο 
εκπαιδευόμενοσ κα ζχει αποκτιςει τθν 
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  ευκφνθ και τθν αυτονομία: 
 

• Γνωρίςει τα τζςςερα 

μοντζλα τθσ αειφορίασ: 

Οικονομία, Οικολογία, 

Πολιτικι και Πολιτιςμόσ. 

 

• Να επιλζξει τισ 

καταλλθλότερεσ μεκόδουσ 

για να διδάξει τθν ομάδα 

εργαςίασ ςχετικά με τθν 

αειφορία και τθ διαχείριςι 

τθσ και ςτα τζςςερα 

μοντζλα (ςυςτατικά 

ςτοιχεία) τθσ αειφόρου 

επιχειρθςιακισ 

ςτρατθγικισ. 

 

• τθν κατανόθςθ και 

εφαρμογι κφκλων 

αειφορίασ. Πρότυπο 

τεςςάρων τομζων: 

οικονομικόσ τομζασ που 

ςυνδζεται με τθν 

παραγωγι, τθ χριςθ και τθ 

διαχείριςθ των πόρων, 

οικολογικόσ τομζασ που 

εμφανίηεται ςε όλουσ τουσ 

κοινωνικοφσ και φυςικοφσ 

χϊρουσ, πολιτικόσ τομζασ 

που ςχετίηεται με βαςικά 

ηθτιματα τθσ κοινωνικισ 

δφναμθσ, πολιτιςμικόσ 

τομζασ ο οποίοσ, με τθν 

πάροδο του χρόνου, 

εκφράηει τισ ςυνζχειεσ και 

τισ αςυνζχειεσ του 

κοινωνικοφ νόμου. 

 

 

1.4.3 Περιεχόμενο υποενότητασ 

Θζμα 1.4.3.1 Κφκλοι Αειφορίασ: Σο μοντζλο των τεςςάρων τομζων 

Οι Κφκλοι Αειφορίασ είναι μια μζκοδοσ για τθν κατανόθςθ και τθν αξιολόγθςθ τθσ 
αειφορίασ και τθ διαχείριςθ ζργων που κατευκφνονται προσ κοινωνικά αειφόρα 
αποτελζςματα. Αν και αυτι θ μζκοδοσ χρθςιμοποιείται κυρίωσ για τισ πόλεισ, μια 
παρόμοια προςζγγιςθ κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί για τθν αξιολόγθςθ του επιπζδου 
αειφορίασ ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ βιομθχανίασ/εταιρείασ ζνδυςθσ - 
κλωςτοχφαντουργίασ. Κακορίηοντασ και τουσ τζςςερισ τομείσ – τον οικονομικό 
(αξιολόγθςθ τθσ παραγωγισ, τθσ κατανάλωςθσ και των διαδικαςιϊν λιανικισ, ςυνολικι 
διαχείριςθ των πόρων), τον πολιτικό (αξιολόγθςθ τθσ επιχειρθςιακισ θκικισ, τθσ ςυνολικισ 
πολιτικισ ςτρατθγικισ και τθσ κοινωνικισ ςυνεργαςίασ, εκνικισ και παγκόςμιασ πολιτικισ 
ςτον τομζα), τον οικολογικό (αξιολόγθςθ του αντίκτυπου ςτο περιβάλλον, ςυνολικι 
οικολογικι αειφορία τθσ επιχείρθςθσ), τον πολιτιςτικό (αξιολόγθςθ του καταναλωτι, 
επίπεδο εκπαιδευτικισ και πολιτιςτικισ ςυμβολισ). 
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Figure 5. Domains of sustainability 

 

Θζμα 1.4.3.2 Εφαρμογή ςτον κλάδο ζνδυςησ - κλωςτοχφαντουργίασ 

Η ζκκεςθ Ο Παλμόσ τθσ Βιομθχανίασ Μόδασ (Pulse of the Fashion Industry)61, θ οποία 
προωκείται από τθν Global Fashion Agenda ςε ςυνεργαςία με το The Boston Consulting 
Group (2018), αποτελεί μια αξιολόγθςθ των περιβαλλοντικϊν και κοινωνικϊν επιδόςεων 
τθσ βιομθχανίασ. Σο "Pulse Score" μετράται ςφμφωνα με τισ επιδόςεισ των ςυμμετεχόντων 
ςτθ βιομθχανία (max 100). Σο 2017 αναφζρεται ότι το "Pulse Score"  ιταν 32, αλλά το 2018 
ζχει αυξθκεί ςε 38, δείχνοντασ πρόοδο και αφξθςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ, αλλά υπάρχουν 
ακόμα πολλά άλλα που πρζπει να αλλάξουν και να βελτιωκοφν για να γίνει θ βιομθχανία 
ζνδυςθσ - κλωςτοχφαντουργίασ βιϊςιμθ και περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεφκυνθ.  
Για να βρεκεί θ μόδα ςε μια μακροπρόκεςμθ πορεία οικονομικισ, κοινωνικισ και 
περιβαλλοντικισ ευθμερίασ, θ ζκκεςθ Pulse του 2018 υπογραμμίηει τον επείγοντα 
χαρακτιρα τθσ ςυλλογικισ προςπάκειασ να ξεπεραςτεί αυτό που είναι διακζςιμο και 
δυνατό ςιμερα. Για να επιτευχκοφν μακροχρόνιεσ επιπτϊςεισ ςε κλίμακα, θ βιομθχανία 
χρειάηεται ςυςτθμικζσ αλλαγζσ μζςω τθσ θγεςίασ, τθσ καινοτομίασ και τθσ ςυνεργαςίασ. Οι 
εταιρείεσ μόδασ πρζπει να ενϊςουν τισ δυνάμεισ τουσ με προμθκευτζσ, επενδυτζσ, 
ρυκμιςτζσ, ΜΚΟ, ακαδθμαϊκοφσ και καταναλωτζσ για να δθμιουργιςουν ζνα οικοςφςτθμα 
που υποςτθρίηει τθ μεταςχθματιςτικι καινοτομία και τα αποδιοργανωτικά επιχειρθματικά 
μοντζλα. 
Η ζκκεςθ του 2018 ςτοχεφει να δϊςει κακοδιγθςθ ςε εταιρείεσ που επικυμοφν να 

