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Ειςαγωγι ςτθν ενότθτα 

Θ ενότθτα αυτι είναι προςανατολιςμζνθ ςε κζματα περιβαλλοντικισ απόδοςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των ςυνολικϊν μετριςεων για τισ περιβαλλοντικζσ αποδόςεισ, των 

εργαλείων ανάλυςθσ περιβαλλοντικϊν ςυςτθμάτων και των πόρων για τθν εφαρμογι των 

περιβαλλοντικϊν αποδόςεων ςε εταιρείεσ ζνδυςθσ - κλωςτοχφαντουργίασ. Αυτι θ ενότθτα 

παρζχει μια ευκαιρία ςτον νζο ειδικό να διαχειρίηεται τα ςυςτιματα παραγωγισ τθσ 

εταιρείασ ςε ςυνεχι ανάπτυξθ με φιλικό προσ το περιβάλλον τρόπο. 

 

Τποενότθτα 2.1 Διαχείριςθ περιβαλλοντικισ απόδοςθσ 

2.1.1 Ειςαγωγι 

Θ διαχείριςθ περιβαλλοντικϊν αποδόςεων περιγράφει τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ παγκόςμιασ 

μζτρθςθσ περιβαλλοντικϊν αποδόςεων, του δείκτθ περιβαλλοντικϊν αποδόςεων (EPI) και 

δφο διαςτάςεων τθσ περιβαλλοντικισ απόδοςθσ - τθν περιβαλλοντικι υγεία και τθ 

ηωτικότθτα των οικοςυςτθμάτων. 

 

2.1.2 φντομθ περιγραφι 

Γνώςθ Δεξιότθτεσ Αρμοδιότθτεσ 
Στο τζλοσ αυτήσ τησ υποενότητασ, ο 
εκπαιδευόμενοσ θα: 
 

Στο τζλοσ αυτήσ τησ υποενότητασ, ο 
εκπαιδευόμενοσ θα είναι ςε θζςη: 
 

Στο τζλοσ αυτήσ τησ υποενότητασ, ο 
εκπαιδευόμενοσ θα ζχει αποκτήςει την 
ευθφνη και την αυτονομία: 
 

 Γνωρίηει τουσ όρουσ τθσ 

περιβαλλοντικισ 

απόδοςθσ  

 Γνωρίηει πϊσ να μετριςει 

τον δείκτθ 

περιβαλλοντικϊν 

αποδόςεων (EPI) 

 Γνωρίηει παγκόςμιεσ 

μετριςεισ για 

περιβαλλοντικζσ 

αποδόςεισ και τισ δφο 

διαςτάςεισ 

περιβαλλοντικισ 

απόδοςθσ – τθν 

περιβαλλοντικι υγεία και 

τθν ηωτικότθτα των 

 Να βρίςκει και να 
εφαρμόηει τισ 
πλθροφορίεσ ςχετικά με 
τισ παγκόςμιεσ μετριςεισ 
του περιβάλλοντοσ, τον 
Δείκτθ Ρεριβαλλοντικισ 
Απόδοςθσ (EPI) ςτθν 
κακθμερινι εργαςία 

 Αξιολογεί και ςυγκρίνει τισ 

τιμζσ των  

περιβαλλοντικϊν 

αποδόςεων 

 Συνοψίηει τουσ δείκτεσ τθσ 

εταιρείασ που απαιτοφνται 

για τον υπολογιςμό των 

περιβαλλοντικϊν δεικτϊν 

υγιεινισ και του 

 Στθν κατανόθςθ 

πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ 

παγκόςμιεσ μετριςεισ του 

περιβάλλοντοσ, τον δείκτθ 

περιβαλλοντικϊν 

αποδόςεων (EPI) ςτθν 

κακθμερινι εργαςία  

 Στθν κατανόθςθ των 

δεικτϊν τθσ εταιρείασ που 

απαιτοφνται για τον 

υπολογιςμό των 

περιβαλλοντικϊν δεικτϊν 

υγείασ και οικοςυςτιματοσ. 
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Γνώςθ Δεξιότθτεσ Αρμοδιότθτεσ 

οικοςυςτθμάτων οικοςυςτιματοσ  

 

 

2.1.3 Περιεχόμενα υποενότθτασ 

Θζμα 2.1.3.1 υςτιματα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ζνα Σφςτθμα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ (Environmental Management System - EMS) 

είναι ζνα ςφνολο διαδικαςιϊν και πρακτικϊν που εφαρμόηονται ςε ζναν οργανιςμό για τθν 

επίτευξθ των περιβαλλοντικϊν ςτόχων του μζςω ςυςτθματικισ ανακεϊρθςθσ, 

αξιολόγθςθσ και βελτίωςθσ των περιβαλλοντικϊν του αποδόςεων, προςανατολιςμζνων 

ςτθ μείωςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων και τθσ αφξθςθσ τθσ λειτουργικισ 

αποτελεςματικότθτάσ του1. 

Τα υφιςτάμενα πρότυπα και ςυςτιματα (όπωσ το ISO 14001 και το EMAS) βοθκοφν τουσ 

οργανιςμοφσ ςτθν υλοποίθςθ και τθ ςυντιρθςθ του EMS. Θ πιςτοποίθςθ ενόσ EMS 

αντιςτοιχεί ςε επικφρωςθ από ζνα τρίτο μζροσ, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ 

ςυμμόρφωςθ προσ τισ απαιτιςεισ του EMS. 

Σα πρότυπα ISO 14000  

Τα πρότυπα ISO 14000 είναι μια παγκόςμια ςειρά προτφπων και άλλου είδουσ εγγράφων 

που ςχετίηονται με τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ2. Ζχουν αναπτυχκεί ζτςι ϊςτε οι 

οργανϊςεισ να μποροφν να ενςωματϊνουν περιβαλλοντικζσ πτυχζσ ςε λειτουργίεσ και 

προϊόντα. Ρρόκειται για ζνα ςφνολο εκελοντικϊν προτφπων περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, 

οδθγϊν και τεχνικϊν εκκζςεων, το οποίο επικεντρϊνεται ειδικά ςτα ςυςτιματα εταιρικισ 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, ςτισ πρακτικζσ λειτουργίασ, ςτα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ. 

Τα πρότυπα ISO ςτο ςφνολό τουσ αποςκοποφν ςτθ διευκόλυνςθ του διεκνοφσ εμπορίου. Οι 

εταιρείεσ μποροφν να εφαρμόςουν κάποιο ι όλα τα πρότυπα τθσ ςειράσ ISO 14000. Δεν 

ορίηουν ςτόχουσ περιβαλλοντικϊν αποδόςεων, αλλά παρζχουν ςτουσ οργανιςμοφσ τα 

εργαλεία για τθν αξιολόγθςθ και τον ζλεγχο του αντίκτυπου των δραςτθριοτιτων, των 

προϊόντων ι των υπθρεςιϊν τουσ ςτο περιβάλλον. Θ ςειρά ISO 14000 αςχολείται με τισ 

ακόλουκεσ πτυχζσ τθσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

o Συςτιματα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ (EMS) 

o Ζλεγχοσ περιβάλλοντοσ & ςχετικζσ ζρευνεσ (EA & RI) 

o Ρεριβαλλοντικζσ ετικζτεσ και δθλϊςεισ (EL) 

o Αξιολόγθςθ περιβαλλοντικισ απόδοςθσ (ΕΡΕ) 

o Αξιολόγθςθ κφκλου ηωισ (LCA) 

o Προι και οριςμοί (T & D) 

o Συμμόρφωςθ με το ISO 14000 EMS 
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o Διαςφάλιςθ ςτουσ πελάτεσ τθ δζςμευςθ τθσ εταιρείασ να αποδείξει τθν 

περιβαλλοντικι διαχείριςθ 

- Διατθρεί εξαιρετικζσ δθμόςιεσ ςχζςεισ 

- Εξαςφαλίηει τα κριτιρια των επενδυτϊν και βελτιϊνει τθν πρόςβαςθ ςε κεφάλαια 

- Εξαςφαλίηει αςφάλιςθ με λογικό κόςτοσ 

- Βελτιϊνει τθν εικόνα και το μερίδιο αγοράσ τθσ εταιρείασ 

- Ρλθροί τισ απαιτιςεισ εγγραφισ των πελατϊν τθσ εταιρείασ 

- Βελτιϊνει τον ζλεγχο του κόςτουσ, εντοπίηοντασ και εξαλείφοντασ τθ ςπατάλθ και τθν 

αναποτελεςματικότθτα 

- Μειϊνει τα περιςτατικά που οδθγοφν ςε ευκφνθ 

- Μειϊνει τθν κατανάλωςθ υλικϊν και ενζργειασ 

- Διευκολφνει τθν επίτευξθ των αδειϊν και των εξουςιοδοτιςεων 

- Μειϊνει το κόςτοσ ςυμμόρφωςθσ με τουσ περιβαλλοντικοφσ κανονιςμοφσ 

- Βελτιϊνει τισ ςχζςεισ βιομθχανίασ-κυβζρνθςθσ 

 

ISO 14001 

Το διεκνζσ πρότυπο ςχετικά με το ςφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, το ISO 14001, 

βαςίηεται ςτθν αρχι τθσ ςυνεχιηόμενθσ βελτίωςθσ με τθν καταςκευι και λειτουργία 

ςυςτθμάτων περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ με τον λεγόμενο κφκλο PDCA (Plan, Do, Check, 

Act – Σχζδιο, Ετοιμαςία, Ζλεγχοσ, Δράςθ). Θ ςυνεχισ βελτίωςθ ορίηεται ωσ "ενίςχυςθ του 

ςυςτιματοσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ για τθν επίτευξθ ςυνολικισ βελτίωςθσ των 

περιβαλλοντικϊν αποδόςεων ςφμφωνα με τισ περιβαλλοντικζσ πολιτικζσ του οργανιςμοφ". 

Ορίηει τισ περιβαλλοντικζσ αποδόςεισ ωσ "μετριςιμα αποτελζςματα των ςυςτθμάτων 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ που ςχετίηονται με τθ διαχείριςθ των περιβαλλοντικϊν 

πτυχϊν που εκτελεί ο οργανιςμόσ με βάςθ τισ περιβαλλοντικζσ πολιτικζσ και τουσ ςτόχουσ 

του".3 Ππωσ περιγράφεται ςτο παράρτθμα Α του προτφπου ISO 14001, ο ςτόχοσ τθσ 

εφαρμογισ των ςυςτθμάτων περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ είναι θ βελτίωςθ των 

περιβαλλοντικϊν αποδόςεων. Ωςτόςο, το ISO 14001 δεν εξετάηει το πραγματικό 

περιεχόμενο των περιβαλλοντικϊν πτυχϊν που πρζπει να τεκοφν υπό διαχείριςθ και το 

πρότυπο των περιβαλλοντικϊν αποδόςεων και αφινει τθν απόφαςθ ςε κάκε οργανιςμό4. 

Ωσ εκ τοφτου, οι δείκτεσ περιβαλλοντικϊν αποδόςεων που παρουςιάηονται ςτισ 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ κα ιταν χριςιμοι για τισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων ςχετικά 

με τθν επιλογι των περιβαλλοντικϊν πτυχϊν και των απόψεων που πρζπει να 

αντιμετωπιςτοφν και τθν εξζταςθ των κεμάτων περιβαλλοντικισ απόδοςθσ που πρζπει να 

βελτιωκοφν. Οι δείκτεσ ςτισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ δεν αλλάηουν τισ απαιτιςεισ των 
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ςυςτθμάτων περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ και των προτφπων πιςτοποίθςθσ και 

καταχϊριςθσ5. 

Οι οργανιςμοί μποροφν απλϊσ να δθλϊςουν ότι το EMS τουσ πλθροί τισ απαιτιςεισ του ISO 

14001 (δεςμευτικι διλωςθ των οργανιςμϊν). Ωςτόςο, πολλοί οργανιςμοί επιλζγουν να 

ζχουν πιςτοποιθτικό EMS, ςυνικωσ για μεγαλφτερθ διαςφάλιςθ προσ τουσ πελάτεσ και το 

κοινό, κακϊσ θ πιςτοποίθςθ είναι θ επίςθμθ αναγνϊριςθ τθσ ικανότθτασ ενόσ οργανιςμοφ 

να ςυμμορφϊνεται με τισ απαιτιςεισ ενόσ EMS. 

EMAS 

Ζνασ άλλοσ τρόποσ για τθ βελτίωςθ των περιβαλλοντικϊν αποδόςεων των επιχειριςεων 

είναι το ςφςτθμα οικολογικισ διαχείριςθσ και ελζγχου (Eco-Management and Audit Scheme 

- EMAS) τθσ ΕΕ. Το EMAS περιλαμβάνει τισ προχποκζςεισ για ζνα ςφςτθμα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ, όπωσ το πρότυπο ISO 14001, και προςκζτει τζςςερισ πυλϊνεσ ςτισ απαιτιςεισ. 

Τθ ςυνεχι βελτίωςθ των περιβαλλοντικϊν αποδόςεων, το ςφςτθμα ςυμμόρφωςθσ με τθν 

κυβερνθτικι νομοκεςία, τισ ετιςιεσ δθμόςιεσ εκκζςεισ και τθ ςυμμετοχι των εργαηομζνων. 

Αυτό κακιςτά το EMAS το πλζον ιςχυρό και αξιόπιςτο ςφςτθμα που είναι ςιμερα 

διακζςιμο6. Στο ςχιμα 1 παρουςιάηεται ο πλιρθσ κφκλοσ εφαρμογισ του EMAS, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν διαδικαςιϊν: 

 

 

Εικόνα 1. Κφκλοσ εφαρμογισ του EMAS
7
 

 

Τα βαςικά πλεονεκτιματα που παρζχει το EMAS είναι8:  
  

- Βελτιωμζνθ αξιοπιςτία, διαφάνεια και φιμθ 
- Μείωςθ  του περιβαλλοντικοφ κινδφνου και διαχείριςθ ευκαιριϊν 
-  Βελτιωμζνθ περιβαλλοντικι και οικονομικι απόδοςθ 
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- Ενιςχυμζνθ ενδυνάμωςθ και κίνθτρα των εργαηομζνων 

 

Θζμα 2.1.3.2 Οριςμόσ περιβαλλοντικισ απόδοςθσ 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι κακοριςμοφ των περιβαλλοντικϊν αποδόςεων. Ωσ παράδειγμα 

παρουςιάςαμε τουσ ακόλουκουσ τρεισ διαφορετικοφσ οριςμοφσ για να ςυλλάβουμε το 

ευρφτερο πεδίο του κζματοσ: 

o Θ περιβαλλοντικι απόδοςθ είναι μετριςιμα αποτελζςματα του ςυςτιματοσ 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, που ςχετίηονται με τον ζλεγχο των περιβαλλοντικϊν 

πτυχϊν ενόσ οργανιςμοφ, βαςιςμζνα ςτθν περιβαλλοντικι πολιτικι, τουσ ςκοποφσ 

και τουσ ςτόχουσ του9. 

o Θ περιβαλλοντικι απόδοςθ είναι το μετριςιμο αποτζλεςμα τθσ ικανότθτασ του 

οργανιςμοφ να ανταποκρικεί ςτουσ περιβαλλοντικοφσ ςκοποφσ και τουσ ςτόχουσ 

που κακορίηονται ςτο περιβαλλοντικό ςχζδιο ι πολιτικι του οργανιςμοφ10. 

o Ρεριβαλλοντικι απόδοςθ ςθμαίνει τθν αποδοτικότθτα τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ, 

τθσ κατανάλωςθσ ι τθσ χριςθσ του νεροφ, τθσ δθμιουργίασ και διαχείριςθσ 

αποβλιτων και τθσ κατανάλωςθσ άλλων πόρων που εμπλζκονται ςτθν ανάπτυξθ, 

χριςθ ι/και λειτουργία τθσ Λδιοκτθςίασ ι/και του Κτιρίου, ςτα οποία 

ελαχιςτοποιοφνται ι βελτιϊνονται οι κλιματικζσ ι περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ μιασ 

τζτοιασ αναπτυξιακισ χριςθσ ι/και λειτουργίασ11. 

 

Θζμα 2.1.3.3 Δείκτθσ περιβαλλοντικισ απόδοςθσ (ΔΠΑ) 

Ο πρϊτοσ ςτόχοσ των δεικτϊν περιβαλλοντικισ απόδοςθσ12 είναι θ μζτρθςθ και θ 

αξιολόγθςθ των περιβαλλοντικϊν επιβαρφνςεων και προκλιςεων και περιβαλλοντικϊν 

προβλθμάτων που πρζπει να επιλυκοφν, προκειμζνου να προωκθκοφν οι περιβαλλοντικζσ 

δραςτθριότθτεσ των οργανιςμϊν. Από δω και πζρα πρζπει να λαμβάνονται πλθροφορίεσ 

για να βοθκθκεί θ λιψθ αποφάςεων για τισ προαναφερκείςεσ δραςτθριότθτεσ. 