ξεκινιςουν ι να βρουν περαιτζρω εξζλιξθ προσ πιο υπεφκυνουσ τρόπουσ επιχειρθματικισ 

δραςτθριότθτασ. Για πρϊτθ φορά, θ ζκκεςθ περιλαμβάνει μια καμπφλθ παλμϊν που 

επιτρζπει ςτισ επιχειριςεισ να μετριςουν τθν απόδοςι τουσ ςε ςχζςθ με άλλουσ φορείσ 
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τθσ βιομθχανίασ και ζναν χάρτθ πορείασ για τθν κλίμακα, ζνασ εμπνευςμζνοσ οδθγόσ για τθ 

βιομθχανία - βαςιςμζνοσ ςτισ αποδεδειγμζνεσ βζλτιςτεσ πρακτικζσ με τουσ φορείσ τθσ 

βιομθχανίασ - προςφζροντασ ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ ςτισ επιχειριςεισ. 

 

Θζμα 1.4.3.3. Κυκλικότητα ςτην αλυςίδα εφοδιαςμοφ 

Η ζκταςθ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ ςτθ βιομθχανία ζνδυςθσ - κλωςτοχφαντουργίασ είναι 
αρκετά μεγάλθ και περίπλοκθ. Διαφορετικά ςτάδια επεξεργαςίασ τθσ παραγωγισ 
ενδυμάτων διεξάγονται από διάφορουσ προμθκευτζσ, γεγονόσ που δυςχεραίνει τθ 
διατιρθςθ τθσ διαφάνειασ τθσ διαδικαςίασ. Αν και οι αρχζσ τθσ αειφορίασ πρζπει να 
εφαρμοςτοφν ςε όλα τα ςτάδια τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ, οι μεγαλφτερεσ 
περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ ςυνικωσ υπάρχουν ςτα αρχικά ςτάδια τθσ αλυςίδασ 
εφοδιαςμοφ (πόροι και παραγωγι υφαςμάτων), επομζνωσ είναι απαραίτθτο να 
επικεντρωκεί ςε αυτά τα ςτάδια για τθ βελτίωςθ των περιβαλλοντικϊν επιδόςεων τθσ 
βιομθχανίασ. 

 

Εικόνα 6. Αλυςίδα εφοδιαςμοφ ενδυμάτων τθσ Κυκλικισ Οικονομίασ  

Πόροι: 

- Ενίςχυςθ τθσ χριςθσ φυςικϊν, βιοδιαςπϊμενων ινϊν 

- Θετικοποίθςθ τθσ χριςθσ ανακυκλωμζνων ινϊν 

- Χριςθ πρϊτων υλϊν φιλικϊν προσ τθ φφςθ ωσ φυςικϊν χρωςτικϊν και χαμθλισ 

ενεργειακισ διαδικαςίασ. 

χεδιαςμόσ: 

- χεδιαςμόσ τθσ ςκζψθσ για τθν παροχι περιςςότερων από μία ηωϊν ςτο προϊόν 

(δυνατότθτα επιςκευισ, ανακφκλωςθσ, μεταςχθματιςμοφ κ.λπ.) 

- χεδιαςμόσ μακράσ διαρκείασ 

- χεδιαςμόσ μθδενικϊν αποβλιτων, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ περιβαλλοντικζσ 

επιπτϊςεισ 
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- Προςκικθ ςτθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ εργαλείων νζασ τεχνολογίασ και κυκλικϊν 

προϊόντων 

Παραγωγι: 

- Ιχνθλαςιμότθτα όλων των ςταδίων παραγωγισ. 

- Εξζταςθ των περιβαλλοντικϊν και κοινωνικϊν επιπτϊςεων ςε όλα τα ςτάδια τθσ 

παραγωγισ (ίνα, νθματοποίθςθ, φφανςθ, βαφι και φινίριςμα υφαςμάτων, 

καταςκευαςτισ υφαςμάτων και φινίριςμα ενδυμάτων). 

- Χριςθ των Βζλτιςτων Διακζςιμων Σεχνικϊν. 

- Καινοτομίεσ, θ νζα τεχνολογία επικεντρϊνεται ςτισ κυκλικζσ διαδικαςίεσ 

- Παραγωγι βαςιςμζνθ ςτισ αρχζσ τθσ κυκλικισ οικονομίασ για το νερό, τθν 

ενζργεια, τα απόβλθτα και τισ πρϊτεσ φλεσ. 

- Τψθλισ ποιότθτασ, μακράσ διαρκείασ παραγωγισ 

- Βιϊςιμα χαρακτθριςτικά ςτα προϊόντα. 

Λιανεμπόριο: 

- Επιχειριςεισ προςανατολιςμζνεσ ςτισ υπθρεςίεσ 

- Ηλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ προςανατολιςμζνεσ ςτθ μείωςθ των περιβαλλοντικϊν και 

κοινωνικϊν επιπτϊςεων 

- Καινοτομίεσ, νζεσ τεχνολογίεσ για τθ μείωςθ των περιβαλλοντικϊν και κοινωνικϊν 

επιπτϊςεων και περιςςότερεσ πλθροφορίεσ από τθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ 

- Κακαρι πλθροφόρθςθ ςχετικά με τθν εκπαίδευςθ των καταναλωτϊν και όχι 

εςτίαςθ ςτο πράςινο περιβάλλον 

Κατανάλωςθ 

- χεδιαςμόσ ντουλάπασ 

- Τπεφκυνθ φροντίδα για τα προϊόντα 

- Επαναπαραγωγι, επιςκευι ενδυμάτων, αγορά μεταχειριςμζνων 

- Δωρεά, ςυλλζγοντασ παλιά ροφχα και δίνοντάσ τα ςε ςθμεία ανακφκλωςθσ 

- Χαρακτθριςτικά αειφόρου κλωςτοχφαντουργίασ. 

Επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ: 

- Επαναςχεδιαςμόσ και ανακφκλωςθ, ανακαταςκευι 

- Ανακφκλωςθ (ίνεσ, υλικά, ενδφματα) 

- υλλογι των αποβλιτων, δθμιουργία και προϊκθςθ νζων ςυςτθμάτων 

απόςυρςθσ 

- Ενκάρρυνςθ τθσ ανταλλαγισ και μίςκωςθσ ενδυμάτων 
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1.4.4 Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

- https://www.globalfashionagenda.com/pulse-of-the-fashion-industry-2018-report-

released/# 

- https://city.milwaukee.gov/ReFreshMKE_PlanFinal_Web.pdf 

- https://www.researchgate.net/publication/319115318_Sustainable_Supply_Chain_

Management_Implementation-Enablers_and_Barriers_in_the_Textile_Industry 

- https://www.researchgate.net/publication/319597844_Sustainability_Issues_in_Tex

tile_and_Apparel_Supply_Chains 

- https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/textile-supply-chain 

- http://www.circlesofsustainability.org/wp-content/uploads/2014/10/Ch-07-Circles-

Urban-Profile-2015.pdf 

- https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmenvaud/1952/1952.p

df 

 

 

1.4.5 Ερωτηματολόγιο 

Ερωτθματολόγιο αυτοαξιολόγθςθσ 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Ποιοι είναι οι τζςςερισ τομείσ των κφκλων βιωςιμότθτασ; (επιλζξτε τθν 

καταλλθλότερθ επιλογι) 

α.  Εργονομία, Οικονομία, Βιολογία, Πολιτιςμόσ 

β.  Οικονομία, Πολιτικι, Οικολογία, Πολιτιςμόσ 

γ.   Πολιτικι, Οικολογία, Μάρκετινγκ, Logistics 

2. φμφωνα με τον Παλμό τθσ Βιομθχανίασ Μόδασ πϊσ μετράται το "The Pulse Score"; 

(επιλζξτε τθν καταλλθλότερθ επιλογι) 

α. φμφωνα με τισ περιβαλλοντικζσ και κοινωνικζσ επιδόςεισ των ςυμμετεχόντων 

ςτθ βιομθχανία 

β. φμφωνα με τισ οικονομικζσ επιδόςεισ των ςυμμετεχόντων ςτθ βιομθχανία 

γ. φμφωνα με τισ πολιτικζσ επιδόςεισ των ςυμμετεχόντων ςτθ βιομθχανία 

 

3. Ποια είναι θ τάςθ του “The Pulse Score”? (επιλζξτε τθν καταλλθλότερθ επιλογι) 

α. Μείωςθ 

β. Αφξθςθ 

γ. ε ςτακερό επίπεδο 

https://www.globalfashionagenda.com/pulse-of-the-fashion-industry-2018-report-released/
https://www.globalfashionagenda.com/pulse-of-the-fashion-industry-2018-report-released/
https://city.milwaukee.gov/ReFreshMKE_PlanFinal_Web.pdf
https://www.researchgate.net/publication/319115318_Sustainable_Supply_Chain_Management_Implementation-Enablers_and_Barriers_in_the_Textile_Industry
https://www.researchgate.net/publication/319115318_Sustainable_Supply_Chain_Management_Implementation-Enablers_and_Barriers_in_the_Textile_Industry
https://www.researchgate.net/publication/319597844_Sustainability_Issues_in_Textile_and_Apparel_Supply_Chains
https://www.researchgate.net/publication/319597844_Sustainability_Issues_in_Textile_and_Apparel_Supply_Chains
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/textile-supply-chain
http://www.circlesofsustainability.org/wp-content/uploads/2014/10/Ch-07-Circles-Urban-Profile-2015.pdf
http://www.circlesofsustainability.org/wp-content/uploads/2014/10/Ch-07-Circles-Urban-Profile-2015.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmenvaud/1952/1952.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmenvaud/1952/1952.pdf
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4. ε ποια ςτάδια τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ τθσ βιομθχανίασ ζνδυςθσ - 

κλωςτοχφαντουργίασ ζχουν ςυμβεί οι μεγαλφτερεσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ; 

(επιλζξτε τθν καταλλθλότερθ επιλογι) 

α.  χεδιαςμόσ 

β.  Κατανάλωςθ 

γ.  Πόροι και παραγωγι κλωςτοχφαντουργικϊν 

 

 

Τποενότητα 1.5 Εςωτερική Αειφορία 

 

1.5.1 Ειςαγωγή 

Η ενότθτα αυτι δίνει μια εικόνα για τα κφρια βιματα προσ τθν εςωτερικι αειφορία και 
παρζχει ζνα ευρφ φάςμα πραγματικϊν παραδειγμάτων από τθ βιομθχανία ζνδυςθσ -  
κλωςτοχφαντουργίασ. 
 

1.5.2 φντομη περιγραφή 

Γνώςη Δεξιότητεσ Αρμοδιότητεσ 
Στο τζλοσ αυτισ τθσ υποενότθτασ, ο 
εκπαιδευόμενοσ κα είναι ςε κζςθ να: 
 

Στο τζλοσ αυτισ τθσ υποενότθτασ, ο 
εκπαιδευόμενοσ κα είναι ςε κζςθ: 
 

Στο τζλοσ αυτισ τθσ υποενότθτασ, ο 
εκπαιδευόμενοσ κα ζχει αποκτιςει τθν 
ευκφνθ και τθν αυτονομία: 
 

 Περιγράψει τθν εςωτερικι 

και εταιρικι αειφορία: τισ 

ςυνκικεσ των 

εργαηομζνων, τθ αειφορία 

τθσ τεχνολογίασ και του 

εξοπλιςμοφ, τθν ποιότθτα 

και τθν αειφορία των 

προμθκειϊν. 