Ο δεφτεροσ ςτόχοσ είναι να δοκεί μια κοινι βάςθ πλθροφοριϊν μεταξφ ενόσ οργανιςμοφ 

και ενδιαφερομζνων μερϊν, όπωσ οι καταναλωτζσ, οι επιχειρθματικοί εταίροι και οι 

κάτοικοι των τοπικϊν κοινοτιτων, των μετόχων και των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων, 

διευκολφνοντασ τα ενδιαφερόμενα μζρθ να κατανοιςουν τισ περιβαλλοντικζσ 

δραςτθριότθτεσ του οργανιςμοφ. Οι οργανιςμοί ζχουν ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτο 

περιβάλλον μζςω των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων τουσ. Κακϊσ αυξάνεται θ 

αναγκαιότθτα οικοδόμθςθσ μιασ βιϊςιμθσ κοινωνίασ, οι οργανϊςεισ ζχουν τθν ευκφνθ να 

αποκαλφπτουν ποιεσ περιβαλλοντικζσ επιβαρφνςεισ προκαλοφν, ποιεσ δραςτθριότθτεσ 

εφαρμόηουν για τθ μείωςθ αυτϊν των περιβαλλοντικϊν επιβαρφνςεων και ποιεσ 

περιβαλλοντικζσ προςπάκειεσ κάνουν. Για τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μζρθ, θ 

περιβαλλοντικι πλθροφόρθςθ ζχει καταςτεί αναγκαία για τθν αξιολόγθςθ και τθν επιλογι 
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των οργανιςμϊν. Ωσ εκ τοφτου, οι περιβαλλοντικοί δείκτεσ αποδόςεων κα μποροφςαν να 

χρθςιμοποιθκοφν ςτθν περιβαλλοντικι αναφορά. 

Ο τρίτοσ ςτόχοσ είναι να υπάρξει μια κοινι βάςθ πλθροφοριϊν για τισ μακροπρόκεςμεσ 

περιβαλλοντικζσ πολιτικζσ των εκνικϊν και τοπικϊν κυβερνιςεων. Τα εξωτερικά 

ενδιαφερόμενα μζρθ διακζτουν διάφορεσ μεκόδουσ για τθν αξιολόγθςθ των 

περιβαλλοντικϊν προςπακειϊν των οργανιςμϊν, αλλά δεν ζχει ακόμθ αναπτυχκεί ζνα 

κοινό πρότυπο. Επιπλζον, δεν ζχουν τυποποιθκεί οριςμοί των πλθροφοριϊν, τθσ μεκόδου 

υπολογιςμοφ, των ορίων ςυλλογισ πλθροφοριϊν, μονάδων κ.λπ. Πταν ζνασ οργανιςμόσ ι 

ζνασ εξωτερικόσ ενδιαφερόμενοσ αξιολογεί τισ περιβαλλοντικζσ προςπάκειεσ, είναι 

πρωταρχικισ ςθμαςίασ θ κατανόθςθ του πλαιςίου των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων 

του οργανιςμοφ που προκαλεί το περιβαλλοντικό βάροσ, τισ ετιςιεσ αλλαγζσ του 

περιβαλλοντικοφ φόρτου και των περιβαλλοντικϊν προςπακειϊν χρθςιμοποιϊντασ αυτζσ 

τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ επιδόςεων. Αυτζσ οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ δεν ςκοπεφουν 

να αξιολογιςουν οργανιςμοφσ με ποςοτικζσ τιμζσ μόνο των δεικτϊν περιβαλλοντικϊν 

αποδόςεων13. 

Ο Δείκτθσ Περιβαλλοντικισ Απόδοςθσ - ΔΠΑ (Environmental Performance Index - EPI) 14 
είναι μια μζκοδοσ ποςοτικισ και αρικμθτικισ ζνδειξθσ τθσ περιβαλλοντικισ απόδοςθσ των 
πολιτικϊν ενόσ κράτουσ. Αυτόσ ο δείκτθσ αναπτφχκθκε από τον Ριλοτικό Δείκτθ 
Ρεριβαλλοντικισ Απόδοςθσ, ο οποίοσ δθμοςιεφκθκε για πρϊτθ φορά το 2002 και ζχει 
ςχεδιαςτεί για να ςυμπλθρϊςει τουσ περιβαλλοντικοφσ ςτόχουσ που κακορίηονται ςτουσ 
Αναπτυξιακοφσ Στόχουσ τθσ Χιλιετίασ των Θνωμζνων Εκνϊν15. 

Οι μεταβλθτζσ υπολογιςμοφ του ΔΡΑ αλλάηουν ςυχνά όπωσ φαίνεται ςτον παρακάτω 
πίνακα. Αυτό πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ κατά τθν παρακολοφκθςθ των επιδόςεων των 
χωρϊν μζςω διαφόρων εκκζςεων, κακϊσ μπορεί να οδθγιςει ςε αλλαγζσ βακμολογίασ και 
κατάταξθσ που βαςίηονται μόνο ςτθν τροποποίθςθ μεκοδολογίασ. 

 

ΔΠΑ τόχοσ Κατθγορία κζματοσ Δείκτθσ 

Δ
εί

κτ
θ

σ 
Π

ερ
ιβ

α
λλ

ο
ντ

ικ
ι

σ 
Α

π
ό

δ
ο

ς
θ

σ 
(Δ

Π
Α

) 

Ρεριβαλλοντικι 

υγεία (40%) 

Επιπτϊςεισ ςτθν 
υγεία (33%) 

Ζκκεςθ περιβαλλοντικϊν κινδφνων (100%)  

Ροιότθτα αζρα (33%) 

Οικιακι ποιότθτα αζρα (30%)  

Μόλυνςθ αζρα – Μζςθ ζκκεςθ ςε PM2.5 
(30%)  

Μόλυνςθ αζρα - PM2.5 Υπζρβαςθ (30%)  

Μόλυνςθ αζρα - – Μζςθ ζκκεςθ ςε NO2 
(10%)  

Νερό και 
αποχζτευςθ (33%) 

Επιςφαλισ αποχζτευςθ (50%)  

Ροιότθτα πόςιμου νεροφ (50%)  

Ηωτικότθτα Υδάτινοι πόροι (25%) Διαχείριςθ υδατικϊν λυμάτων (100%)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_health
https://en.wikipedia.org/wiki/Air_quality
https://en.wikipedia.org/wiki/Air_pollution
https://en.wikipedia.org/wiki/Air_pollution
https://en.wikipedia.org/wiki/Air_pollution
https://en.wikipedia.org/wiki/Water_resources
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οικοςυςτιματοσ 
(60%) Γεωργία (10%) 

Αποτελεςματικότθτα χριςθσ αηϊτου (75%)  

Λςοηφγιο αηϊτου (25%)  

Δάςθ (10%) Αλλαγι δαςικισ κάλυψθσ (100%)  

Αλιεία (5%) Λχκυαποκζματα (100%)  

Βιοποικιλότθτα και 
οικότοποσ (25%) 

Χερςαίεσ Ρροςτατευόμενεσ Ρεριοχζσ (Εκνικά 
Βιομετρικά Βάρθ) (20%)  

Χερςαίεσ Ρροςτατευόμενεσ Ρεριοχζσ (Εκνικά 
Βιομετρικά Βάρθ) (20%) 

Καλάςςιοι προςτατευόμενοι χϊροι (20%)  

Ρροςταςία ειδϊν (Εκνικι) (20%)  

Ρροςταςία ειδϊν (Ραγκόςμια) (20%)  

Κλίμα και ενζργεια 
(25%) 

Τάςθ ςτθν ζνταςθ του άνκρακα (75%)  

Τάςθ εκπομπϊν CO2 ανά kWh (25%)  

Εικόνα 2. Ρίνακεσ με μεταβλθτζσ 2018 EPI
16

 

Ο ΔΡΑ αποκαλφπτει μια ζνταςθ ανάμεςα ςε δφο κεμελιϊδεισ διαςτάςεισ τθσ αειφόρου 

ανάπτυξθσ: τθν περιβαλλοντικι υγεία, θ οποία αυξάνεται με τθν οικονομικι ανάπτυξθ και 

τθν ευθμερία, και τθ ηωτικότθτα του οικοςυςτιματοσ, που υφίςταται πίεςθ από τθν 

εκβιομθχάνιςθ και τθν αςτικοποίθςθ. Θ χρθςτι διακυβζρνθςθ αναδεικνφεται ωσ ο κρίςιμοσ 

παράγοντασ που απαιτεί τθν εξιςορρόπθςθ αυτϊν των διακριτϊν διαςτάςεων τθσ 

αειφορίασ17. 

 

Εικόνα 3. Ραρακολοφκθςθ δφο κεμελιωδϊν διαςτάςεων τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ: τθν περιβαλλοντικι υγεία 

και τθ ηωτικότθτα των οικοςυςτθμάτων
18

 

Ο Δείκτθσ Ρεριβαλλοντικισ Απόδοςθσ (ΔΡΑ) προςδιορίηει τουσ ςτόχουσ για 

περιβαλλοντικζσ αποδόςεισ και μετρά πόςο κοντά ςε αυτοφσ ζρχεται κάκε χϊρα19. Το 2018 

ο ΔΡΑ βακμολογεί 180 χϊρεσ ςε 24 δείκτεσ απόδοςθσ ςε δζκα κατθγορίεσ που καλφπτουν 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fisheries
https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_and_energy
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τθν περιβαλλοντικι υγεία και τθ ηωτικότθτα των οικοςυςτθμάτων. Αυτζσ οι μετριςεισ 

παρζχουν ζνα εφροσ ςε εκνικι κλίμακα για το πόςο κοντά βρίςκονται οι χϊρεσ ςτθν 

κακιζρωςθ ςτόχων περιβαλλοντικισ πολιτικισ. Τϊρα ςτθ δζκατθ επανάλθψι του, οι 

υπεφκυνοι χάραξθσ πολιτικισ, οι μελετθτζσ, οι μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ και τα μζςα 

μαηικισ ενθμζρωςθσ βαςίςτθκαν ςτθν ανά διετία κυκλοφορία του ΔΡΑ για τθν κατανόθςθ 

των πολιτικϊν και τθν παρακολοφκθςθ των τάςεων ςτθν αειφορία. Ο ΔΡΑ μετατρζπει τισ 

τελευταίεσ εξελίξεισ ςτθν περιβαλλοντικι επιςτιμθ ςε παγκόςμια ςφνολα δεδομζνων για 

να αποτελζςει μια ιςχυρι περίλθψθ τθσ κατάςταςθσ τθσ αειφορίασ ςε όλο τον κόςμο20. 

Θ ανάλυςθ δεδομζνων για τον ΔΡΑ του 2018 βαςίηεται ςτθ δθμιουργία ενόσ ςφνκετου 

δείκτθ. Αρχίηει με τθ ςυλλογι ςτοιχείων για 24 μεμονωμζνεσ μετριςεισ περιβαλλοντικϊν 

αποδόςεων, όπωσ φαίνεται ςτθν Εικόνα 4. Αυτζσ οι μετριςεισ ςυγκεντρϊνονται ςε μια 

ιεραρχία που ξεκινάει με δζκα κατθγορίεσ: Ροιότθτα του αζρα, Νερό & αποχζτευςθ, Βαρζα 

Μζταλλα, Βιοποικιλότθτα & Οικότοποσ, Δάςθ, Αλιεία, Κλίμα και Ενζργεια, Ατμοςφαιρικι 

φπανςθ, Υδάτινοι Ρόροι και Γεωργία. Αυτζσ οι κατθγορίεσ διαχωρίηονται ςτθ ςυνζχεια ςε 

δφο ςτόχουσ πολιτικισ - τθν Ρεριβαλλοντικι Υγεία και τθ Ηωτικότθτα του Οικοςυςτιματοσ - 

και ςτθ ςυνζχεια ο ςυνολικόσ ΔΡΑ. Ρροκειμζνου να υπάρξουν ουςιαςτικζσ ςυγκρίςεισ, 

δθμιουργικθκαν βακμολογίεσ για κάκε ζναν από τουσ 24 δείκτεσ, τοποκετϊντασ τουσ ςε 

μια κοινι κλίμακα όπου το 0 υποδεικνφει τθ χειρότερθ απόδοςθ και το 100 υποδθλϊνει 

τθν καλφτερθ απόδοςθ. Το κατά πόςο μακριά βρίςκεται μια χϊρα από τθν επίτευξθ των 

διεκνϊν ςτόχων τθσ αειφορίασ κακορίηει τθν τοποκζτθςι τθσ ςε αυτιν τθν κλίμακα. Οι 

βακμολογίεσ ςτθ ςυνζχεια πολλαπλαςιάηονται με τουσ δείκτεσ, που φαίνονται ςε 

παρενκζςεισ ςτθν εικόνα 4 και προςτίκενται μαηί για να παράγουν αποτελζςματα ςτα 

επίπεδα των κατθγοριϊν, των ςτόχων πολιτικισ και του τελικοφ ΔΡΑ. Αυτά τα 

αποτελζςματα χρθςιμεφουν ωσ βάςθ για τισ κατατάξεισ των χωρϊν. Οι δείκτεσ 

καταςκευάηονται από τα πιο πρόςφατα διακζςιμα δεδομζνα για κάκε μία από τισ 24 

μετριςεισ περιβαλλοντικϊν αποδόςεων. Για τθν παρακολοφκθςθ των αλλαγϊν με τθν 

πάροδο του χρόνου, εφαρμόηονται επίςθσ οι ίδιεσ μζκοδοι ςτα ιςτορικά δεδομζνα, 

προκειμζνου να αποδειχκεί θ βακμολογία του ΔΡΑ για κάκε χϊρα ςτο ζτοσ αναφοράσ, 

γενικϊσ δζκα χρόνια πριν από τθν παροφςα ζκκεςθ. Λαμβάνεται θ απόδοςθ κάκε χϊρασ 

και τα ςτοιχεία αυτά ςυγκεντρϊνονται ςε μετριςεισ ςυνολικισ απόδοςθσ. Αυτά τα 

παγκόςμια μεγζκθ βακμολογοφνται ςτθν ίδια κλίμακα 0-100 όπωσ οι μεμονωμζνεσ χϊρεσ, 

δείχνοντασ τθν παγκόςμια κατάςταςθ ςε κάκε δείκτθ. Τα αποτελζςματα του ΔΡΑ του 2018 

- οι βακμολογίεσ, οι ταξινομιςεισ, οι τάςεισ και τα παγκόςμια μεγζκθ - μεταφράηουν τα 

περιβαλλοντικά δεδομζνα ςε όρουσ που είναι πλιρεισ και κατανοθτοί21. 
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Εικόνα 4. Οργάνωςθ πλαιςίου ΔΡΑ για το 2018 ςε 24 δείκτεσ / 10 κατθγορίεσ / 2 ςτόχουσ πολιτικισ

22
. 
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Οι εταιρείεσ μποροφν ςυγκεκριμζνα να χρθςιμοποιιςουν τουσ δείκτεσ περιβαλλοντικισ 
απόδοςθσ (ΔΡΑ) για να παρακολουκιςουν τον τρόπο με τον οποίο οι πτυχζσ τθσ 
επιχείρθςθσ επθρεάηουν το περιβάλλον. Οι δείκτεσ περιβαλλοντικισ απόδοςθσ βελτιϊνουν 
τθν εςωτερικι και εξωτερικι επικοινωνία ςχετικά με τθν κατάςταςθ και τισ αλλαγζσ ςτισ 
περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ μιασ επιχείρθςθσ. Θ εικόνα 5 ςυνοψίηει τουσ διαφορετικοφσ 
ρόλουσ που διαδραματίηουν οι ΔΡΑ για διάφορουσ ενδιαφερομζνουσ23. 

 

 
     Εικόνα 5. όλοι των ΔΡΑ για διάφορουσ ενδιαφερομζνουσ

24
 

 

• Να έχουν καλύτερη ικανότητα να παρακολουθούν τισ 
περιβαλλοντικέσ επιπτώςειστησ εταιρείασ τουσ ςε 

ςχέςη με τουσ ςτόχουσ τουσ 
Εταιρικοί Διευθυντέσ 

• Είναι ςε θέςη να εντοπίςουν περιςςότερεσ ευκαιρίεσ 
βελτίωςησ και αποτελεςματικότητασ ςτισ λειτουργίεσ 

των μονάδων 

Διευθυντέσ Μονάδασ 
Παραγωγήσ 

• Μπορούν να κάνουν χρήςη νέων ευκαιριών για 
"πράςινεσ" αγορέσ Εμπορικοί Διευθυντέσ 

• Μπορεί να παίρνει περιςςότερο περιβαλλοντικά 
υπεύθυνεσ επιχειρηματικέσ αποφάςεισ 

Διευθυντέσ Αγορών 

• Είναι ςε θέςη να αξιολογούν καλύτερα τη ςυμμόρφωςη 
των επιχειρήςεων με τη δημόςια πολιτική 

Περιβαλλοντικέσ Αρχέσ 

• Έχουν περιςςότερη ςαφήσ πληροφόρηςη για τη 
δημιουργία δημόςιασ περιβαλλοντικήσ πολιτικήσ 

Εθνικοί Φορείσ Χάραξησ 
Πολιτικήσ 

• Έχουν περιςςότερεσ διαθέςιμεσ πληροφορίεσ για να 
κάνουν υπεύθυνεσ επενδύςεισ 

Επενδυτέσ και Μέτοχοι 

• Έχουν περιςςότερεσ πληροφορίεσ για να κάνουν 
υπεύθυνεσ αγορέσ 

Καταναλωτέσ 
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Συνιςτάται θ εφαρμογι ςυςτιματοσ τεςςάρων επιπζδων για τθν κατθγοριοποίθςθ των 
εταιρειϊν25 ςε ςχζςθ με τισ περιβαλλοντικζσ αποδόςεισ, όπωσ φαίνεται ςτθν Εικόνα 6. 
 

 
Εικόνα 6. Τζςςερα Επίπεδα Ρεριβαλλοντικισ Απόδοςθσ

26
 

Ο νζοσ ΔΡΑ αξιολογεί βαςικά αποτελζςματα περιβαλλοντικισ πολιτικισ χρθςιμοποιϊντασ 

αναλφςεισ τάςεων και ςτόχουσ πολιτικισ που ςυνδζονται με τουσ Αναπτυξιακοφσ Στόχουσ 

τθσ Χιλιετίασ των Θνωμζνων Εκνϊν (ΑΣΧ). 