 

 Να επιλζξει τισ 

καταλλθλότερεσ μεκόδουσ 

για να αναλφςει τισ λφςεισ 

που απαιτοφνται για να 

διαςφαλιςτεί ότι θ 

επιχείρθςθ διεξάγεται με 

τρόπο που να είναι 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά 

και οικονομικά υπεφκυνθ. 

 

 τθν εφαρμογι τθσ 

εποπτείασ: αςφάλεια με 

τθν φψιςτθ προτεραιότθτα, 

ςυνεχισ προςπάκεια για 

εξάλειψθ των αιτιϊν των 

περιςτατικϊν ςε μια 

προςπάκεια για ζναν 

εργαςιακό χϊρο χωρίσ 

τραυματιςμοφσ. υπεφκυνθ 

και προορατικι ςτάςθ και 

δζςμευςθ για 

ελαχιςτοποίθςθ των 

βλαβερϊν ςυνεπειϊν των 

επιχειριςεων, 

περιλαμβάνει τθν 

ελαχιςτοποίθςθ των 

διαταραχϊν, τθν προϊκθςθ 

τθσ τοπικισ ςυμμετοχισ και 
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επιχειρθματικότθτασ μζςω 

τθσ χριςθσ τθσ τοπικισ 

εργαςίασ, εξοπλιςμοφ και 

υλικϊν με τθν ενεργι 

ςυμμετοχι τθσ τοπικισ 

κοινότθτασ. 

 

 

1.5.3 Περιεχόμενο υποενότητασ 

Θζμα 1.5.3.1 Εςωτερική Αειφορία 

Αφοφ μελετικθκε θ κεωρθτικι φλθ και δόκθκαν προτάςεισ ανάγνωςθσ ςτισ προθγοφμενεσ 
υποενότθτεσ, προκειμζνου να μπορζςουμε να χρθςιμοποιιςουμε μια αειφόρο προςζγγιςθ 
ςτον κλάδο ζνδυςθσ- κλωςτοχφαντουργίασ, κα ςυηθτιςουμε μερικά παραδείγματα 
παρακάτω. Σα κφρια βιματα προσ τθν εςωτερικι αειφορία είναι: 

- Ο εντοπιςμόσ των παραγόντων κινδφνου και θ κατάρτιςθ ςχεδίου προλθπτικισ 
δράςθσ για όλα τα ςτάδια τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ.  

- Ο ςχεδιαςμόσ προϊόντων και διαδικαςιϊν λαμβάνοντασ υπόψθ τισ αρχζσ αειφορίασ 
(όςον αφορά τθν οικονομία, τθν κοινωνία και το περιβάλλον). 

- Η εξαςφάλιςθ επαρκϊν και αςφαλϊν ςυνκθκϊν εργαςίασ. 
- Η διαςφάλιςθ ότι θ παραγωγικι διαδικαςία προγραμματίηεται και εκτελείται με 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά υπεφκυνο τρόπο, εξαλείφοντασ τισ 
αρνθτικζσ επιπτϊςεισ και ςτισ τρεισ διαςτάςεισ (άνκρωποι, πλανιτεσ και κζρδοσ). 

- Η διαςφάλιςθ αποτελεςματικισ χριςθσ των πόρων και θ μετάβαςθ ςε ανανεϊςιμεσ 
πθγζσ ενζργειασ (κατανάλωςθ υλικϊν και ενζργειασ). 

- Η εφαρμογι κυκλικϊν ςυςτθμάτων. 
- Η εκπαίδευςθ των εργαηομζνων όλων των επιπζδων ςχετικά με τθν αναγκαιότθτα 

για αειφόρο ανάπτυξθ. 
- Η ςυμπερίλθψθ πτυχϊν αειφορίασ ςτθ ςτρατθγικι μάρκετινγκ, θ αφξθςθ τθσ 

ευαιςκθτοποίθςθσ του καταναλωτι. 
- Η ςυνεργαςία με άλλεσ βιομθχανίεσ, ερευνθτικοφσ οργανιςμοφσ, κυβερνιςεισ και 

άλλουσ οργανιςμοφσ ςε εκνικό και παγκόςμιο επίπεδο. 
- Η ενκάρρυνςθ επενδφςεων ςε καινοτόμεσ λφςεισ που βελτιϊνουν τθν απόδοςθ τθσ 

εταιρείασ και ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ βιωςιμότθτασ. 

Θζμα 1.5.3.2 Πραγματικά παραδείγματα αειφόρου προςζγγιςησ ςτον κλάδο ζνδυςησ - 

κλωςτοχφαντουργίασ 

Θ SCOOP (Πορτογαλία) είναι μια εξαγωγικι εταιρεία που επικεντρϊνεται ςτθ βιομθχανία 

ζνδυςθσ, τθσ οποία ο CEO ζχει τθν αειφορία ωσ κορυφαία προτεραιότθτα και προςωπικό 

πάκοσ. Η SCOOP ζχει αναπτφξει τθ ςυλλογι GAYA62, μια αειφόρο ςυλλογι με βάςθ τα 

αποκζματα τθσ κλωςτοχφαντουργίασ. Η καταςκευι των ενδυμάτων Gaya γίνεται με 
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αποκζματα, π.χ. από τα πρωτότυπα ι τα απομεινάρια ςυλλογϊν, τα οποία 

επαναςχεδιάηονται ςε νζο ζνδυμα. 