Το EPI είναι ζνασ ςφνκετοσ δείκτθσ προςανατολιςμζνοσ ςτισ αποδόςεισ, ο οποίοσ ζχει 

ςχεδιαςτεί για να ςυμπλθρϊνει τουσ περιβαλλοντικοφσ ςτόχουσ που κακορίηονται ςτουσ 

ΑΣΧ για να βοθκιςει τθν πρόοδο των μζτρων των κυβερνιςεων προσ ζνα ολοκλθρωμζνο 

ςφνολο ςτόχων ελζγχου τθσ ρφπανςθσ και διαχείριςθσ φυςικϊν πόρων εςτιάηοντασ ςτα 

αποτελζςματα τθσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ. Θ ςυμπλιρωςθ είναι αναγκαία δεδομζνου 

ότι οι ΑΣΧ δεν προορίηονται οφτε ζχουν ςχεδιαςτεί για να επιτρζψουν τθ διεξοδικι 

αξιολόγθςθ των επιδόςεων ςε εκνικό επίπεδο. 

Θζμα 2.1.3.4 Πρότυπο αξιολόγθςθσ περιβαλλοντικών αποδόςεων (ISO 14031) 

Το διεκνζσ πρότυπο ISO 14031 (αξιολόγθςθ περιβαλλοντικϊν αποδόςεων) παρζχει 
κακοδιγθςθ ςχετικά με το ςχεδιαςμό και τθ χριςθ τθσ αξιολόγθςθσ περιβαλλοντικϊν 
αποδόςεων (ΑΡΑ) ςε ζναν οργανιςμό, ανεξαρτιτωσ τφπου, μεγζκουσ, κζςθσ και 
πολυπλοκότθτασ28. Το πρότυπο αυτό δεν κακιερϊνει επίπεδα περιβαλλοντικισ απόδοςθσ, 
ωςτόςο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να υποςτθρίξει τθν προςζγγιςθ του ίδιου του 
οργανιςμοφ ςτθν ΑΡΑ, ςυμπεριλαμβανομζνων των δεςμεφςεϊν του για ςυμμόρφωςθ με 
τισ νομικζσ και άλλεσ απαιτιςεισ, τθν πρόλθψθ τθσ ρφπανςθσ και τθ ςυνεχι βελτίωςθ.  
Θ αξιολόγθςθ περιβαλλοντικϊν αποδόςεων παρουςιάηεται ςε αυτό το πρότυπο ωσ 
διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων που βοθκά τισ αποφάςεισ διαχείριςθσ ςχετικά με τισ 
περιβαλλοντικζσ αποδόςεισ, που υποςτθρίηονται από ζναν κφκλο Σχεδίου-Ετοιμαςίασ-
Ελζγχου-Δράςθσ, που περιλαμβάνει τισ φάςεισ τθσ επιλογισ περιβαλλοντικϊν δεικτϊν 
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(Σχζδιο), τθ ςυλλογι και ανάλυςθ δεδομζνων, τθν αξιολόγθςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ 
περιβαλλοντικζσ αποδόςεισ, τθν υποβολι εκκζςεων και τθν επικοινωνία (Ετοιμαςία), και 
τθν περιοδικι επανεξζταςθ τθσ διαδικαςίασ και τθ βελτίωςι τθσ (Ζλεγχοσ και Δράςθ). Οι 
δείκτεσ ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 14031 είναι δείκτεσ περιβαλλοντικισ κατάςταςθσ 
(ΔΡΚ) και δείκτεσ περιβαλλοντικισ απόδοςθσ (ΔΡΑ). Ο ΔΡΑ διαιρείται ακόμθ περιςςότερο 
ςτουσ δείκτεσ αποδόςεων διαχείριςθσ (ΔΑΔ) και ςτουσ δείκτεσ επιχειρθςιακισ απόδοςθσ 
(ΔΕΑ). Οι περιβαλλοντικζσ αποδόςεισ κα πρζπει να αξιολογοφνται ςφμφωνα με τθ 
διαδικαςία που κακορίηεται ςτο ISO 14031 χρθςιμοποιϊντασ τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ 
ωσ ςθμείο αναφοράσ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, μπορείτε να ανατρζξετε ςτθν 
"Ετιςια Ζκκεςθ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων (Ρεριβαλλοντικι Λευκι Βίβλοσ)" που εκπονικθκε 
από το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και ςε κάκε τοπικι αυτοδιοίκθςθ και τουσ "περιεκτικοφσ 
περιβαλλοντικοφσ δείκτεσ" που περιγράφονται παραπάνω29. 
 

2.1.4 Προτεινόμενθ βιβλιογραφία 

- https://epi.envirocenter.yale.edu/downloads/epi2018policymakerssummaryv01.pdf  

- https://epi.envirocenter.yale.edu/  

- https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1528981579179&uri=CELEX:32018L0851  

- http://www.textile-platform.eu/  

- https://lindstromgroup.com/lv/raksti/tekstiliju-atkritumi/  

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

)633143_EN.pdf  

- https://dnr.wi.gov/topic/GreenTier/Participants/ECPP/ecpp3MExtended.pdf#enviro

nmental-performance  

- https://www.researchgate.net/publication/6438363_Environmental_Performance_I

ndicators_An_Empirical_Study_of_Canadian_Manufacturing_Firms 

- https://www.nqa.com/en-gb/certification/standards/emas 

- http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.

showFile&rep=file&fil=GREEN_TAS_D6.pdf 

- https://pdfs.semanticscholar.org/ac43/86e2526d66a39d8f459d82485de452afd14f.p

df 

- https://www.process.st/iso-14000/ 

- Christine Maria Jasch “Environmental and Material Flow Cost Accounting: Principles 

and Procedures” 

 

 

https://epi.envirocenter.yale.edu/downloads/epi2018policymakerssummaryv01.pdf
https://epi.envirocenter.yale.edu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1528981579179&uri=CELEX:32018L0851
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1528981579179&uri=CELEX:32018L0851
http://www.textile-platform.eu/
https://lindstromgroup.com/lv/raksti/tekstiliju-atkritumi/
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
https://dnr.wi.gov/topic/GreenTier/Participants/ECPP/ecpp3MExtended.pdf#environmental-performance
https://dnr.wi.gov/topic/GreenTier/Participants/ECPP/ecpp3MExtended.pdf#environmental-performance
https://www.researchgate.net/publication/6438363_Environmental_Performance_Indicators_An_Empirical_Study_of_Canadian_Manufacturing_Firms
https://www.researchgate.net/publication/6438363_Environmental_Performance_Indicators_An_Empirical_Study_of_Canadian_Manufacturing_Firms
https://www.nqa.com/en-gb/certification/standards/emas
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=GREEN_TAS_D6.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=GREEN_TAS_D6.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/ac43/86e2526d66a39d8f459d82485de452afd14f.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/ac43/86e2526d66a39d8f459d82485de452afd14f.pdf
https://www.process.st/iso-14000/
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2.1.5 Ερωτθματολόγιο 

Ερωτθματολόγιο αυτοαξιολόγθςθσ 

___________________________________________________________________________ 

1. Ροιεσ είναι οι δφο διαςτάςεισ που εξετάηονται ςτον Δείκτθ Ρεριβαλλοντικισ 

Απόδοςθσ; (επιλζξτε τθν καταλλθλότερθ επιλογι) 

α.  Ρεριβαλλοντικι υγεία και ηωτικότθτα οικοςυςτιματοσ 

β.  Ανκρϊπινθ υγεία και περιβαλλοντικι αςφάλεια 

γ.  Ανκρϊπινθ υγεία και ηωτικότθτα οικοςυςτιματοσ 

 

2.  Ροιο από τα ακόλουκα μζρθ ενδιαφζρετε για τον ΔΡΑ (επιλζξτε τθν καταλλθλότερθ 

επιλογι) 

α.  Ρελάτεσ και κοινότθτεσ  

β.  Επενδυτζσ και ομάδεσ ειδικοφ ενδιαφζροντοσ  

γ.  Υπάλλθλοι  

δ.  Ρρομθκευτζσ 

ε.  Πλα τα παραπάνω  

 

3. Τι ςυμβαίνει ςτον Κφκλο Σχζδιο-Ετοιμαςία-Ζλεγχοσ-Δράςθ (Plan-Do-Check-Act 

(PDCA); (επιλζξτε τθν καταλλθλότερθ επιλογι) 

α. επιλογι περιβαλλοντικϊν δεικτϊν 

β. ςυλλογι και ανάλυςθ δεδομζνων 

γ. υποβολι εκκζςεων και επικοινωνία 

δ. ανακεϊρθςθ και βελτίωςθ τθσ διαδικαςίασ 

ε. όλα τα παραπάνω 

 

Τποενότθτα 2.2 Ανακαταςκευι και οικολογικι αποδοτικότθτα 

2.2.1 Ειςαγωγι 

Αυτι θ υποενότθτα εςτιάηει ςτθν κατανόθςθ των παραγόντων που οδθγοφν και 

διαμορφϊνουν τθ διαχείριςθ των περιβαλλοντικϊν προςπακειϊν ςτον τομζα τθσ 

κλωςτοχφαντουργίασ. Επιπλζον, θ υποενότθτα αποςκοπεί ςτθν επιςκόπθςθ των διαφόρων 

ςτρατθγικϊν και μεκόδων ςτα Συςτιματα και Τεχνολογίεσ Ραραγωγισ και Ανακαταςκευισ 

Ρεριβαλλοντικϊν Αποδόςεων. 



 
 

 
Ενότθτα 2: Ρεριβαλλοντικι απόδοςθ 17 
 

2.2.2 φντομθ περιγραφι 

Γνώςθ Δεξιότθτεσ Αρμοδιότθτεσ 
Στο τζλοσ αυτήσ τησ υποενότητασ, ο 
εκπαιδευόμενοσ θα: 
 

Στο τζλοσ αυτήσ τησ υποενότητασ, ο 
εκπαιδευόμενοσ θα είναι ςε θζςη να: 
 

Στο τζλοσ αυτήσ τησ υποενότητασ, ο 
εκπαιδευόμενοσ θα ζχει αποκτήςει την 
ευθφνη και την αυτονομία ςτην: 
 

 Γνωρίηει τουσ όρουσ: 

Συςτιματα καταςκευισ 

και ανακαταςκευισ. 

 Γνωρίηει τθν ζννοια τθσ 

οικολογικισ απόδοςθσ, 

τθσ ςθμαςίασ τθσ ωσ 

μετριςιμου δείκτθ των 

αποδόςεων αειφορίασ. 

 Γνωρίηει τισ τεχνολογίεσ 
και τα ςυςτιματα για τθν 
καταςκευι και 
ανακαταςκευι 
κλωςτοχφαντουργικϊν 
ειδϊν και ενδυμάτων. 
 

 Κάνει χριςθ τθσ ζννοιασ 
τθσ οικολογικισ απόδοςθσ 
ωσ μετριςιμου δείκτθ των 
αποδόςεων αειφορίασ και 
ωσ ςθμείο αναφοράσ ςτθ 
ςφγκριςθ εναλλακτικϊν 
τεχνολογιϊν και 
ςυςτθμάτων παραγωγισ. 

 Αποφαςίηει και ςχεδιάηει 
οικολογικά αποδοτικζσ 
τεχνολογικζσ διαδικαςίεσ 
και ςυςτιματα για τθν 
καταςκευι και τθν 
ανακαταςκευι 
κλωςτοχφαντουργικϊν 
ειδϊν και ειδϊν ζνδυςθσ. 

 

 Κατανόθςθ των 
παραγόντων που οδθγοφν 
και διαμορφϊνουν τθ 
διαχείριςθ των 
περιβαλλοντικϊν 
προςπακειϊν ςτον τομζα 
τθσ κλωςτοχφαντουργίασ. 

 Κατανόθςθ του τρόπου 
ανάπτυξθσ διεργαςιϊν 
παραγωγισ με χριςθ 
μικρότερων ποςοτιτων 
νεροφ, παραςιτοκτόνων, 
εντομοκτόνων, 
επικίνδυνων χθμικϊν 
ουςιϊν ι χαμθλότερθσ 
ζκλυςθσ GHG κλπ. 

 Κατανόθςθ τθσ ζννοιασ τθσ 
Οικολογικισ Απόδοςθσ και 
των ρόλων που μπορεί να 
διαδραματίςει. 

 

 

2.2.3 Περιεχόμενο υποενότθτασ 

Θζμα 2.2.3.1 Περιγραφι καταςκευισ και επεξεργαςίασ 

Θ κατοίκθςθ τθσ γθσ από τον άνκρωπο και οι δραςτθριότθτζσ του, όπωσ οι αγροτικζσ και 

βιομθχανικζσ επαναςτάςεισ ακολουκοφμενεσ από τον ςθμερινό κόςμο υψθλισ τεχνολογίασ 

των ςυνκετικϊν και τεχνθτϊν υλικϊν, είχαν αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον και τθ 

βιοποικιλότθτα. Σε όλο τον κόςμο, οι περιβαλλοντικοί προβλθματιςμοί γίνονται πλζον 

ηωτικοί παράγοντεσ κατά τθν επιλογι των καταναλωτικϊν αγακϊν, τα οποία 

περιλαμβάνουν τα κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα. 

Θ βιομθχανικι επανάςταςθ οδιγθςε ςτθ γζννθςθ διαφόρων βιομθχανιϊν, μεταξφ των 

οποίων και τθσ κλωςτοχφαντουργίασ. Οι βιομθχανίεσ κλωςτοχφαντουργίασ ζχουν δφο 

τμιματα: 
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-  Στεγνι διαδικαςία - κυρίωσ τμιματα μθχανικισ και ςυναρμολόγθςθσ, τα οποία δεν 

χρθςιμοποιοφν νερό για κάκε πρακτικό ςκοπό (π.χ. χϊροσ ανοίγματοσ, λανάριςμα, 

φφανςθ). 

- Μονάδεσ υγρισ διεργαςίασ που χρθςιμοποιοφν το νερό ωσ πρϊτθ φλθ ι ςτισ 

διεργαςίεσ τουσ ι και για τα δφο (π.χ. χθμικι επεξεργαςία όπωσ βαφι, εκτφπωςθ, 

πλφςιμο ενδυμάτων). 

Θ βαφι των κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων περιλαμβάνει ζνα ςφνολο χρωςτικϊν, 

δθλαδι οξφ, άμεςο, αντιδραςτικό και μεταλλικό: ςφμπλεγμα, δεξαμενι, κείο, διαςπορά και 

χρωςτικι ουςία. Συνικωσ, οι χρωςτικζσ είναι ςφνκετεσ οργανικζσ ι ανόργανεσ χθμικζσ 

ουςίεσ και μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα με διαφορετικζσ 

μεκόδουσ. Ωςτόςο, θ ζκλυςθ χρωμάτων ποικίλει από 50 ζωσ 85%. ωσ εκ τοφτου, οι 

χρωςτικζσ κα εκκενωκοφν ςτα λφματα ωσ ρφποι, οι οποίοι επθρεάηουν ςοβαρά τισ κοντινζσ 

ροζσ νεροφ. 

Θ οδθγία-πλαίςιο τθσ ΕΕ για το νερό ζχει ωσ ςτόχο τθν πρόλθψθ και τθ μείωςθ τθσ 

ρφπανςθσ, τθν προϊκθςθ τθσ αειφόρου χριςθσ του νεροφ, τθν προςταςία και τθ βελτίωςθ 

του υδάτινου περιβάλλοντοσ. Ο γενικόσ ςτόχοσ είναι να επιτευχκεί καλι περιβαλλοντικι 

κατάςταςθ για όλα τα φδατα30. 

Θ ανακαταςκευι κεωρείται ςυχνά ωσ μια περιβαλλοντικά προτιμότερθ επιλογι του τζλουσ 

ηωισ ςε ςφγκριςθ με τθν ανακφκλωςθ υλικϊν ι τθν καταςκευι νζων προϊόντων. Ωςτόςο, 

δεν υπάρχει μια τυποποιθμζνθ διαδικαςία για τθν πραγματοποίθςθ αυτϊν των 

περιβαλλοντικϊν υπολογιςμϊν. Τα αποτελζςματα δείχνουν ότι θ ανακαταςκευι είναι 

γενικά μια προτιμθτζα επιλογι λόγω των περιβαλλοντικϊν πλεονεκτθμάτων: 

καταπολζμθςθ τθσ εξάντλθςθσ των πόρων, μείωςθ τθσ δυναμικισ τθσ κζρμανςθσ του 

πλανιτθ και πικανότθτεσ να κλείςει ο βρόχοσ για αςφαλζςτερο χειριςμό τοξικϊν υλικϊν31. 
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Θ ανακαταςκευι τοποκετείται ζνα επίπεδο υψθλότερα από τθν ανακφκλωςθ ςτθν ιεραρχία 
του τζλοσ ηωισ, βλ. Εικόνα 7. 
 