 

Θ TINTEX (Πορτογαλία)63 ξεκίνθςε το ταξίδι τθσ, δθμιουργϊντασ υψθλισ ποιότθτασ, 

φυςικά και υπεφκυνα υφάςματα jersey ςε ςυνδυαςμό με τθν βαςικι τεχνογνωςία τουσ, 

χρθςιμοποιϊντασ τισ πιο ςφγχρονεσ και βζλτιςτεσ μεκόδουσ βαφισ και φινιρίςματοσ 

υψθλισ τεχνολογίασ, ενιςχφοντασ το προθγμζνο όραμα τθσ εταιρείασ για καλφτερθ 

προςφορά τθσ ςφγχρονθσ μόδασ και τθσ αγοράσ ακλθτικϊν και εςωροφχων. Σο όραμα τθσ 

TINTEX είναι να οικοδομιςει μια κλωςτοχφαντουργικι επιχείρθςθ νζασ γενιάσ, θ οποία κα 

προςφζρει μια πραγματικά οικολογικι βιϊςιμθ ςτρατθγικι για όλεσ τισ καινοτομίεσ 

παραγωγισ και υφαςμάτων μζςω ειδικϊν επενδφςεων ςε τεχνολογία, περιουςιακά 

ςτοιχεία και ικανζσ ομάδεσ εξειδικευμζνου προςωπικοφ. Ζνα από τα ζργα Ε&Α που 

ςυμμετζχει θ TINTEX είναι το ζργο Picasso, για τθν ανάπτυξθ μιασ φυςικισ διαδικαςίασ 

βαφισ, μζςω τθσ χριςθσ φυτϊν και μανιταριϊν.  

 

Patzaikin (Ρουμανία)64 – Σο πίτι ρουμάνικθσ μόδασ και τρόπου ηωισ που δθμιουργικθκε 

ωσ οικοςφςτθμα .Ιδρφκθκε το 2011 ςτο Βουκουρζςτι, από τον αρχιτζκτονα Teodor Frolu και 

τον ςυνεργάτθ του, ολυμπιονίκθ Ivan Patzaichin. Σο οικοςφςτθμα Patzaikin, ςχεδιαςμζνο 

ωσ ςυνεργατικι επιχειρθματικότθτα μεταξφ καλλιτεχνϊν, αρχιτεκτόνων, ςχεδιαςτϊν και 

πακιαςμζνων βιοτεχνϊν, προωκεί τθ μεταφορά υλικϊν και άυλων πόρων από τθν τοπικι 

αγροτικι κλθρονομιά, κακοδθγοφμενο από τθ δθμιουργικι του εμπειρία και 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjygNbZ26zjAhXHDWMBHYHtD8QQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiFsObM26zjAhWD2eAKHR-RBRkQjRx6BAgBEAU&url=https://fashionunited.uk/news/fairs/record-numbers-at-techtextil-this-is-the-future-of-production/2019052143291&psig=AOvVaw1xWmFqz8wt5Hf-gmlk8yG4&ust=1562929297321709&psig=AOvVaw1xWmFqz8wt5Hf-gmlk8yG4&ust=1562929297321709
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjygNbZ26zjAhXHDWMBHYHtD8QQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiFsObM26zjAhWD2eAKHR-RBRkQjRx6BAgBEAU&url=https://fashionunited.uk/news/fairs/record-numbers-at-techtextil-this-is-the-future-of-production/2019052143291&psig=AOvVaw1xWmFqz8wt5Hf-gmlk8yG4&ust=1562929297321709&psig=AOvVaw1xWmFqz8wt5Hf-gmlk8yG4&ust=1562929297321709
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φιλτραριςμζνθ μζςω του ςφγχρονου ςχεδιαςμοφ.

 

Gnana Studio (Ρουμανία)65 - ιδρφκθκε το 2011 από το πρϊθν μοντζλο Floriana Sandu, και 

αποτελεί ζνα θκικό και αειφόρο brand μόδασ. Σα προϊόντα είναι καταςκευαςμζνα με 

φιλικά προσ το περιβάλλον και ανακυκλωμζνα υλικά και τοπικά υφαντά υφάςματα. Σο 

βαμβάκι και το μπαμποφ που χρθςιμοποιοφνται ςτισ ςυλλογζσ προζρχονται από 

καταςτιματα με αντίκεσ ι εξειδικευμζνεσ αποκικεσ και επαναφζρονται ςτθ ηωι μζςω μιασ 

διαφανοφσ διαδικαςίασ παραγωγισ. 

 

Θ εταιρία Mohxa (Ελλάδα)66 ιδρφκθκε από τον Ιάςωνα Παχό και τον Γιϊργο 

Παπαχατηόπουλο και ζχει μεταφράςει τθ ςαγθνευτικι ενζργεια τθσ παραλίασ - και τισ 

μυριάδεσ πολιτιςτικϊν αναφορϊν που τθν ςυνοδεφουν - ςε πουκάμιςα, μπλουηάκια και 

αξεςουάρ. υνεργαηόμενοι με τουσ τοπικοφσ καταςκευαςτζσ από τθν αρχι, θ πρϊτθ 

ςυλλογι Mohxa χτίςτθκε γφρω από vintage υφάςματα ι «νεκρά αποκζματα» που 

απομζνουν από τθν ελλθνικι κλωςτοχφαντουργία. Ζχοντασ οικοδομιςει ζνα κετικό 

ζμβλθμα ελλθνικοφ ςτυλ από τισ οικονομικζσ ςυγκροφςεισ, ςιμερα θ Mohxa είναι ζνασ 

προμαχϊνασ για να προάγει τθν καλι ενζργεια και τθν καλφτερθ μόδα.  
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Θ Ιωάννα Κουρμπζλα (Ελλάδα)67 ξεκίνθςε ωσ ζνα brand χειροποίθτων πλεκτϊν. Όταν το 

2003 θ Ιωάννα Κουρμπζλα πιρε το δθμιουργικό τιμόνι και δθμιοφργθςε το δικό τθσ 

επϊνυμο brand, θ κλθρονομιά τθσ ελλθνικισ χειροτεχνίασ τθσ εξαςφάλιςε γριγορθ 

ανάπτυξθ μιασ  ξεχωριςτισ αιςκθτικισ. Παραμζνοντασ αλθκινά ςτισ ρίηεσ του, το brand   

ςιμερα ςυνεχίηει να παράγει πρωτοποριακά πλεκτά εμπνευςμζνα από το γοθτευτικό 

ελλθνικό φωσ και τθ γεωμετρία. Ζνα brand αφοςιωμζνο ςτθν αειφορία, όλα τα ςχζδια 

δθμιουργοφνται από τοπικά προερχόμενα υφάςματα, κακιςτϊντασ αυτό το brand ακόμθ 

πιο επικυμθτό. Η χριςθ φυςικϊν πρϊτων υλϊν, θ καινοτομία, θ παραγωγι αποκλειςτικά 

ςτθν Ελλάδα, τα υψθλισ ποιότθτασ υφάςματα και οι ραφζσ, ο ςεβαςμόσ για τον άνκρωπο 

και το περιβάλλον είναι οι ζννοιεσ που ζχουν κακορίςει και ςυνεχίηουν να κακορίηουν τθν 

πορεία τθσ εταιρείασ.

 

 

Θ Aspect Limited (Λετονία)68 είναι ζνασ κορυφαίοσ καταςκευαςτισ εξειδικευμζνων 

ακλθτικϊν ενδυμάτων και ςτολϊν ομάδων που προςπακοφν να γίνουν φιλικότεροι προσ το 

περιβάλλον με τθ χριςθ οικολογικισ εκτφπωςθσ και ανακφκλωςθσ υφαςμάτων από 

πολυεςτζρα. Ωσ εταιρεία καταςκευισ ακλθτικϊν ειδϊν ζνδυςθσ εςτιάηει ςτθν εξαςφάλιςθ 

άριςτθσ ποιότθτασ των προϊόντων και τθσ προϊκθςθσ ενόσ φιλικοφ και αςφαλοφσ 

περιβάλλοντοσ εργαςίασ. Προςκζτει ςυνεχϊσ τεχνικζσ καινοτομίεσ, νζεσ λφςεισ και 

υφάςματα υψθλισ τεχνολογίασ ςτθ διαδικαςία παραγωγισ ακλθτικϊν ειδϊν. Αυξάνει τθ 

χριςθ φιλικϊν προσ το περιβάλλον διαδικαςιϊν και προϊόντων και ζχει ιςχυρό 

καταςτατικό κοινωνικισ ευκφνθσ. 
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ZĪLE (Λετονία)69 - Λετονικό brand μόδασ που αγωνίηεται για ζνα πιο βιϊςιμο μζλλον μζςω 

τθσ ζννοιασ τθσ ανακφκλωςθσ. Οι βαςικζσ πθγζσ υλϊν των ετικετϊν είναι τα παντελόνια 

denim και τα ανδρικά πουκάμιςα. τον πυρινα του brand είναι θ ιδζα ότι ό, τι φοροφν οι 

άνκρωποι ςυμβολίηει τον χαρακτιρα τουσ, τθν ταυτότθτά τουσ και τισ αξίεσ τουσ και ότι θ 

παγκόςμια περιβαλλοντικι τάςθ είναι ζνα ςθμαντικό μζροσ των ςθμερινϊν αξιϊν. Αυτόσ 

είναι ο λόγοσ για τον οποίο θ ZĪLE επαναλαμβάνει και επεξεργάηεται κλαςικά ενδφματα για 

να δθμιουργιςει μια αειφόρα και μοντζρνα ντουλάπα.

 

 

CRAiLAR Technologies (Καναδάσ)70 - μια εταιρεία κακαρισ τεχνολογίασ που 

επικεντρϊνεται ςτθν παροχι κλωςτοχφαντουργικϊν, ςφνκετων και πολτοποιθτικϊν 

διαλυμάτων, μζςω τθσ επεξεργαςίασ βιομθχανικισ κάνναβθσ και άλλων υφαντικϊν ινϊν. 

Οι υφαντικζσ ίνεσ δεν ςυμβάλλουν ςτθ μικροπλαςτικι μόλυνςθ και είναι 
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λιπαςματοποιιςιμεσ ςτο τζλοσ τθσ ωφζλιμθσ ηωισ τουσ.

 

 

SAITEX (Βιετνάμ) 71  - ζνα εργοςτάςιο denim που αλλάηει το παιχνίδι. Σο μοναδικό κλειςτό 

ςφςτθμα του εργοςταςίου ανακυκλϊνει το 98% του ςυνόλου του χρθςιμοποιοφμενου 

νεροφ. Μζςω τθσ δζςμευςισ τθσ για ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ όπωσ θ θλιακι 

ενζργεια, θ Saitex μείωςε τθ χριςθ τθσ ενζργειασ κατά 5,3 εκατομμφρια κιλοβατϊρεσ 

ιςχφοσ ανά ζτοσ και μείωςε τισ εκπομπζσ CO2 κατά ςχεδόν 80%. ε αντίκεςθ με τα 

παραδοςιακά ςτεγνωτιρια, θ Saitex ςτεγνϊνει τα τηιν τθσ, χρθςιμοποιϊντασ αζρα που 

ανακυκλϊνεται από τον καυτό εργοςταςιακό μθχανικό εξοπλιςμό τθσ. Αφοφ ςτεγνϊςει 

κατά κφριο λόγο ςτον ιμάντα μεταφοράσ, ολοκλθρϊνεται το φινίριςμα για κάκε ηεφγοσ ςε 

μια μαηικι μθχανι. Όλα τα denim δθμιουργοφν ζνα τοξικό παραπροϊόν που ονομάηεται 

λάςπθ, αλλά ςτο Saitex, θ λάςπθ εξάγεται και μεταφζρεται ςε κοντινό εργοςτάςιο 

τοφβλων. Αναμειγμζνο με ςκυρόδεμα, το τοξικό υλικό δεν μπορεί πλζον να διειςδφςει ςτο 

περιβάλλον. Σα τοφβλα που προκφπτουν χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι προςιτϊν 

κατοικιϊν. 