 
Εικόνα 7. Λεραρχία τζλουσ ηωισ

32,33,34
 

Θ ιεραρχία ςτο τζλοσ του κφκλου ηωισ είναι  κατθγοριοποιθμζνθ ανάλογα με τισ 
περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ των διαφόρων επιλογϊν του τζλουσ του κφκλου ηωισ και 
γενικότερα, είναι προτιμότερο να επιλζγεται θ κορυφαία επιλογι από τθν ιεραρχία. Ζχουν 
υπάρξει πολλοί περιβαλλοντικοί υπολογιςμοί όπου ζχουν πραγματοποιθκεί ςυγκρίςεισ 
μεταξφ ανακαταςκευισ και ανακφκλωςθσ υλικϊν. Θ ανακφκλωςθ υλικϊν ςτθρίηεται ςε 
τεχνολογίεσ που καταςτρζφουν τα προϊόντα και τα ςυςτατικά ςε μικρότερα τμιματα, τα 
οποία ςτθ ςυνζχεια μποροφν να διαχωριςτοφν με διάφορεσ χειροκίνθτεσ και αυτόματεσ 
διαδικαςίεσ. Στθν περίπτωςθ ανακφκλωςθσ υλικϊν, τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται ςτθν 
καταςκευι ςϊηονται αλλά όχι και θ ενζργεια που χρθςιμοποιείται για τθν καταςκευι των 
τμθμάτων και τθ ςυναρμολόγθςι τουσ, θ οποία επίςθσ εξοικονομείται κατά τθν 

 

Επαναχρθςιμο
ποίθςθ 

 δίνεται ςτα προΪόντα 
δεφτερθ ηωι πριν 

καταςτοφν απόβλθτα 
Μεταποίθςθ  
 επιδιόρκωςθ από τον 

καταςκευαςτι και 
επαναπϊλθςθ 

Ανακαταςκευι 
ανκεκτικά προϊόντα που ζχουν 
ανακαταςκευαςτεί και ζχουν 

αποκαταςτακεί ςτθν αρχικι τουσ 
λειτουργία αντικακιςτϊντασ τα 

κατεςτραμμζνα ι φκαρμζνα μζρθ 
Ανακφκλωςθ 

κάκε εργαςία ανάκτθςθσ με τθν οποία τα 
απόβλθτα υλικά επανεπεξεργάηονται ςε προϊόντα, 

υλικά ι ουςίεσ είτε για αρχικοφσ είτε για άλλουσ 
ςκοποφσ 

Ανάκτθςθ ενζργειασ 
μετατροπι (μθ ανακυκλϊςιμων) αποβλιτων ςε χρθςιμοποιιςιμθ 

κερμότθτα, θλεκτρικι ενζργεια ι καφςιμο μζςω ποικίλων 
διεργαςιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ καφςθσ, τθσ 

αεριοποίθςθσ, τθσ πυρόλυςθσ, τθσ αναερόβιασ αφομοίωςθσ και 
τθσ ανάκτθςθσ φυςικοφ αερίου 

Διάκεςθ 
διαδικαςίεσ για τθν απόρριψθ αποβλιτων, είτε πρόκειται για υγειονομικι 

ταφι, αποτζφρωςθ, πυρόλυςθ, αεριοποίθςθ και άλλεσ τελικζσ λφςεισ  
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επανακαταςκευι. Επιπλζον, ςυχνά γίνονται ςυγκρίςεισ με τθν καταςκευι νζων 
εξαρτθμάτων και προϊόντων.35. 
 

Θζμα 2.2.3.2 Περιγραφι τθσ οικονομικισ απόδοςθσ 

Θ οικολογικι αποδοτικότθτα ζχει προτακεί ωσ ζνα από τα κφρια εργαλεία για τθν 
προϊκθςθ τθσ μετάβαςθσ από τθ μθ αειφόρο ανάπτυξθ ςε μια αειφόρο ανάπτυξθ36. 
Βαςίηεται ςτθν ιδζα τθσ δθμιουργίασ περιςςότερων αγακϊν και υπθρεςιϊν ςτθν 
κλωςτοχφαντουργία, ενϊ παράλλθλα χρθςιμοποιεί λιγότερουσ πόρουσ και δθμιουργεί 
λιγότερα απόβλθτα και ρφπανςθ. Μετροφνται ωσ ο λόγοσ μεταξφ τθσ (προςτικζμενθσ) 
αξίασ του προϊόντοσ που παράγεται (π.χ. ακακάριςτου εγχϊριου προϊόντοσ (ΑΕΡ)) και των 
(προςτικζμενων) περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων του προϊόντοσ ι τθσ υπθρεςίασ (π.χ. 
εκπομπζσ S02)"37. Ο όροσ ορίςτθκε από το Ραγκόςμιο Επιχειρθματικό Συμβοφλιο για τθν 
Αειφόρο Ανάπτυξθ (WBCSD) ςτθ δθμοςίευςι του "Changing Course" το 1992 και ςτθ 
Σφνοδο Κορυφισ για τθ Γθ το 1992 θ οικολογικι αποδοτικότθτα εγκρίκθκε ωσ μια νζα 
επιχειρθματικι ιδζα και μζςα για τισ επιχειριςεισ να εφαρμόςουν τθν Ατηζντα 21 ςτον 
ιδιωτικό τομζα38. Θ διάρκεια τθσ οικολογικισ αποδοτικότθτασ ζχει καταςτεί ςυνϊνυμθ με 
μια φιλοςοφία διαχείριςθσ προςανατολιςμζνθ ςτθν αειφορία, ςυνδυάηοντασ οικολογικι 
και οικονομικι αποτελεςματικότθτα39.  
Θ οικολογικι αποδοτικότθτα ςθμαίνει να κάνουμε περιςςότερα με λιγότερα ι να 
παράγουμε οικονομικά αποτελζςματα με ελάχιςτουσ φυςικοφσ πόρουσ και περιβαλλοντικι 
υποβάκμιςθ (Kuosmanen, 2005). Ραρόλο που υπάρχουν διαφορετικζσ απόψεισ ςχετικά με 
τθν ορκι χριςθ και εφαρμογι των πλαιςίων οικολογικισ αποδοτικότθτασ (Ehrenfeld, 2005, 
Hukkinen, 2001), οριςμζνοι δείκτεσ οικολογικισ αποδοτικότθτασ παραμζνουν ςε ευρεία 
χριςθ ςιμερα (π.χ., θ παραγωγικότθτα των πόρων, ζνασ τφποσ δείκτθ οικολογικισ 
απόδοςθσ, υιοκετικθκε από πολλζσ χϊρεσ ωσ ζνα ςθμαντικό εργαλείο για τθ διαχείριςθ 
των πόρων). Θ μζτρθςθ τθσ οικολογικισ απόδοςθσ είναι κρίςιμθ για τθν εξεφρεςθ 
οικονομικά αποδοτικϊν τρόπων μείωςθσ των περιβαλλοντικϊν πιζςεων. Επιπλζον, οι 
πολιτικζσ που ςτοχεφουν ςτθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τείνουν να υιοκετοφνται 
ευκολότερα από τισ πολιτικζσ που περιορίηουν το επίπεδο τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ 
(Kuosmanen και Kortelainen, 2005), ιδιαίτερα ςε αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ όπωσ θ Κίνα40. 
Θ Οδθγία του 2012 για τθν Ενεργειακι Απόδοςθ (2012/27/ΕΕ) κεςπίηει δζςμθ δεςμευτικϊν 
μζτρων που κα βοθκιςουν τθν ΕΕ να επιτφχει το ςτόχο τθσ για ενεργειακι απόδοςθ κατά 
20% ζωσ το 2020. Σφμφωνα με τθν οδθγία, όλεσ οι χϊρεσ τθσ ΕΕ υποχρεοφνται να 
χρθςιμοποιοφν τθν ενζργεια πιο αποτελεςματικά ςε όλα τα ςτάδια τθν ενεργειακισ 
αλυςίδασ41. Οι εκπομπζσ των κφριων ατμοςφαιρικϊν ρφπων ςτθν Ευρϊπθ (SO2, NOx, NH3, 
NMVOCs, PM2,5) μειϊκθκαν και οι προβλζψεισ δείχνουν ότι θ ΕΕ ςτο ςφνολό τθσ ζχει 
ςτόχο να τθριςει τισ δεςμεφςεισ τθσ ΕΕ κακϊσ και τισ διεκνείσ για μειϊςεισ των εκπομπϊν 
ρφπων για το 2020 για όλουσ εκτόσ τθσ αμμωνίασ. Μζχρι το 2050, θ ΕΕ επιδιϊκει να 
μειϊςει ςθμαντικά τισ εκπομπζσ τθσ - κατά 80-95% ςε ςφγκριςθ με τα επίπεδα του 1990, 
ωσ μζροσ των προςπακειϊν που απαιτοφν οι ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ ωσ ομάδα, 
μετατρζποντασ τθν Ευρϊπθ ςε οικονομία υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ και χαμθλϊν 
εκπομπϊν άνκρακα43.. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X12002385#bib0060
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Το κζμα αυτό αποκαλφπτει τισ τάςεισ οικολογικισ απόδοςθσ και τθν αποςφνδεςθ τθσ 

περιβαλλοντικισ πίεςθσ από τθν οικονομικι ανάπτυξθ. Οι ςυνζπειεσ πολιτικισ μποροφν να 

αντλθκοφν από τισ ακόλουκεσ τρεισ πτυχζσ: 

o Μακροπρόκεςμα, πρζπει να δοκεί υψθλι προτεραιότθτα ςτθ βελτίωςθ τθσ 

αποδοτικότθτασ των πόρων. Στο ςθμερινό ςτάδιο, πρζπει να δοκεί προτεραιότθτα 

ςτθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των ορυκτϊν. Δεδομζνου ότι τα 

αυξανόμενα προβλιματα που ςυνδζονται με τθν παραγωγι αποβλιτων και τισ 

εκπομπζσ ςχετίηονται με τθν κλίμακα τθσ ειςροισ υλικοφ (Behrens et al., 2007), θ 

χριςθ των πόρων είναι θ βαςικι αιτία τθσ περιβαλλοντικισ πίεςθσ. Θ ςυνολικι 

μείωςθ τθσ χριςθσ υλικϊν (δθλαδι θ αποχλοποίθςθ) μζςω τθσ αυξθμζνθσ 

αποδοτικότθτασ των πόρων κα αποτελζςει βαςικι ςτρατθγικι για τθν 

καταπολζμθςθ των παγκόςμιων περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων (Behrens et al., 

2007, Kovanda and Hak, 2011). Απαιτοφνται άκρωσ αποτελεςματικζσ πολιτικζσ για 

τθ βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ των ορυκτϊν44. 

o Ρρζπει να τεκοφν ςχετικοί ςτόχοι αποςφνδεςθσ ςτισ μεγάλεσ βιομθχανικζσ χϊρεσ, 

ιδίωσ όςον αφορά τθν αποδοτικότθτα των πόρων. Αν και θ απόλυτθ αποςφνδεςθ 

τθσ χριςθσ πόρων, όπωσ μετράται από τθν Χρθςιμοποιθμζνθ Εγχϊρια Εξόρυξθ 

(DEU), εμφανίςτθκε ςε πολλζσ χϊρεσ υψθλοφ Ακακάριςτου Εγχϊριου Ρροϊόντοσ ςε 

παγκόςμια κλίμακα, θ απόλυτθ αποςφνδεςθ είναι ςπάνια, κακϊσ θ κατανάλωςθ 

πόρων αυξάνεται απότομα (UNEP, 2011). Θ απόλυτθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ 

ενζργειασ και πόρων δεν μπορεί να αναμζνεται να ςυμπεριλθφκεί ςτισ πολιτικζσ 

των αναπτυςςόμενων χωρϊν (UNEP, 2011)45. 

o Θ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των πόρων μπορεί να επιτευχκεί με τθ 

βελτίωςθ των επιπζδων τεχνολογίασ ςτουσ τομείσ τθσ παραγωγισ και με τθ 

μετατόπιςθ τθσ οικονομικισ διάρκρωςθσ από τισ βιομθχανίεσ ζνταςθσ ενζργειασ και 

πόρων ςε ελαφρζσ βιομθχανίεσ. Επειδι θ προςαρμογι των δομϊν είναι δφςκολο να 

επιτευχκεί βραχυπρόκεςμα, θ πρόοδοσ τθσ τεχνολογίασ μπορεί να αποτελζςει ζναν 

αποτελεςματικό τρόπο για τθ βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων46. 

Θ κλωςτοχφαντουργία, γενικά, δεν κεωρείται βιομθχανία ζνταςθσ ενζργειασ. 

Τοφτου λεχκζντοσ, θ βιομθχανία κλωςτοχφαντουργίασ περιλαμβάνει ζνα μεγάλο 

αρικμό εγκαταςτάςεων, οι οποίεσ από κοινοφ χρθςιμοποιοφν μεγάλθ ποςότθτα 

ενζργειασ47. Θ εικόνα 8 παρζχει παραδείγματα ειδικϊν δεικτϊν τθσ βιομθχανίασ ωσ 

προσ τθν κατανάλωςθ πόρων και ενζργειασ. 
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Εικόνα 8 Σθμεία αναφοράσ ςτθν κλωςτοχφαντουργικι παραγωγι
48 

 

Ωσ παράδειγμα οικολογικισ απόδοςθσ μποροφμε να αναφζρουμε τθ Daimler Chrysler, θ 
οποία καταςκευάηει εξαρτιματα αυτοκινιτων χρθςιμοποιϊντασ τοπικά παραγόμενεσ και 
καταςκευαςμζνεσ ίνεσ ςιηάλ. Για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ χρειάςτθκε θ νζα 
τεχνολογία, ο ςχεδιαςμόσ των εγκαταςτάςεων και οι τεχνικζσ ςυμβουλζσ. Τϊρα το 75% του 
οπίςκιου ραφιοφ τθσ Mercedes Benz C Class αποτελείται από μίγμα ςιηάλ-βαμβακιοφ49. 

 

 

Θζμα 2.2.3.3 Περιβαλλοντικζσ επιπτώςεισ ςτθν βιομθχανία ζνδυςθσ-

κλωςτοχφαντουργίασ 

Σφμφωνα με τθν Euratex, το 2017 ο κλάδοσ ζνδυςθσ - κλωςτοχφαντουργίασ ςτθν ΕΕ είχε 

κφκλο εργαςιϊν 181 διςεκατομμυρίων ευρϊ και περιλάμβανε 176.400 επιχειριςεισ 

(κυρίωσ ΜΜΕ), οι οποίεσ απαςχολοφςαν πάνω από 1,7 εκατομμφρια άτομα. Ενϊ μεταξφ 

του 1998 και του 2009 ο τομζασ ζχαςε περίπου το ιμιςυ των εργαηομζνων του και ο κφκλοσ 

εργαςιϊν μειϊκθκε κατά 28%, το 2015 εξακολουκοφςε να αντιπροςωπεφει το 5% τθσ 

απαςχόλθςθσ και άνω του 2% ποςοςτό τθσ προςτικζμενθσ αξίασ ςτθν ςυνολικι παραγωγι 

ςτθν Ευρϊπθ50, βλζπε Εικόνα 9. 

 

Εικόνα 9 Ραραγωγι ςτθν Ευρϊπθ
51

 

                                                 
1
 https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sbs_na_2a_dfdn&lang=en 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sbs_na_2a_dfdn&lang=en
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Θ ποςότθτα των ροφχων που αγοράηονται ςτθν ΕΕ ανά άτομο αυξικθκε κατά 40% μζςα ςε 

λίγεσ δεκαετίεσ, λόγω τθσ μείωςθσ των τιμϊν και τθσ αυξθμζνθσ ταχφτθτασ με τθν οποία θ 

μόδα παραδίδεται ςτουσ καταναλωτζσ. Τα είδθ ζνδυςθσ αντιπροςωπεφουν το 2% ζωσ 10% 

των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων τθσ κατανάλωςθσ ςτθν ΕΕ52. 

Αυτόσ ο αντίκτυποσ ςυχνά γίνεται αιςκθτόσ ςε τρίτεσ χϊρεσ, κακϊσ θ περιςςότερθ 

παραγωγι πραγματοποιείται ςτο εξωτερικό. Θ παραγωγι πρϊτων υλϊν, θ νθματοποίθςι 

τουσ ςε ίνεσ, θ φφανςθ υφαςμάτων και θ βαφι απαιτοφν τεράςτιεσ ποςότθτεσ νεροφ και 

χθμικϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των παραςιτοκτόνων για τθν καλλιζργεια πρϊτων υλϊν 

όπωσ το βαμβάκι. Θ χριςθ από τον καταναλωτι ζχει επίςθσ μεγάλο περιβαλλοντικό 

αποτφπωμα λόγω του φδατοσ, τθσ ενζργειασ και των χθμικϊν ουςιϊν που 

χρθςιμοποιοφνται για τθν πλφςθ, τθν ξιρανςθ και το ςιδζρωμα, κακϊσ και για τθν είςοδο 

μικροπλαςτικϊν ςτο περιβάλλον. Λιγότερο από το ιμιςυ των χρθςιμοποιθμζνων ροφχων 

ςυλλζγονται για επαναχρθςιμοποίθςθ ι ανακφκλωςθ όταν δεν χρειάηονται πλζον και μόνο 

το 1% ανακυκλϊνεται ςε νζα ροφχα, δεδομζνου ότι οι τεχνολογίεσ που επιτρζπουν τθν 

ανακφκλωςθ ροφχων ςε παρκζνεσ ίνεσ μόλισ αρχίηουν να αναδφονται53. 

Πραγματικι περίπτωςθ 1: Detox to Zero από το OEKO-TEX. 

κοπόσ #Ρεριβαλλοντικι απόδοςθ #Μθδενικζσ Επικίνδυνεσ Χθμικζσ Ουςίεσ 

Προςτικζμενθ αξία Το DETOX TO ZERO από το OEKO-TEX® είναι ζνα ολοκλθρωμζνο 
ςφςτθμα επαλικευςθσ και αναφοράσ που χρθςιμοποιεί τισ 
απαιτιςεισ τθσ εκςτρατείασ Detox τθσ Greenpeace, θ οποία ςτοχεφει 
ςτθν εξάλειψθ όλων των επικίνδυνων χθμικϊν ουςιϊν από τθν 
αλυςίδα εφοδιαςμοφ κλωςτοχφαντουργικϊν μζχρι το 2020. 
Το DETOX TO ZERO είναι ζνα πρόγραμμα το οποίο βρίςκεται ςε 
ςυνεχι βελτίωςθ μζςω τθσ ανάλυςθσ τθσ κατάςταςθσ μζςα ςε μια 
εγκατάςταςθ και τθσ δθμιουργίασ ενόσ ιςχυροφ ςχεδίου για τθ 
μείωςθ των επικίνδυνων ουςιϊν ςτισ διαδικαςίεσ παραγωγισ κατά 
τθν εφαρμογι των διαδικαςιϊν προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 
Πθγι πλθροφόρθςθσ: Ιςτοςελίδα του OEKO-TEX, guidelines Detox 
to Zero (visited on Dec 2019). Nov 2019 

Περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ                             

DETOX TO ZERO Guidelines - https://www.oeko-
tex.com/importedmedia/downloadfiles/DETOX_TO_ZERO_by_OEKO-
TEX_R__-_Guideline.pdf 
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https://www.oeko-tex.com/importedmedia/downloadfiles/DETOX_TO_ZERO_by_OEKO-TEX_R__-_Guideline.pdf
https://www.oeko-tex.com/importedmedia/downloadfiles/DETOX_TO_ZERO_by_OEKO-TEX_R__-_Guideline.pdf
https://www.oeko-tex.com/importedmedia/downloadfiles/DETOX_TO_ZERO_by_OEKO-TEX_R__-_Guideline.pdf
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- Ellen MacArthur Foundation, A new textiles economy: redesigning fashion's future, 
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2.2.5 Ερωτθματολόγιο 

Ερωτθματολόγιο αυτοαξιολόγθςθσ  

___________________________________________________________________________ 

1. Οι περιβαλλοντικζσ αποδόςεισ των εταιρειϊν ςυμβάλλουν ςτθν αειφορία. (επιλζξτε 

τθν καταλλθλότερθ επιλογι) 

α. ΣΩΣΤΟ 

β. ΛΑΚΟΣ 

γ. Δεν είμαι ςίγουροσ/θ 

2. Ρϊσ κα περιγράφατε τθν ζννοια τθσ οικολογικισ αποδοτικότθτασ; (επιλζξτε τθν 

καταλλθλότερθ επιλογι) 

α. Μείωςθ τθσ οικολογικισ ηθμιάσ ςτο ελάχιςτο, με ταυτόχρονθ μεγιςτοποίθςθ 

τθσ αποτελεςματικότθτασ 

β.   Ρροςεκτικι μζτρθςθ των περιβαλλοντικϊν τάςεων και τθσ προόδου 

γ. Θ νζα εποχι τθσ επεξεργαςίασ των περιβαλλοντικϊν πολιτικϊν που 

βαςίηονται ςε δεδομζνα 

δ. Θ φιλοςοφία τθσ διαχείριςθσ είναι προςανατολιςμζνθ ςτθν αειφορία 

3. Θ διαδικαςία καταςκευισ κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων χαρακτθρίηεται από 

υψθλι κατανάλωςθ πόρων όπωσ το νερό, τα καφςιμα και μια ποικιλία χθμικϊν 

προϊόντων ςε μια μακρά διαδικαςία που δθμιουργεί ςθμαντικό φορτίο ςτο 

περιβάλλον: (επιλζξτε τθν καταλλθλότερθ επιλογι) 

α. ΣΩΣΤΟΣ 

β. ΛΑΚΟΣ 

γ. Δεν είμαι ςίγουροσ/θ 

https://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/WASTE%20BROCHURE.pdf
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4. Ροιοι από τουσ ακόλουκουσ ενδιαφζρονται για τον ΔΡΑ; (επιλζξτε τθν 

καταλλθλότερθ επιλογι) 

α. Ρελάτεσ και κοινότθτεσ 

β. Επενδυτζσ και ομάδεσ ειδικοφ ενδιαφζροντοσ  

γ. Υπάλλθλοι  

δ. Ρρομθκευτζσ 

ε. Πλα τα παραπάνω 

 

 

Τποενότθτα 2.3 Βζλτιςτεσ Διακζςιμεσ Σεχνικζσ (ΒΔΣ) ςτθ 

βιομθχανία κλωςτοχφαντουργίασ 

2.3.1 Ειςαγωγι 

Ο αρνθτικόσ αντίκτυποσ των βιομθχανικϊν επιχειριςεων ςτο περιβάλλον κακορίηει τθν 

ανάγκθ αναηιτθςθσ και υιοκζτθςθσ φιλικϊν προσ το περιβάλλον τεχνικϊν παραγωγισ. Οι 

βζλτιςτεσ διακζςιμεσ τεχνικζσ (ΒΔΤ) ςτοχεφουν ςτθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ 

περιβαλλοντικισ προςταςίασ τθσ λειτουργίασ των επιχειριςεων, με τθν οικονομικι 

ςκοπιμότθτα τθσ χριςθσ τουσ. 

 

2.3.2 φντομθ περιγραφι 

Γνώςθ Δεξιότθτεσ Αρμοδιότθτεσ 
Στο τζλοσ αυτήσ τησ υποενότητασ, ο 

εκπαιδευόμενοσ θα: 

Στο τζλοσ αυτήσ τησ υποενότητασ, ο 
εκπαιδευόμενοσ θα είναι ςε θζςη να: 
 

Στο τζλοσ αυτήσ τησ υποενότητασ, ο 
εκπαιδευόμενοσ θα ζχει αποκτήςει την 
ευθφνη και την αυτονομία ςτην: 
 

• Γνωρίηει τον οριςμό των 

βζλτιςτων διακζςιμων 

τεχνικϊν (ΒΔΤ) 

• Μπορεί να περιγράψει τθν 

ζννοια των ΒΔΤ 

• Γνωρίηει τθν μεκοδολογία  

αξιολόγθςθσ των ΒΔΤ 

• Ρροςδιορίηει και αναλφει 
τισ καταςτάςεισ για τθν 
επίλυςθ περιβαλλοντικϊν 
προβλθμάτων ςε μια 
κλωςτοχφαντουργία  

• Αξιολογεί και επιλζγει  
ΒΔΤ ςτον κλάδο 
κλωςτοχφαντουργίασ για 
τθ μείωςθ των αρνθτικϊν 
περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων 

 

• Κατανόθςθ τθσ ζννοιασ των 

ΒΔΤ, εφαρμογι των 

Εγγράφων Αναφοράσ ΒΔΤ 

(BREFs) 

• Κατανόθςθ του οφζλουσ 

τθσ εφαρμογισ ΒΔΤ ςτον 

τομζα των 

κλωςτοχφαντουργικϊν 

προϊόντων 
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2.3.3 Περιεχόμενο υποενότθτασ 

Θζμα 2.3.3.1 Περιγραφι των Βζλτιςτων Διακζςιμων Σεχνικών 

Θ ιδζα για τισ ΒΔΤ (Βζλτιςτεσ Διακζςιμεσ Τεχνικζσ) ειςιχκθ ωσ βαςικι αρχι ςτθν οδθγία 

IPPC, 96/61 / ΕΚ. Ο όροσ «βζλτιςτθ διακζςιμθ τεχνικι» ορίηεται ςτθν οδθγία ωσ «το πλζον 

αποτελεςματικό και προχωρθμζνο ςτάδιο ανάπτυξθσ των δραςτθριοτιτων και των 

μεκόδων λειτουργίασ τουσ που δείχνουν τθν πρακτικι καταλλθλότθτα ςυγκεκριμζνων 

τεχνικϊν για τθν παροχι, καταρχιν, βάςθσ για τισ οριακζσ τιμζσ εκπομπϊν που ζχουν 

ςχεδιαςτεί για τθν πρόλθψθ και, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, γενικά να μειωκοφν οι 

εκπομπζσ και οι επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον ωσ ςφνολο: 

o οι τεχνικζσ περιλαμβάνουν τόςο τθ χρθςιμοποιοφμενθ τεχνολογία όςο και τον 

τρόπο ςχεδιαςμοφ, καταςκευισ, ςυντιρθςθσ, λειτουργίασ και παροπλιςμοφ τθσ 

εγκατάςταςθσ. 

o οι διακζςιμεσ τεχνικζσ είναι εκείνεσ που αναπτφςςονται ςε κλίμακα που επιτρζπει 

τθν εφαρμογι ςτον οικείο βιομθχανικό τομζα, υπό οικονομικά και τεχνικά βιϊςιμεσ 

ςυνκικεσ, λαμβάνοντασ υπόψθ το κόςτοσ και τα πλεονεκτιματα, ανεξάρτθτα από 

το εάν οι τεχνικζσ χρθςιμοποιοφνται ι παράγονται εντόσ του εν λόγω κράτουσ 

μζλουσ, εφόςον είναι ευλόγωσ προςπελάςιμεσ από τον φορζα εκμετάλλευςθσ. 

o οι καλφτερεσ μζκοδοι είναι οι πιο αποτελεςματικζσ για τθν επίτευξθ υψθλοφ 

γενικοφ επιπζδου προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ςτο ςφνολό του."54 

Στθν Οδθγία 2010/75/ΕΕ αναφζρεται ότι θ απαίτθςθ για τθν εφαρμογι των ΒΔΤ 

εφαρμόηεται μόνο ςτουσ τομείσ οικονομίασ όπου θ λειτουργία των μεγαλφτερων 

επιχειριςεων ςυνδζεται με ςθμαντικό αντίκτυπο ςτο περιβάλλον. 

Κατά τθ διαδικαςία ταξινόμθςθσ μιασ τεχνικισ ωσ ΒΔΤ ςφμφωνα με το παράρτθμα ΛΛΛ τθσ 

οδθγίασ 2010/75 / ΕΕ, πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ τα ακόλουκα: 

- θ χριςθ τεχνολογίασ χαμθλϊν αποβλιτων  

- θ χριςθ λιγότερο επικίνδυνων ουςιϊν  

- θ προϊκθςθ τθσ ανάκτθςθσ και τθσ ανακφκλωςθσ των ουςιϊν που παράγονται και 

χρθςιμοποιοφνται ςτθ διαδικαςία και των αποβλιτων, κατά περίπτωςθ, 

- ςυγκρίςιμεσ διεργαςίεσ, εγκαταςτάςεισ ι μζκοδοι λειτουργίασ που ζχουν δοκιμαςτεί με 

επιτυχία ςε βιομθχανικι κλίμακα  

- τεχνολογικζσ εξελίξεισ και αλλαγζσ ςτθν επιςτθμονικι γνϊςθ και κατανόθςθ  

- θ φφςθ, οι επιπτϊςεισ και ο όγκοσ των ςχετικϊν εκπομπϊν  

- οι θμερομθνίεσ ζναρξθσ λειτουργίασ νζων ι υφιςτάμενων εγκαταςτάςεων 

- το χρονικό διάςτθμα που απαιτείται για τθν ειςαγωγι τθσ τεχνικισ 

- θ κατανάλωςθ και θ φφςθ των πρϊτων υλϊν (ςυμπεριλαμβανομζνου του νεροφ) που 

χρθςιμοποιοφνται ςτθ διαδικαςία και θ ενεργειακι απόδοςθ  
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- θ ανάγκθ πρόλθψθσ ι μείωςθσ του ςυνολικοφ αντίκτυπου των εκπομπϊν ςτο περιβάλλον 

και των κινδφνων για το περιβάλλον  

- θ ανάγκθ πρόλθψθσ ατυχθμάτων και ελαχιςτοποίθςθσ των ςυνεπειϊν για το περιβάλλον  

- πλθροφορίεσ που δθμοςιεφονται από δθμόςιουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ55. 

Ο όροσ "βζλτιςτεσ διακζςιμεσ τεχνικζσ" χρθςιμοποιείται κυρίωσ ςτο πλαίςιο κανονιςτικϊν 

πράξεων, προτφπων, κανόνων, κανονιςμϊν για τον περιοριςμό των εκπομπϊν και των 

απορρίψεων ρφπων ςτο περιβάλλον, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςτρατθγικζσ για τθν πρόλθψθ 

και τον ζλεγχο τθσ ρφπανςθσ. Ο όροσ ζχει αλλάξει ανάλογα με τουσ μεταβαλλόμενουσ 

ςτόχουσ των πρακτικϊν δραςτθριοτιτων, κακϊσ και τισ κοινωνικζσ αξίεσ: "εφλογα εφικτό", 

"βζλτιςτο πρακτικό", "βζλτιςτο διακζςιμο". Οι ακόλουκοι όροι ζχουν χρθςιμοποιθκεί με 

παρόμοιο νόθμα: διακζςιμεσ τεχνικζσ, βζλτιςτα εφικτά μζςα, βζλτιςτθ πρακτικι 

περιβαλλοντικι επιλογι. 

Αρχικά, οι "καλφτερεσ διακζςιμεσ τεχνικζσ" ςιμαιναν τθν καλφτερθ δυνατι από τισ 

ςφγχρονεσ τεχνικζσ χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ παραδοςιακι οικονομικι ανάλυςθ 

κόςτουσ-οφζλουσ. Επί του παρόντοσ, κατά τθν ταξινόμθςθ των τεχνικϊν ωσ "βζλτιςτων 

διακζςιμων" οικονομικϊν παραγόντων λαμβάνονται επίςθσ υπόψθ. 

Θζμα 2.3.3.2 Επιλογι BAT  

Οι ΒΔΤ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ κακορίηονται και ανακεωροφνται ςτο πλαίςιο του επίςθμου 

πλαιςίου τθσ Διαδικαςίασ τθσ Σεβίλλθσ ςε ςυνεργαςία με τα κράτθ μζλθ, τισ βιομθχανικζσ 

επιχειριςεισ και άλλα ενδιαφερόμενα μζρθ. Το ζργο αυτό ςυντονίηεται από το Ευρωπαϊκό 

Γραφείο για τθν Ολοκλθρωμζνθ Ρρόλθψθ και Ζλεγχο τθσ φπανςθσ (Integrated Pollution 

Prevention and Control-IPPC) του Λνςτιτοφτου Ρροθγμζνων Τεχνολογικϊν Ερευνϊν ςτο 

Κοινό Κζντρο Ερευνϊν τθσ ΕΕ ςτθ Σεβίλλθ (Λςπανία). Το ζργο μιασ τεχνικισ ομάδασ 

εργαςίασ για τθν Ολοκλθρωμζνθ Ρρόλθψθ και Ζλεγχο τθσ φπανςθσ κακοδθγείται από τθν 

εςωτερικι υπθρεςία επιςτθμϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, το Ευρωπαϊκό Γραφείο IPPC 

του Κοινοφ Κζντρου Ερευνϊν (EIPPCB) και ωσ αποτζλεςμα παράγει ζγγραφα αναφοράσ 

ςχετικά με τα ζγγραφα αναφοράσ Βζλτιςτων Διακζςιμων Τεχνικϊν (BREF). 

Οι τεχνικζσ ομάδεσ εργαςίασ (TWG) αντιπροςωπεφουν τουσ κφριουσ ενδιαφερόμενουσ 

φορείσ (δθλαδι κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ, ενδιαφερόμενεσ βιομθχανίεσ, περιβαλλοντικζσ ΜΚΟ 

και υπθρεςίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ) για κάκε βιομθχανικό τομζα, ο οποίοσ, κατά τθ 

διαδικαςία ανταλλαγισ τεχνικϊν και οικονομικϊν πλθροφοριϊν και ςυςτάςεων, ορίηει τισ 

ΒΔΤ για ζναν ςυγκεκριμζνο βιομθχανικό τομζα. Θ διαδικαςία επεξεργαςίασ των εγγράφων 

αναφοράσ ςχετικά με τα ζγγραφα ΒΔΤ (BREF) παρουςιάηεται ςχθματικά ςτθν εικόνα 10. Θ 

προετοιμαςία των εγγράφων αναφοράσ ΒΔΤ δεν αποτελεί εργαςία εφάπαξ. Ρεριλαμβάνει 

περιοδικι αναςκόπθςθ, ενθμζρωςθ, ανανζωςθ και επζκταςθ των υποβλθκζντων 

ςτοιχείων. 
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Οι διαδικαςίεσ για τθ δθμιουργία και τθ μετατροπι των εγγράφων αναφοράσ ΒΔΤ κακϊσ 

και οι απαιτιςεισ για το περιεχόμενό τουσ κακορίηονται ςτισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ 

ανταλλαγισ πλθροφοριϊν IEF 22-4-156. 