 

Πολιτική αειφορίασ τησ Lindex72 - τζςςερισ τομείσ ςτο πλαίςιο τθσ αειφορίασ: κυκλικι 
οικονομία, ιςότθτα των φφλων, κλιματικι αλλαγι και μείωςθ τθσ ρφπανςθσ. Σο 2017, θ 
Lindex υπζγραψε το φςτθμα Δζςμευςθσ τθσ Κυκλικισ Μόδασ(Circular Fashion System 
Commitment) για το 2020 από τθν Παγκόςμια Ατηζντα τθσ Μόδασ (Global Fashion Agenda). 
Η εταιρεία προςπακεί να χρθςιμοποιιςει πιο βιϊςιμα υλικά (οργανικό βαμβάκι, βιςκόηθ, 
Tencel ©, επαναχρθςιμοποιθμζνα και ανακυκλωμζνα υφάςματα). 
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Ο οριςμόσ τθσ πιο αειφόρου διαδικαςίασ από τθν Lindex είναι μια ςθμαντικι και 

μετριςιμθ βελτίωςθ ςε ςφγκριςθ με τθ ςυμβατικι μζκοδο όςον αφορά το νερό, τθν 

ενζργεια, τα χθμικά και τα απόβλθτα, κακϊσ και τθν υγεία και τθν αςφάλεια των 

εργαηομζνων. Παράδειγμα: Καλφτερο denim - πρϊτεσ μορφζσ που ξεκίνθςαν το 2016. 

ιμερα θ διαδικαςία πλφςθσ χρθςιμοποιεί 85% λιγότερο νερό, 70% λιγότερθ ενζργεια και 

45% λιγότερα (και καλφτερα) χθμικά από τισ ςυμβατικζσ μεκόδουσ. Σο ςφνολο του 

βαμβακιοφ προζρχεται από το Better Cotton, οργανικό ι ανακυκλωμζνο βαμβάκι.

 

 

Reformation73 - brand γυναικείων ενδυμάτων που χρθςιμοποιεί ωσ επιχειρθματικό του 
μοντζλο τθν ςτρατθγικι αειφόρου ανάπτυξθσ, δθμιουργϊντασ υποδομζσ οικολογικϊν 
καταςκευϊν, χρθςιμοποιϊντασ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ όπωσ αιολικι ενζργεια, 
ενεργειακά αποδοτικζσ τεχνολογίεσ, φυςικά ι ανακυκλωμζνα υλικά και μθ τοξικζσ 
μεκόδουσ επεξεργαςίασ. Η εταιρεία επενδφει ςε προγράμματα που αντικακιςτοφν τουσ 
πόρουσ. Όπωσ  για παράδειγμα το Βραηιλιάνικο Ζργο Προςταςίασ του Σροπικοφ Δάςουσ 
του Αμαηονίου (Brazilian Rosewood Amazon Conservation Project) και το Πρόγραμμα 
Αποκατάςταςθσ Νεροφ (Water Restoration Program) του Bonneville Environmental 
Foundation (BEF). Σα οργανικά απόβλθτα από τθ διαδικαςία παραγωγισ ανακυκλϊνονται ι 
λιπαςματοποιοφνται, τα υπολείμματα υφαντικϊν υλϊν ανακυκλϊνονται ι χορθγοφνται 
(ανακυκλϊνεται το 75% των αποβλιτων). Η πλειοψθφία τθσ παραγωγισ πωλείται 
διαδικτυακά, χρθςιμοποιοφνται ανακυκλωμζνεσ χάρτινεσ κρεμάςτρεσ αντί πλαςτικϊν ι 
μεταλλικϊν, οι ςυςκευαςίεσ είναι χωρίσ πλαςτικό και καταςκευάηονται από 100% προϊόντα 
ανακυκλωμζνου χαρτιοφ και βιοδιαςπϊμενθσ μεμβράνθσ. 

 

 

Σεχνολογία Αναγεννητικήσ Κνασ (Regenerative Fiber Technology - EVRNU)74 - εταιρεία 

τεχνολογίασ κλωςτοχφαντουργίασ που ειδικεφεται ςτθν κατανομι των αποβλιτων 

ζνδυςθσ, μετατρζποντάσ τθν ςε μια νζα, υψθλισ ποιότθτασ πρϊτθ φλθ με τθν οποία 
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δθμιουργοφνται νζα υφάςματα. Ενϊ θ μθχανικι ανακφκλωςθ ενδυμάτων υπιρχε για πολφ 

μεγάλο χρονικό διάςτθμα, θ Evrnu ςπάηει τα απόβλθτα ςε μοριακό επίπεδο και τα 

επανατοποκετεί ςε προςαυξθμζνθ νζα ίνα. Η τεχνολογία είναι θ εξισ: τα απορρίμματα 

ροφχων ςυλλζγονται, ταξινομοφνται και διαχωρίηονται. Σα απόβλθτα κακαρίηονται, 

τεμαχίηονται και μετατρζπονται ςε πολτό. Η εξωκθμζνθ κυτταρίνθ δθμιουργεί μια 

λεπτότερθ ίνα από το μετάξι και ιςχυρότερθ από το βαμβάκι. Οι ίνεσ μετατρζπονται ςε 

νιματα, βαμμζνα και υφαςμζνα ςε φφαςμα για να χρθςιμοποιθκοφν για τθ δθμιουργία 

ανακυκλϊςιμων υφαςμάτων. Σα κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα που καταςκευάηονται με 

ίνεσ Evrnu είναι ςχεδιαςμζνα να είναι πλιρωσ ανακυκλϊςιμα. Η Evrnu ζχει αναπτφξει 

πρωτότυπα τηιν και μπλουηάκια χρθςιμοποιϊντασ ανακυκλωμζνο βαμβάκι 

επαναχρθςιμοποιθμζνο, και ςυνεργάηεται με εταιρείεσ όπωσ θ Levi's και θ Target.