 

Εικόνα 10 Θ επεξεργαςία των εγγράφων αναφοράσ ΒΔΤ 
57

 

Στθ διαδικαςία κακοριςμοφ των ΒΔΤ ςτισ βιομθχανικζσ χϊρεσ, το κφριο είναι ότι θ χριςθ 

του όρου ΒΔΤ επεκτείνεται ςτισ τεχνολογικζσ διαδικαςίεσ και τεχνικζσ που ζχουν ιδθ 

διατεκεί ςτο εμπόριο και θ περιβαλλοντικι τουσ αποτελεςματικότθτα ζχει ιδθ 

επιβεβαιωκεί από τα ςυμπεράςματα ανεξάρτθτων εμπειρογνωμόνων. Τονίηεται ιδιαίτερα 

ότι θ μετάβαςθ ςτθ χριςθ των ΒΔΤ δεν πρζπει να μειϊνει τθν οικονομικι αποδοτικότθτα 

τθσ επιχείρθςθσ. Ζτςι, τα κφρια κριτιρια τθσ διαδικαςίασ για τθν αξιολόγθςθ των 

υποψΙφΛων ΒΔΤ είναι τα εξισ: 

o τθν τεχνικι ςκοπιμότθτα 

o το γενικό περιβαλλοντικό όφελοσ 

o τθν οικονομικι ςκοπιμότθτα 

Θ τεχνικι ςκοπιμότθτα αξιολογείται με τθν αναηιτθςθ εμπειριϊν με τισ τεχνικζσ ςε 

πρακτικζσ καταςτάςεισ. Θ τεχνικι αυτι εφαρμόηεται ιδθ ςτον τομζα; Εφαρμόηεται υπό 

όρουσ που κεωροφνται ςχετικοί για τον κλάδο ωσ ςφνολο; Θ τεχνικι επθρεάηει τθν 

ποιότθτα των προϊόντων του κλάδου; Θ τεχνικι επθρεάηει τθν αςφάλεια των 

εργαηομζνων;58  
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Μια τεχνικι κα είναι θ καλφτερθ μόνο εάν θ εφαρμογι τθσ εξαςφαλίηει τθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ ςτο ςφνολό τθσ και όχι τθν προςταςία ξεχωριςτϊν ςυςτατικϊν του 

περιβάλλοντοσ. Στθν πράξθ, για παράδειγμα, αυτό ςθμαίνει ότι δεν πρζπει να επιτευχκεί 

υψθλόσ βακμόσ κακαριςμοφ των λυμάτων που απορρίπτονται ςε υδατικό ςφςτθμα λόγω 

τθσ αφξθςθσ των εκπομπϊν ρφπων ςτον αζρα ι τθσ αφξθςθσ τθσ παραγωγισ αποβλιτων59.  

Το ςυνολικό οικονομικό όφελοσ των υποψιφιων-ΒΔΤ κακορίηεται από μια αξιολόγθςθ των 

επιπτϊςεων ςτα διάφορα περιβαλλοντικά μζςα (αζρα, νερό, απόβλθτα, ζδαφοσ, ενζργεια, 

χριςθ φυςικϊν πόρων, κόρυβοσ / δονιςεισ και οςμι) από εμπειρογνϊμονεσ. 

Τα οικολογικά κριτιρια των βζλτιςτων διακζςιμων τεχνικϊν είναι οι δυνατότθτζσ τουσ να 

εξαςφαλίηουν ολοκλθρωμζνθ πρόλθψθ (όπου είναι δυνατόν) και / ι μείωςθ των εκπομπϊν 

(απορρίψεων) ρφπων (ι άλλων τφπων αρνθτικϊν επιπτϊςεων) ςτον ατμοςφαιρικό αζρα, 

ςε υδατικά ςυςτιματα, ςε άλλα περιβαλλοντικά ςυςτατικά κακϊσ και τθ μείωςθ 

(αποκλειςμόσ) του ςχθματιςμοφ τθσ παραγωγισ και τθσ κατανάλωςθσ αποβλιτων, τθ 

μείωςθ τθσ ενεργειακισ ζνταςθσ και τθσ ζνταςθσ πόρων των παραγωγικϊν διαδικαςιϊν60. 

Θ υποψιφια-ΒΑΤ κεωρείται οικονομικά αποδεκτι εάν ο λόγοσ κόςτουσ / περιβαλλοντικοφ 

οφζλουσ δεν είναι παράλογοσ, δθλαδι τα περιβαλλοντικά οφζλθ υπερβαίνουν το 

οικονομικό κόςτοσ αγοράσ, υλοποίθςθσ και χριςθσ ΒΔΤ. Θ αξιολόγθςθ τθσ οικονομικισ 

ςκοπιμότθτασ μιασ τεχνικισ για μια ςυγκεκριμζνθ βιομθχανία λαμβάνει υπόψθ τθν 

απαίτθςθ τθσ οδθγίασ όςον αφορά τισ εγγυιςεισ ότι, για τον κακοριςμό οποιαςδιποτε 

τεχνικισ ωσ ΒΔΤ, δεν κα πρζπει να υπονομεφεται θ οικονομικι αειφορία του βιομθχανικοφ 

τομζα, όπου οι τεχνικζσ αυτζσ υλοποιοφνται61.  

Οι περιςςότερεσ από τισ υπόλοιπεσ επιλογζσ ΒΔΤ δεν αλλθλοαποκλείονται, δθλαδι θ 

εφαρμογι μιασ υποψιφιασ ΒΔΤ δεν αποκλείει τθ χριςθ άλλθσ. Ωςτόςο, ςυχνά αρκετζσ 

τεχνικζσ ζχουν παρόμοια περιβαλλοντικά οφζλθ62.  

Μόνο με τθ ςυνδυαςμζνθ εξζταςθ περιβαλλοντικϊν, οικονομικϊν και κοινωνικϊν 

παραγόντων, κακϊσ και τθν πρακτικι προςβαςιμότθτά τθσ, θ τεχνικι μπορεί να 

αναγνωριςτεί ωσ θ καλφτερθ διακζςιμθ. 

Οι μεκοδολογίεσ που παρουςιάηονται ςτο ζγγραφο αναφοράσ (REF) Economics και Cross-

Media Effects περιγράφουν με ςυνζπεια τθ δομι τθσ διαδικαςίασ λιψθσ αποφάςεων και 

παρζχουν επίςθσ ζνα ςαφζσ και διαφανζσ ςχιμα για τθν εκπόνθςθ μιασ τελικισ απόφαςθσ 

ςτθν οποία κα πρζπει τα οικολογικά και οικονομικά ςυμφζροντα να βρίςκονται ςε 

ιςορροπία63. Θ παρακάτω εικόνα παρουςιάηει μια μεκοδολογία για τθν αξιολόγθςθ μιασ 

υποψιφιασ ΒΔΤ. 
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Εικόνα 11 Διαδικαςία επιλογισ ΒΔΤ ςε επίπεδο βιομθχανίασ
64

 

Ωσ αποτζλεςμα τθσ αναγνϊριςθσ ΒΔΤ χρθςιμοποιοφνται οι ακόλουκοι οριςμοί: "+" - ΒΔΤ, 

κατθγορία "+/-" - είναι υπό όρουσ ΒΔΤ, "-" - δεν είναι ΒΔΤ. 

 

Θζμα 2.3.3.3 Ζγγραφα Αναφοράσ ΒΔΣ (BREF) 

Ωσ «ζγγραφο αναφοράσ ΒΔΤ» νοείται ζγγραφο που προκφπτει από τθν ανταλλαγι 

πλθροφοριϊν που οργανϊνεται ςφμφωνα με το άρκρο 13, θ οποία ςυντάςςεται για 

ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ και περιγράφει, ιδίωσ, τισ εφαρμοηόμενεσ τεχνικζσ, τα 

ςθμερινά επίπεδα εκπομπϊν και κατανάλωςθσ, τισ τεχνικζσ που λαμβάνονται υπόψθ για 

τον προςδιοριςμό των βζλτιςτων διακζςιμων τεχνικϊν κακϊσ και ςυμπεράςματα ΒΔΤ και 

τυχόν νζεσ τεχνικζσ, με ιδιαίτερθ προςοχι ςτα κριτιρια που παρατίκενται ςτο παράρτθμα 

ΛΛΛ 65. Το ζγγραφο BREF μπορεί να λθφκεί από τθν ιςτοςελίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 
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EIPPCB66. Επί του παρόντοσ, θ ΕΕ ζχει αναπτφξει 33 ζγγραφα αναφοράσ ΒΔΤ, τα οποία 

ςχετίηονται με διάφορεσ βιομθχανίεσ: 

- 28 από αυτά είναι "κάκετα" - για όλουσ τουσ βιομθχανικοφσ τομείσ από το 

ΡΑΑΤΘΜΑ I (ςυμπεριλαμβανομζνου του εγγράφου αναφοράσ για τθν 

κλωςτοχφαντουργία). Τα "κατακόρυφα" ζγγραφα αναφοράσ προετοιμάηονται για 

χριςθ ςε ζναν βιομθχανικό τομζα. 

- 3 "οριηόντια" ζγγραφα αναφοράσ ιςχφουν για τισ περιςςότερεσ βιομθχανίεσ. 

- 2 ζγγραφα αναφοράσ (REFs) - (Επιπτϊςεισ ςτα οικονομικά και ςτα πολλαπλά μζςα, 

Ραρακολοφκθςθ των εκπομπϊν ςτον αζρα και το νερό). 

- 1 ζγγραφο αναφοράσ για δραςτθριότθτα «μθ IPPC» (Ολοκλθρωμζνθ Ρρόλθψθ και 

Ζλεγχοσ τθσ φπανςθσ (Integrated Pollution Prevention and Control-IPPC)  - 

Διαχείριςθ απορριμμάτων και πετρωμάτων αποβλιτων ςε μεταλλευτικζσ 

δραςτθριότθτεσ 

Τα ζγγραφα αναφοράσ ΒΔΤ δεν είναι οφτε πρότυπα οφτε τεχνικοί κανονιςμοί. Τα 

ζγγραφα αναφοράσ ΒΔΤ δεν προβλζπουν τθ χριςθ οποιαςδιποτε από τισ τεχνολογίεσ, 

αλλά προςφζρουν μια ςειρά επιπζδων εκπομπϊν (απορρίψεισ) που μποροφν να 

επιτευχκοφν με τθν εφαρμογι των διαφόρων βζλτιςτων τεχνολογιϊν που διατίκενται 

ςτθν αγορά και ζχουν τισ λιγότερεσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ, λαμβανομζνων υπόψθ 

των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ εγκατάςταςθσ, τθσ γεωγραφικισ τθσ κζςθσ και των 

τοπικϊν περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν. Τα BREF είναι τα κφρια ζγγραφα αναφοράσ που 

χρθςιμοποιοφνται από: 

o βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ για τθν επιλογι τθσ καταλλθλότερθσ τεχνολογίασ 

μεταξφ των τεράςτιων αρικμϊν τουσ  

o αρμόδιεσ αρχζσ ςε 27 κράτθ μζλθ να παράςχουν ολοκλθρωμζνεσ άδειεσ / 

δικαιϊματα για επιτρεπτζσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ για τισ εγκαταςτάςεισ 

που αντιπροςωπεφουν ςθμαντικό δυναμικό ρφπανςθσ ςτθν Ευρϊπθ67.  

Οι όροι χοριγθςθσ αδειϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των οριακϊν τιμϊν εκπομπϊν (ELV), 

πρζπει να βαςίηονται ςτισ βζλτιςτεσ διακζςιμεσ τεχνικζσ (ΒΔΤ). Μζχρισ ότου εγκρικοφν τα 

νζα αυτά ςυμπεράςματα ΒΔΤ, τα παλαιά ζγγραφα αναφοράσ ΒΔΤ κα εφαρμοςτοφν ωσ 

ςυμπεράςματα ΒΔΤ για τουσ ςκοποφσ τθσ IED68. 

Επιπλζον, τα ζγγραφα αναφοράσ ΒΔΤ περιγράφουν πολλά υποςχόμενεσ τεχνολογίεσ, 

προςδιορίηοντασ ζτςι ζνα διάνυςμα (κατεφκυνςθ) για τθν ανάπτυξθ τθσ βιομθχανίασ, 

δεδομζνου ότι θ ενεργόσ ειςαγωγι των υποςχόμενων τεχνολογιϊν τουσ ανακατευκφνει 

ςτθν κατθγορία ΒΔΤ. Γίνεται χριςθ των βζλτιςτων διακζςιμων τεχνικϊν (ΒΔΤ) για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ βλάβθσ που προκαλείται από τθ ρφπανςθ ςτον τομζα των 

κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων. Τα BREF τυπικά περιζχουν τισ ακόλουκεσ πλθροφορίεσ: 

o Συνοπτικι παρουςίαςθ, Ρρόλογοσ, Ρεδίο εφαρμογισ 

- 1. Γενικζσ πλθροφορίεσ για τον ςχετικό τομζα 
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- 2. Εφαρμοςμζνεσ διαδικαςίεσ και τεχνικζσ 

- 3. Επίπεδα εκπομπϊν και κατανάλωςθσ 

- 4. Τεχνικζσ που πρζπει να εξεταςτοφν κατά τον προςδιοριςμό των ΒΔΤ 

- 5. Βζλτιςτεσ διακζςιμεσ τεχνικζσ 

- 6. Αναδυόμενεσ τεχνικζσ 

- 7. Τελικζσ παρατθριςεισ 

- Αναφορζσ, Γλωςςάριο όρων και ςυντομογραφιϊν 

- Ραραρτιματα 

Για το κλωςτοχφαντουργικό τομζα, αναπτφχκθκε το BREF το 2003. Θ διαδικαςία 

ανακεϊρθςθσ του BREF για τθν κλωςτοχφαντουργία άρχιςε το 2017 και αναμζνεται ότι το 

νζο BREF κα δθμοςιευκεί το 2021. Οι ΒΔΤ αποτελοφν τθ βάςθ των νομικά δεςμευτικϊν 

οριακϊν τιμϊν εκπομπϊν ςτισ ολοκλθρωμζνεσ περιβαλλοντικζσ άδειεσ για τθ βιομθχανία 

κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων ςε ζνα ευρφ φάςμα χωρϊν. Γίνεται χριςθ των 

βζλτιςτων διακζςιμων τεχνικϊν (ΒΔΤ) για τθν καταπολζμθςθ τθσ βλάβθσ που προκαλείται 

από τθ ρφπανςθ ςτον τομζα των κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων70. Το BREF 

κλωςτοχφαντουργίασ αποτελεί πολφτιμθ πθγι: 

o πλθροφόρθςθσ ςχετικά με τισ διακζςιμεσ τεχνικζσ, τθ δυνατότθτα εφαρμογισ τουσ 

και τα ςχετικά επίπεδα κατανάλωςθσ και εκπομπϊν για τισ εγκαταςτάςεισ 

διαφορετικοφ μεγζκουσ και δομισ (μικρζσ εγκαταςτάςεισ κακϊσ και μεγάλεσ 

εγκαταςτάςεισ)71. 

 -    ιδεϊν ςχετικά με τον τρόπο βελτίωςθσ των διαδικαςιϊν παραγωγισ όςον αφορά τισ 

περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ. Τα μζτρα π.χ. ςτοχεφουν ςτθν: 

o μείωςθ των απωλειϊν και τθν αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ ςτθ χριςθ 

πρϊτων υλϊν, χθμικϊν ουςιϊν κ.λπ. 

o αφξθςθ τθσ ποιότθτασ και αξιοπιςτίασ των προϊόντων 

o μείωςθ τθσ ποςότθτασ ενζργειασ 

o μείωςθ τθσ ποςότθτασ νεροφ 

o αποφυγι ι μείωςθ τθσ ρφπανςθσ του αζρα και του νεροφ 

o αποφυγι ι μείωςθ τθσ ποςότθτασ επικίνδυνων ουςιϊν ςτα προϊόντα72.  

Τα ζγγραφα αναφοράσ ΒΔΤ ςτθν κλωςτοχφαντουργία περιλαμβάνουν τθν περιγραφι 130 

τεχνικϊν ςτο κεφάλαιο - 4 "Τεχνικζσ που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ για τον προςδιοριςμό 

τθσ ΒΔΤ": 

o Γενικζσ ΒΔΤ για ολόκλθρθ τθν κλωςτοχφαντουργία 

                                                 
2
 https://www.global-chemicals-waste-

platform.net/fileadmin/files/Summer_School_2015/UBA_Checklist_BAT_Textile_Industry.pdf 



 
 

 
Ενότθτα 2: Ρεριβαλλοντικι απόδοςθ 33 
 

-    ΒΔΤ που ζχουν ενςωματωκεί ςτθ διαδικαςία 

-    Τεχνικζσ ςτο τζλοσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ 

-   Πλοι οι τφποι κυρίων ινϊν περιλαμβάνουν πρόςκετεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα 

βοθκθτικά υλικά, τισ βαφζσ και τισ χρωςτικζσ ουςίεσ, τισ μθχανζσ 

κλωςτοχφαντουργίασ και τισ τυπικζσ ςυνταγζσ73 

Ο ςκοπόσ των εγγράφων αναφοράσ ΒΔΤ ςτθν κλωςτοχφαντουργία καλφπτει τρεισ τομείσ: 

-    το πλφςιμο του μαλλιοφ 

- τισ εργαςίεσ τελικισ επεξεργαςίασ κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων, όπου θ 

χωρθτικότθτα επεξεργαςίασ υπερβαίνει τουσ 10 τόνουσ θμερθςίωσ (εξαιρουμζνθσ 

τθσ κάλυψθσ δαπζδων)  

-    τον τομζα των χαλιϊν 

Λδιαίτερθ προςοχι δίδεται ςτισ ακόλουκεσ διαδικαςίεσ (βλ. Εικόνα 12): 

o προετοιμαςία ινϊν  

o προεπεξεργαςία  

o βαφι 

o τφπωμα  

o φινίριςμα 

 
Εικόνα 12. Κατάςταςθ και πεδίο εφαρμογισ των εγγράφων αναφοράσ Βζλτιςτων Διακζςιμων Τεχνικϊν (BREF) 

ςτθν κλωςτοχφαντουργία 
74

 

Στόχοσ τθσ υιοκζτθςθσ των ΒΔΤ ςτθν επιχείρθςθ είναι θ αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ 

των περιβαλλοντικϊν και οικονομικϊν ςτοιχείων παραγωγισ, θ αφξθςθ τθσ 

παραγωγικότθτασ, θ αφξθςθ τθσ καινοτόμου δυναμικισ τθσ επιχείρθςθσ, θ ανάπτυξθ νζων 

αγορϊν, θ βελτίωςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ, θ ςτακερότθτα, θ αναηιτθςθ νζων πθγϊν 
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χρθματοδότθςθσ, κλπ., που επιτρζπουν τθ ςτακερι οικονομικι ανάπτυξθ και τθ βελτίωςθ 

τθσ ςυνολικισ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ βιομθχανίασ75.  

Οι επιχειριςεισ μποροφν να χρθςιμοποιιςουν μια λίςτα ελζγχου για να προςδιορίςουν τισ 
δυνατότθτεσ βελτίωςθσ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων ςτθν κλωςτοχφαντουργία. Ο 
κατάλογοσ ελζγχου βαςίηεται ςτθν ζκδοςθ του εγγράφου αναφοράσ Βζλτιςτων Διακζςιμων 
Τεχνικϊν (BREF) του 2003 για τισ βιομθχανίεσ κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων. Στθ λίςτα 
ελζγχου λαμβάνονται υπόψθ όλεσ οι βζλτιςτεσ διακζςιμεσ τεχνικζσ που καταρτίηονται ςτο 
BREF και εξετάηονται ςε μεμονωμζνουσ πίνακεσ (βλ. Εικόνα 13). 
 

 
Εικόνα 13. Λεπτομερισ λίςτα ελζγχου (απόςπαςμα)

76 
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Ο πίνακασ (βλζπε εικόνα 14) ςυμβάλλει ςτον εντοπιςμό των ςυναφϊν ΒΔΤ και ταξινομεί τισ 
ΒΔΤ όςον αφορά τισ κατθγορίεσ επιπτϊςεων ςτα λφματα, τθν κατανάλωςθ ενζργειασ, τθ 
χριςθ πόρων (ςυμπεριλαμβανομζνου του γλυκοφ νεροφ), τα απόβλθτα και τθν 
ατμοςφαιρικι ρφπανςθ. Ρρζπει να κακοριςτοφν οι προτεραιότθτεσ, λαμβάνοντασ υπόψθ 
τθν ιδιαίτερθ κατάςταςθ του υπό εξζταςθ εργοςταςίου77. 
 

 
Εικόνα 14. Κζματα που καλφπτονται από τθν λίςτα ελζγχου με αναφορά των καλυπτόμενων διεργαςιϊν και 

των κατθγοριϊν επιπτϊςεων που αντιμετωπίηονται
78

 

 

Θζμα 2.3.3.4 Περιβαλλοντικά οφζλθ των ΒΔΣ ςτθν κλωςτοχφαντουργία – παραδείγματα 

Ο ακόλουκοσ πίνακασ παρουςιάηει ζνα παράδειγμα περιβαλλοντικϊν οφελϊν από τρεισ 

τφπουσ ΒΔΤ (βζλτιςτεσ διακζςιμεσ τεχνικζσ για καλι κακαριότθτα, βαφι και τφπωμα) 

λαμβάνοντασ υπόψθ το επίπεδο περιβαλλοντικϊν ωφελειϊν: X - Υψθλό περιβαλλοντικό 

όφελοσ/υψθλι δυναμικι εξοικονόμθςθσ και x - Ρεριβαλλοντικό όφελοσ/δυναμικι 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ: 
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BΔT ΓΙΑ «ΚΑΛΘ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ» 

Χριςθ νεροφ 

και ενζργειασ 

Χριςθ αποτελεςματικϊν διαδικαςιϊν πλφςθσ, 

για παράδειγμα (Κεφάλαιο 4.9.1, 4.9.2): 

- Αντικατάςταςθ τθσ υπερχείλιςθσ τθσ 

ζκπλυςθσ με διαλειμματικι ζκπλυςθ, 

- Αντίςτροφθ αρχι.  

X x    

50-75 λιγότερθ κατανάλωςθ 

νεροφ 
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Επαναχρθςιμοποίθςθ νεροφ, για παράδειγμα 

(Κεφάλαιο 4.6.22, 4.1.1, 4.5.8): 

- επαναχρθςιμοποίθςθ των υδάτων των 

τελευταίων εκπλφςεων, 

- επαναχρθςιμοποίθςθ υδάτων βαφισ, 

- χριςθ του νεροφ από τθν πρόπλυςθ για τθν 

επαναπλφςθ (φινίριςμα χαλιϊν), 

- χριςθ αντίκετου ρεφματοσ  για ςυνεχι πλφςθ, 

- χριςθ του νεροφ ψφξθσ ωσ νερό επεξεργαςίασ. 

X x X   

Μειϊνει τθ ςυγκεκριμζνθ 

κατανάλωςθ νεροφ από 60 

ζωσ 25 l/kg 

Χριςθ μθχανϊν με χαμθλι αναλογία υγρϊν 

(ςφντομο λουτρό). Χριςθ μθχανθμάτων βαφισ 

με εκτοξευόμενο πίδακα αντί για ςυμβατικι 

βαφι με εκτόξευςθ. Οι ςφγχρονεσ δεξαμενζσ 

κατεργαςίασ εξοικονομοφν νερό. (Κεφάλαιο 

4.1.4) 

X X X   

Δυναμικι εξοικονόμθςθσ 

νεροφ, χθμικϊν και ενζργειασ 

κζρμανςθσ ζωσ και 50% 

ΒΔΣ ΓΙΑ ΣΘΝ ΒΑΦΘ 

Γενικζσ ΒΔΤ 

για βαφι ςε 

παρτίδεσ 

Χριςθ μθχανϊν βαφισ με (Κεφάλαιο 4.6.19-

4.6.21): 

- Αυτόματουσ ελζγχουσ για τθν πλιρωςθ του 

όγκου, τθσ κερμοκραςίασ και άλλων ςχετικϊν 

παραμζτρων, 

- ςυςτιματα ζμμεςθσ κζρμανςθσ και ψφξθσ 

- καλφμματα και πόρτεσ για τθν ελαχιςτοποίθςθ 

τθσ απϊλειασ ατμϊν ςε κλειςτζσ μθχανζσ βαφισ. 

X X X   

Θ βελτιςτοποίθςθ του 

μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ 

για τισ μθχανζσ βαφισ 

εξοικονομεί ζωσ και 50% 

φρζςκου νεροφ και μζχρι 30% 

τθσ ενζργειασ ςτθ ςυνολικι 

διαδικαςία βαφισ 

Βαφι 

παρτίδων με 

αντιδραςτικζσ 

χρωςτικζσ 

Εξάντλθςθ βαφισ ινϊν κυτταρίνθσ με χρωςτικζσ 

που αντιδροφν με χαμθλι περιεκτικότθτα ςε 

άλατα. (Κεφάλαιο 4.6.11) 

X     

Μειϊνει τθν κατανάλωςθ 

αλατιοφ κατά ζνα τρίτο. 

Σθμαντικό ςτισ ξθρζσ 

κλιματικζσ ηϊνεσ με αρνθτικι 

ιςορροπία νεροφ. 

ΒΔΣ ΓΙΑ ΣΟ ΣΤΠΩΜΑ 

Γενικά Μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ νεροφ για διαδικαςίεσ 

πλφςθσ (κεφάλαιο 4.7.7): 

- ζλεγχοσ ζναρξθσ /διακοπισ για τον κακαριςμό 

του ιμάντα τυπϊματοσ 

- του κακαρότερου μζρουσ του νεροφ ζκπλυςθσ 

X     

Μειϊνει τθν κατανάλωςθ 

νεροφ ζωσ και 55% 
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από τον κακαριςμό των ςυμπιεςτϊν και των 

πλεγμάτων, 

- του νεροφ ζκπλυςθσ από τον κακαριςμό του 

ιμάντα τυπϊματοσ. 

Εικόνα 15. Ρεριβαλλοντικά οφζλθ των ΒΔΤ για καλι κακαριότθτα, βαφι και τφπωμα79 

Στο Κεφάλαιο 4.1.3 των ΒΔΤ κλωςτοχφαντουργίασ, βελτιϊςεισ διεργαςιϊν βαφισ, μία από 

τισ αναφερόμενεσ τεχνικζσ είναι θ αυτοματοποιθμζνθ παραςκευι και διανομι χθμικϊν 

ουςιϊν80, θ οποία περιλαμβάνει: 

- Τα ςυςτιματα δοςομζτρθςθσ που ελζγχονται από μικροεπεξεργαςτζσ μετροφν τισ χθμικζσ 

ουςίεσ αυτόματα. 

- Συνικωσ επιλζγονται οι πολφ ςυχνά χρθςιμοποιοφμενεσ χρωςτικζσ ουςίεσ (υψθλότερθ 

κατανάλωςθ) για αυτοματοποίθςθ. 

- που εφαρμόηονται ςυνικωσ ςε πολλζσ επιχειριςεισ τθσ κλωςτοχφαντουργίασ 

(Ραραδείγματα εγκαταςτάςεων με παραγωγικι ικανότθτα που κυμαίνεται από 70 t/θμζρα 

ζωσ 5 t/θμζρα) 

Τα βαςικά οφζλθ αυτισ τθσ ΒΔΤ είναι: 

- βελτιωμζνθ απόδοςθ για πρϊτθ φορά 

   - ελαχιςτοποίθςθ των διορκωτικϊν μζτρων (π.χ. επαναχρθςιμοποίθςθ, επανάχρωςθ) 

- ςθμαντικι μείωςθ τθσ ρφπανςθσ των λυμάτων και των χαμζνων χθμικϊν ουςιϊν χάρθ  

ςτθν ελαχιςτοποίθςθ / αποφυγι υγρϊν υπολειμμάτων 

Το κεφάλαιο 4.5.7 των εγγράφων αναφοράσ των ΒΔΤ των κλωςτοχφαντουργικϊν 

προϊόντων προςδιορίηει τισ ΒΔΤ για τθν ανάκτθςθ και τθν επαναχρθςιμοποίθςθ των 
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αλκαλίων από το μερςεριςμό, ςτθν επεξεργαςία βαμβακιοφ:

 

Εικόνα 16. Σχιμα τθσ διαδικαςίασ ανάκτθςθσ καυςτικισ ςόδασ 
81 

Θ διαδικαςία μερςεριςμοφ είναι μία από τισ κφριεσ πθγζσ αλκαλικοφ φορτίου των 

λυμάτων. Σε αυτι τθ διαδικαςία, το νερό ζκπλυςθσ από το μερςεριςμό (αςκενζσ λίκνο: 40-

50 g NaOH/l) ςυμπυκνϊνεται με εξάτμιςθ για επαναχρθςιμοποίθςθ ςε μερςερίωςθ. Ο 

βακμόσ ανακφκλωςθσ είναι ζωσ 80% και το αλκαλικό φορτίο των λυμάτων μειϊνεται 

δραςτικά. Συνικωσ αυτι θ ΒΔΤ ζχει χρόνο αποπλθρωμισ μικρότερο του 1 ζτουσ.  

Τα κεφάλαια 4.9.1 και 4.9.2 των εγγράφων αναφοράσ των ΒΔΤ για τθν κλωςτοχφαντουργία 

αναφζρονται ςε μζτρα για τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ νεροφ (αποτελεςματικζσ 

διαδικαςίεσ πλφςθσ)82. Θ ακόλουκθ εικόνα παρουςιάηει μερικζσ από τισ τεχνικζσ και τα 

οφζλθ που επιτυγχάνονται όςον αφορά τθν κατανάλωςθ νεροφ:

 

Εικόνα 17. Επιτεφξιμεσ ειδικζσ ςτάκμεσ κατανάλωςθσ νεροφ για ςυνεχείσ διαδικαςίεσ πλφςθσ 
83

 

Το κεφάλαιο 4.6.22 των εγγράφων αναφοράσ των ΒΔΤ για τθν κλωςτοχφαντουργία που 

ςχετίηεται με τθν επαναχρθςιμοποίθςθ/ανακφκλωςθ νεροφ ςε διαδικαςίεσ βαφισ 

παρτίδασ αναφζρει: 
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- Εξαντλθμζνα λουτρά ηεςτοφ χρϊματοσ αναλφονται για υπολειμματικι χρωςτικι και 

βοθκθτικι ςυγκζντρωςθ, ςυμπλθρϊνονται και επαναχρθςιμοποιοφνται για τθ βαφι 

περαιτζρω παρτίδων 

- τα ευκολότερα ςυςτιματα επαναχρθςιμοποίθςθσ είναι κλάςεισ χρωςτικϊν με υψθλι 

ςυγγζνεια (εξάντλθςθ) και ελάχιςτεσ μεταβολζσ κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ βαφισ 

(π.χ. οξικζσ βαφζσ για νάιλον και μαλλί, βαςικζσ βαφζσ για ακρυλικά, άμεςεσ βαφζσ για 

βαμβάκι και χρωςτικζσ διαςκορπιςμοφ για ςυνκετικζσ ίνεσ) 

- κατά μζςο όρο είναι δυνατοί τζςςερισ κφκλοι τθσ ίδιασ απόχρωςθσ, επιτυγχάνοντασ 

μείωςθ τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ νεροφ κατά 33% και εξοικονόμθςθ κόςτουσ (ανάλογα 

με τθν τιμι του νεροφ και το κόςτοσ διάκεςθσ των αποβλιτων)84. 

Οι γενικζσ αρχζσ για τθ διαχείριςθ και τθν επεξεργαςία των λυμάτων85 περιλαμβάνουν: 

- Ξεκινιςτε με τον χαρακτθριςμό των διαφόρων ρευμάτων των λυμάτων που 

παράγονται ςτισ διαδικαςίεσ τθσ εταιρείασ και διαχωρίςτε τα ςφμφωνα με τον τφπο και 

το φορτίο των ρφπων. Με αυτζσ τισ πλθροφορίεσ, αποφαςίςτε για τον προοριςμό για 

κάκε τφπο αποβλιτων που παράγονται, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων που μποροφν 

να ανακυκλωκοφν ι επαναχρθςιμοποιθκοφν και εκείνων που πρζπει να 

αντιμετωπιςτοφν. 

 

Εικόνα 18 Στάδια κφκλου ηωισ και όρια ςυςτιματοσ
86

 

o Μθν ςτζλνετε απόβλθτα ςε εγκαταςτάςεισ βιολογικισ επεξεργαςίασ που κα 

μποροφςαν να προκαλζςουν δυςλειτουργίεσ. 

o Να χρθςιμοποιθκοφν εναλλακτικζσ τεχνικζσ κακαριςμοφ των λυμάτων με ςχετικοφσ 

όγκουσ μθ βιοδιαςπϊμενων ουςιϊν: 

o Χθμικι οξείδωςθ για ιδιαίτερα ρυπογόνα, επιλεγμζνα, μθ βιοαποδομιςιμα 

μερικά ρεφματα λυμάτων (λ.χ. αφαίρεςθ λουτρϊν) 

o Κατακριμνιςθ και κροκίδωςθ για μερικζσ ροζσ που περιζχουν βαρζα μζταλλα 

o Διαδικαςία μεμβράνθσ για μερικϊσ ρζουςεσ ποςότθτεσ βαρζων αποβλιτων και 

απόβλθτα με μεγάλο όγκο διαλυμζνων ουςιϊν. 

- Εάν τα λφματα με μθ βιοδιαςπϊμενεσ ενϊςεισ δεν υποβάλλονται ςε χωριςτι 

επεξεργαςία, τότε απαιτείται επιπλζον φυςικοχθμικι επεξεργαςία των λυμάτων ςτο 

ςφνολό τουσ. 
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- Τα ςυγκεκριμζνα υπολείμματα επεξεργαςίασ (π.χ. κατάλοιπα εκτφπωςθσ, 

κατάλοιπα υγροφ υπολείμματοσ) δεν πρζπει να ειςζρχονται ςτα λφματα, αλλά να 

απορρίπτονται με πιο κατάλλθλο τρόπο87. 

Ζνα παράδειγμα που παρουςιάηεται ωσ ΒΔΤ είναι ο αποχρωματιςμόσ με τθ χριςθ 

τεχνολογίασ μεμβράνθσ88. 

 

Εικόνα 19. Ραράδειγμα υποδείγματοσ: Αποχρωματιςμόσ με χριςθ τεχνολογίασ μεμβράνθσ
89

 

Αυτό το παράδειγμα παρουςιάηει τουσ ακόλουκουσ όρουσ και οφζλθ: 

o Χαρακτθριςμόσ τθσ εταιρείασ: θ εταιρεία ολοκλθρϊνει το πλεκτό φφαςμα. 

Ρροεπεξεργαςία των λυμάτων από βαφι παρτίδασ και από ςυνεχι πλυντιρια. 

o Διαδικαςία ΒΔΤ: Στάδιο 1ο: νανοδιικθςθ, με απόδοςθ αποχρωματιςμοφ: 80-> 99% 

και 2ο βιμα: θλεκτροχθμικόσ αποχρωματιςμόσ, με απόδοςθ αποχρωματιςμοφ: 35-

78%. Μετά τθν επεξεργαςία ςτθν μονάδα επεξεργαςίασ αςτικϊν λυμάτων. 