 

 

QMILK75 - οι ίνεσ είναι 100% φυςικζσ, μαλακζσ και λείεσ, όπωσ το μετάξι και φιλικζσ προσ το 

δζρμα, ελαφριζσ και 100% λιπαςματοποιιςιμεσ, ικανοποιϊντασ τθν απαίτθςθ των 

εξελίξεων καινοτόμων υλικϊν. Με φυςικό αντιβακτθριακό αποτζλεςμα και υψθλι 

υδροφιλικότθτα, παρζχουν προςτικζμενθ αξία των προϊόντων ινϊν ςτθν αναπτυςςόμενθ 

αγορά. Σο QMILK είναι θ μόνθ φυςικι ίνα που ζχει κερμοκολλθτικζσ ιδιότθτεσ, άλλεσ 

φυςικζσ ίνεσ μποροφν επίςθσ να ςυνδυαςτοφν χωρίσ ςυμβατικά πλαςτικά ι φαινολικζσ 

ρθτίνεσ. 

 

Η προςζγγιςθσ τθσ Nike "Rewire"76 είναι μια ςτρατθγικι εφοδιαςτικισ αλυςίδασ που 

βαςίηεται ςτθν "ολοκλιρωςθ, τα κίνθτρα και τθν καινοτομία". Ζνασ από τουσ ςτόχουσ του 

προγράμματοσ είναι να ενκαρρφνει τουσ προμθκευτζσ να γίνουν πιο αποτελεςματικοί και 

καινοτόμοι. Για τθ μζτρθςθ τθσ βιωςιμότθτασ, θ Nike δθμιοφργθςε ζναν Δείκτθ Αειφόρου 

Βιομθχανίασ και Εφοδιαςμοφ, αξιολογϊντασ τισ περιβαλλοντικζσ πρακτικζσ, τθν υγεία, τθν 
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αςφάλεια, τισ εργαςιακζσ πρακτικζσ και τισ επιδόςεισ ςε κλίμακα κόκκινου, κίτρινου, 

χάλκινου, αργυροφ και χρυςοφ. Μζχρι το 2015, το 86% των προμθκευτϊν βακμολογικθκαν 

με χάλκινο ι καλφτερα. Οι προμθκευτζσ υψθλισ απόδοςθσ ζχουν πρόςβαςθ ςτθν 

κατάρτιςθ ςε βαςικοφσ τομείσ για να βελτιϊςουν περαιτζρω τισ επιδόςεισ τουσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων, τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ 

και τθσ αποδοτικότθτασ των υδάτων, κακϊσ και τθν εφαρμογι των άκαμπτων πρακτικϊν. 

 

 

1.5.4 Προτεινόμενη ββιλιογραφία 

- European Circular Economy Stakeholder Platform Good Practices - 

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/good-

practices?key_area=All&sector=196&country=All&org_type=All&funding_type=All&i

dentified_challenge=All&scope=All&title= 

 

 

1.5.5 Ερωτηματολόγιο 

Ερωτθματολόγιο αυτοαξιολόγθςθσ 

___________________________________________________________________________ 

1. Πόςο ςθμαντικι είναι θ εκπαίδευςθ των εργαηομζνων για τθν αειφορία; (επιλζξτε 

τθν καταλλθλότερθ επιλογι)  

α.  Κακόλου ςθμαντικι, αν το ςφςτθμα λειτουργεί λειτουργεί 

β.  Λίγο ςθμαντικι, αφοφ δεν είναι υποχρεωτικι 

γ.   Πολφ ςθμαντικι, κάκε βιμα πρζπει να γίνεται με αειφόρο τρόπο  

2.   Ποιο κα είναι το πρϊτο βιμα προσ ζνα πιο αειφόρο επιχειρθματικό μοντζλο; 

(επιλζξτε τθν καταλλθλότερθ επιλογι)  

  α.  Προςδιοριςμόσ παραγόντων κινδφνου και κατάρτιςθ ςχεδίου προλθπτικισ 

δράςθσ για όλα τα ςτάδια τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ 

 β.  τρατθγικι μάρκετινγκ 

 γ.  Επενδφςεισ ςε νζεσ τεχνολογίεσ 

3.   Η εφαρμογι των κυκλικϊν ςυςτθμάτων είναι ζνα από τα βιματα προσ τθν αειφόρο 

ανάπτυξθ (επιλζξτε τθ ςωςτι απάντθςθ)   

α.  ωςτό 

β.  Λάκοσ 

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/good-practices?key_area=All&sector=196&country=All&org_type=All&funding_type=All&identified_challenge=All&scope=All&title
https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/good-practices?key_area=All&sector=196&country=All&org_type=All&funding_type=All&identified_challenge=All&scope=All&title
https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/good-practices?key_area=All&sector=196&country=All&org_type=All&funding_type=All&identified_challenge=All&scope=All&title
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4.  Η προςζγγιςθ τθσ Nike “Rewire” ενκαρρφνει τουσ προμθκευτζσ να γίνουν πιο 

αποδοτικοί και καινοτόμοι; (επιλζξτε τθ ςωςτι απάντθςθ) 

α.  Ναι  

β.  Όχι 

5.  Ποιο εργοςτάςιο κα μποροφςε να κεωρθκεί ωσ το πιο αειφόρο από πλευράσ 

ανακφκλωςθσ νεροφ και ελαχιςτοποίθςθσ τθσ ρφπανςθσ των υδάτων; (επιλζξτε τθν 

καταλλθλότερθ επιλογι) 

α.  CRAiLAR 

β.  SAITEX 

γ.  Aspect Limited 