Θ αναερόβια προεπεξεργαςία των απορριπτόμενων αποβλιτων90 παρουςιάηεται επίςθσ ωσ 

ΒΔΤ. Με τουσ ακόλουκουσ όρουσ και οφζλθ: 

o Χαρακτθριςμόσ εταιρείασ: θ εταιρεία ολοκλθρϊνει υφαντά, πλεκτά και μθ υφαντά 

υφάςματα 

 Διαδικαςία BΔT: ρυκμιςτικι/προ-οξίνιςθ και αναερόβια επεξεργαςία ςε 

αντιδραςτιρα ςτακερισ κλίνθσ. Απόδοςθ απομάκρυνςθσ COD: 60 - 70%. Μετά τθν 

επεξεργαςία ςτθν μονάδα επεξεργαςίασ αςτικϊν λυμάτων. 
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2.3.4 Προτεινόμενθ βιβλιογραφία 

- http://www.revistaespacios.com/a17v38n33/a17v38n33p32.pdf 

- http://www.eeaa.gov.eg/portals/0/eeaaReports/BAT4MED/BAT4MED%20Project%2

0Brochure/Textile%20Egypt_EN_CORR.pdf 

- Brigitte Zietlow BAT in textile manufacturing. Workshop Textile Industry 18-

21/04/2015  –  http://seip.urban-

industrial.in/live/hrdpmp/hrdpmaster/igep/content/e62771/e63552/e65250/e6525

1/e65474/Annex22_BATintextilemanufacturing.pdf 

- Harald Schönberger, Thomas Schäfer Best Available Techniques in Textile Industry    

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/227

4.pdf 

- Margherita Secci, Giorgio Grimaldi Best Available Techniques (BAT) BREFs on Textile 

and Weaving Industries   

http://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00001800/1807-breftextile.pdf 

- Miray Emreol Gönlügür Sustainable Production Methods in Textile Industry   

https://api.intechopen.com/chapter/pdf-preview/65473 

- https://www.researchgate.net/publication/238658170_Promotion_of_Best_Availabl

e_Techniques_BAT_in_the_Textile_and_Leather_Industry_in_Developing_Countries

_and_Emerging_Market_Economies 

- http://asiapacific.recpnet.org/uploads/resource/5dc73954aa0ca1086e074affc20895

12.pdf 

- Choudri, B. S. & Baawain, Mahad. (2016). Textiles Waste Management. Water 

Environment Research. 88. 1433-1445(13). 

Doi:10.2175/106143016X14696400495172. 

 

 

2.3.5 Ερωτθματολόγιο 

Ερωτθματολόγιο αυτοαξιολόγθςθσ 

___________________________________________________________________________ 

1. Ροιεσ τεχνικζσ πρζπει να λθφκοφν υπόψθ κατά τον προςδιοριςμό των ΒΔΤ; 

(επιλζξτε τθν καταλλθλότερθ επιλογι) 

α. Γενικζσ  

β. Ρλφςιμο μαλλιοφ  

γ. Φινίριςμα υφαςμάτων 

δ. Πλα τα παραπάνω 

http://www.revistaespacios.com/a17v38n33/a17v38n33p32.pdf
http://www.eeaa.gov.eg/portals/0/eeaaReports/BAT4MED/BAT4MED%20Project%20Brochure/Textile%20Egypt_EN_CORR.pdf
http://www.eeaa.gov.eg/portals/0/eeaaReports/BAT4MED/BAT4MED%20Project%20Brochure/Textile%20Egypt_EN_CORR.pdf
http://seip.urban-industrial.in/live/hrdpmp/hrdpmaster/igep/content/e62771/e63552/e65250/e65251/e65474/Annex22_BATintextilemanufacturing.pdf
http://seip.urban-industrial.in/live/hrdpmp/hrdpmaster/igep/content/e62771/e63552/e65250/e65251/e65474/Annex22_BATintextilemanufacturing.pdf
http://seip.urban-industrial.in/live/hrdpmp/hrdpmaster/igep/content/e62771/e63552/e65250/e65251/e65474/Annex22_BATintextilemanufacturing.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/2274.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/2274.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00001800/1807-breftextile.pdf
https://api.intechopen.com/chapter/pdf-preview/65473
https://www.researchgate.net/publication/238658170_Promotion_of_Best_Available_Techniques_BAT_in_the_Textile_and_Leather_Industry_in_Developing_Countries_and_Emerging_Market_Economies
https://www.researchgate.net/publication/238658170_Promotion_of_Best_Available_Techniques_BAT_in_the_Textile_and_Leather_Industry_in_Developing_Countries_and_Emerging_Market_Economies
https://www.researchgate.net/publication/238658170_Promotion_of_Best_Available_Techniques_BAT_in_the_Textile_and_Leather_Industry_in_Developing_Countries_and_Emerging_Market_Economies
http://asiapacific.recpnet.org/uploads/resource/5dc73954aa0ca1086e074affc2089512.pdf
http://asiapacific.recpnet.org/uploads/resource/5dc73954aa0ca1086e074affc2089512.pdf
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2. Τι είναι το ζγγραφο αναφοράσ των ΒΔΤ; (επιλζξτε τθν καταλλθλότερθ επιλογι) 

α. Αποτελζςματα ανταλλαγισ πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ βζλτιςτεσ διακζςιμεσ 

τεχνικζσ 

β. Ραρζχει ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ, τισ επιχειριςεισ, το κοινό, τθν Επιτροπι κλπ. 

πλθροφορίεσ για τθ λιψθ αποφάςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων των επιπζδων 

εκπομπϊν που ςχετίηονται με τισ ΒΔΤ 

γ. Εργαλείο για τθν προϊκθςθ τθσ περιβαλλοντικισ απόδοςθσ τθσ IPPC 

δ. Πλα τα παραπάνω 

3. Ροια είναι τα βαςικά κριτιρια για τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των υποψιφιων ΒΔΤ; 

(επιλζξτε τθν καταλλθλότερθ επιλογι) 

α. Τεχνικι ςκοπιμότθτα 

β. Συνολικό περιβαλλοντικό όφελοσ 

γ. Οικονομικι ςκοπιμότθτα 

δ. . Πλα τα παραπάνω 

 

Τποενότθτα 2.4 Περιβαλλοντικζσ Αποδόςεισ των 

Κλωςτοχφαντουργικών Προϊόντων 

2.4.1 Ειςαγωγι 

Τα είδθ ζνδυςθσ ζχουν μακρόχρονουσ και πολφπλοκουσ κφκλουσ ηωισ (δθλαδι τθν 

αλυςίδα εφοδιαςμοφ και τισ μεταγενζςτερεσ διεργαςίεσ μετά τθν καταςκευι), 

αποτελοφμενεσ από πολλζσ φάςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ παραγωγισ και εξόρυξθσ 

πόρων, τθσ παραγωγισ ινϊν και νθμάτων, τθσ κλωςτοχφαντουργίασ, τθσ ςυναρμολόγθςθσ, 

τθσ ςυςκευαςίασ, τθσ μεταφοράσ και διανομισ, τθσ χριςθσ, τθσ ανακφκλωςθσ και τθσ 

τελικισ διάκεςθσ. Οι περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ που ςυνδζονται με τθν παραγωγι και τθ 

χριςθ των ενδυμάτων κακ 'όλθ τθ διάρκεια ηωισ τουσ περιλαμβάνουν τισ εκπομπζσ 

λυμάτων, τθν παραγωγι ςτερεϊν αποβλιτων και τθ ςθμαντικι εξάντλθςθ των πόρων από 

τθν κατανάλωςθ νεροφ, ορυκτϊν, καυςίμων και ενζργειασ91. 

 

2.4.2 φντομθ περιγραφι 

Γνώςθ Δεξιότθτεσ Αρμοδιότθτεσ 
Στο τζλοσ αυτήσ τησ υποενότητασ, ο 
εκπαιδευόμενοσ θα: 
 

Στο τζλοσ αυτήσ τησ υποενότητασ, ο 
εκπαιδευόμενοσ θα είναι ςε θζςη: 
 

Στο τζλοσ αυτήσ τησ υποενότητασ, ο 
εκπαιδευόμενοσ θα ζχει αποκτήςει την 
ευθφνη και την αυτονομία: 
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• Γνωρίηει τον οριςμό τθσ 

Αξιολόγθςθσ Κφκλου Ηωισ 

- ΑΚΗ (Life Cycle 

Assessment  - LCA) 

• Γνωρίηει τισ ζννοιεσ, το 

πλαίςιο και τθν εφαρμογι 

τθσ μεκόδου Αξιολόγθςθσ 

Κφκλου Ηωισ για τθν 

εκτίμθςθ του 

αποτυπϊματοσ άνκρακα 

και του αποτυπϊματοσ 

νεροφ 

• Να αξιολογιςει τθν 

περιβαλλοντικι απόδοςθ 

προϊόντων και 

ςυςτθμάτων με τθ χριςθ 

μεκόδου Αξιολόγθςθσ 

Κφκλου Ηωισ 

• Να εφαρμόςει τθν ανάλυςθ 

του αποτυπϊματοσ 

άνκρακα και νεροφ για 

λιψθ αποφάςεων ςε μια 

εταιρεία παραγωγισ με τθ 

χριςθ τθσ μεκόδου 

Αξιολόγθςθσ Κφκλου Ηωισ 

 

 

2.4.3 Περιεχόμενα υποενότθτασ 

Θζμα 2.4.3.1 Οριςμόσ τθσ Αξιολόγθςθσ Κφκλου Ηωισ (ΑΚΗ) 

Με βάςθ τα πρότυπα ISO, ςτθ βιομθχανία κλωςτοχφαντουργίασ, υπάρχουν 5 φάςεισ του 

κφκλου ηωισ ενόσ προϊόντοσ που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ για τθν περιβαλλοντικι 

αειφορία92: α) φάςθ υλικϊν, β) φάςεισ καταςκευισ, γ) φάςεισ λιανικισ, δ) φάςεισ 

κατανάλωςθσ και ε) φάςεισ διάκεςθσ.   
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Εικόνα 20 Κύκλοσ ζωήσ κλωςτοώφαντουργικών προΰόντων και ειδών ένδυςησ93 

Θ αξιολόγθςθ του κφκλου ηωισ (ΑΚΗ), όπωσ ορίηεται ςτα πρότυπα ISO 14040 και ISO 14044, 

είναι θ ςφνταξθ και αξιολόγθςθ των ειςροϊν και των αποτελεςμάτων και των πικανϊν 

περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων ενόσ ςυςτιματοσ προϊόντοσ κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ ενόσ 

προϊόντοσ. Θ ΑΚΗ αντιμετωπίηει τισ περιβαλλοντικζσ πτυχζσ και τισ πικανζσ περιβαλλοντικζσ 

επιπτϊςεισ (π.χ. χριςθ των πόρων και τισ περιβαλλοντικζσ ςυνζπειεσ των εκλφςεων) ςε 

ολόκλθρο τον κφκλο ηωισ του προϊόντοσ από τθν απόκτθςθ πρϊτων υλϊν μζςω τθσ 

παραγωγισ, τθσ χριςθσ, τθσ τελικισ επεξεργαςίασ, τθσ ανακφκλωςθσ και τθσ τελικισ 

διάκεςθσ (δθλαδι, απαρχι μζχρι τζλοσ).  

Θ ΑΚΗ μπορεί να οριςτεί ωσ μια ποςοτικι μζκοδοσ βαςιςμζνθ ςε ςυςτιματα για τθν 

αξιολόγθςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων ενόσ προϊόντοσ. Είναι ζνα εργαλείο που 

χρθςιμοποιείται για τθν αξιολόγθςθ των ςταδίων και των επιπτϊςεων τθσ ηωισ ολόκλθρου 

του προϊόντοσ, από τθν εξαγωγι πρϊτων υλϊν (απαρχι) ζωσ τθν επεξεργαςία των 

αποβλιτων (τζλοσ). Εκτόσ αυτοφ, οι ΑΚΗ ςυνικωσ δεν περιλαμβάνουν κοινωνικζσ 

επιπτϊςεισ οφτε οικονομικζσ επιπτϊςεισ94. 
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Παράδειγμα πραγματικισ περίπτωςθσ: Αξιολόγθςθ κφκλου ηωισ (ΑΚΗ) ινών από 

βιολογικό βαμβάκι 

κοπόσ #ΑΚΗ #Οργανικό βαμβάκι #Ρρϊτεσ φλεσ 

Προςτικζμενθ 
αξία 

Σε αυτι τθν περίπτωςθ μπορείτε να μάκετε πϊσ να δθμιουργείτε ζναν 
ενθμερωμζνο και καλά τεκμθριωμζνο κατάλογο κφκλου ηωισ (ΚΚΗ) για 
ίνεσ οργανικοφ βαμβακιοφ (εκκοκκιςμζνεσ και δεμζνεσ), 
αντιπροςωπευτικζσ τθσ παγκόςμιασ παραγωγισ. Αυτι θ Αξιολόγθςθ 
Κφκλου Ηωισ (ΑΚΗ) από ίνεσ από οργανικό βαμβάκι τζκθκε ςε 
λειτουργία από το Textile Exchange. 

Πθγι πλθροφόρθςθσ: Ιςτοςελίδα του Textile Exchange. Νοε 2019 

Θ αξιολόγθςθ κφκλου ηωισ των ινϊν από βιολογικό βαμβάκι - ζνασ 
μζςοσ όροσ ςε παγκόςμιο επίπεδο. Textile Exchange 2014. 

Περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ 

https://textileexchange.org/wp-content/uploads/2017/06/TE-
LCA_of_Organic_Cotton-Fiber-Summary_of-Findings.pdf 

 

Οι ποςοτικοποιιςεισ τθσ ΑΚΗ μποροφν να πραγματοποιθκοφν ςε πολλζσ μορφζσ, οι 

οποίεσ επιςθμαίνονται ωσ παραλλαγζσ τθσ ΑΚΗ. Οι πιο δθμοφιλείσ από αυτζσ τισ 

παραλλαγζσ είναι: 

- Απαρχι ζωσ το τζλοσ - πλιρθσ αξιολόγθςθ κφκλου ηωισ, θ οποία περιλαμβάνει όλα 

τα ςτάδια ενόσ κφκλου ηωισ. 

Παράδειγμα πραγματικισ περίπτωςθσ: Αξιολόγθςθ κφκλου ηωισ του τηιν 

κοπόσ #ΑΚΗ #αποτφπωμα παγκόςμιασ παραγωγισ #εφοδιαςτικι αλυςίδα 
#καταναλωτισ #τζλοσ ηωισ #brand 

Προςτικζμενθ 
αξία 

Κατανοϊντασ τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ ενόσ ηευγαριοφ Levi's® 
501® τηιν. LEVI STRAUSS & CO. © 2015. Ο κφκλοσ ηωισ ενόσ τηιν. Θ 
μελζτθ αυτι παρουςιάηει το αποτφπωμα άνκρακα και νεροφ ςε 
διάφορεσ πτυχζσ: τθν παραγωγι βαμβακιοφ, τθν παραγωγι 
υφαςμάτων, τθν καταςκευι ενδυμάτων, τθ ςυςκευαςία, τθ διάκεςθ, 
τθ μεταφορά και τθ διανομι, τθ φροντίδα των καταναλωτϊν και το 
τζλοσ τθσ ηωισ τουσ. 

Πθγι πλθροφόρθςθσ: Ιςτοςελίδα Pepe Jeans. Νοε2019. 
Ο κφκλοσ ηωισ ενόσ τηιν. Κατανοϊντασ τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ 
ενόσ ηευγαριοφ Levi's® 501® τηιν 2007. 

Περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ 

http://www.levistrauss.com/wp-content/uploads/2015/03/Full-LCA-
Results-Deck-FINAL.pdf 

 

o Απαρχι ζωσ το τζλοσ – θ αξιολόγθςθ του κφκλου ηωισ αφορά αποκλειςτικά τισ 

διαδικαςίεσ εξόρυξθσ, παραγωγισ, παραςκευισ, ςυςκευαςίασ και μεταφοράσ 

πρϊτων υλϊν. Αξιολογεί μόνο δραςτθριότθτεσ που ςυμβαίνουν ςτο εργοςτάςιο. 

https://textileexchange.org/wp-content/uploads/2017/06/TE-LCA_of_Organic_Cotton-Fiber-Summary_of-Findings.pdf
https://textileexchange.org/wp-content/uploads/2017/06/TE-LCA_of_Organic_Cotton-Fiber-Summary_of-Findings.pdf
http://www.levistrauss.com/wp-content/uploads/2015/03/Full-LCA-Results-Deck-FINAL.pdf
http://www.levistrauss.com/wp-content/uploads/2015/03/Full-LCA-Results-Deck-FINAL.pdf


 
 

 
Ενότθτα 2: Ρεριβαλλοντικι απόδοςθ 46 
 

Δεν κα περιλαμβάνει τισ φάςεισ τθσ διανομισ, τθσ χριςθσ και τθσ διάκεςθσ των 

καταναλωτϊν.95 

 

Εικόνα 21 Τα ςτάδια του κύκλου ζωήσ και τα όρια του ςυςτήματοσ96 

 

Θζμα 2.4.3.2 Οι φάςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ Κφκλου Ηωισ (ΑΚΗ) 

Υπάρχουν τζςςερισ φάςεισ ςε μια μελζτθ ΑΚΗ97: θ φάςθ κακοριςμοφ ςτόχων και πεδίων 

εφαρμογισ, θ φάςθ ανάλυςθσ αποκεμάτων (φάςθ LCI), θ φάςθ εκτίμθςθσ επιπτϊςεων 

(LCIA) και θ φάςθ τθσ ερμθνείασ. 

 

Εικόνα 16 Τα ςτάδια τησ Αξιολόγηςησ Κύκλου Ζωήσ 97 

Το πεδίο εφαρμογισ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ορίου του ςυςτιματοσ και του επιπζδου 

λεπτομζρειασ, μιασ ΑΚΗ εξαρτάται από το κζμα και τθ ςκοποφμενθ χριςθ τθσ μελζτθσ. Το 
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βάκοσ και το εφροσ τθσ ΑΚΗ μπορεί να διαφζρουν ςθμαντικά ανάλογα με το ςτόχο μιασ 

ςυγκεκριμζνθσ ΑΚΗ. 

Φάςθ κακοριςμοφ ςτόχων και πεδίων εφαρμογισ  

Σφμφωνα με το πρότυπο ISO 14040, θ πρϊτθ φάςθ μιασ ΑΚΗ είναι ο οριςμόσ του ςτόχου 

και του πεδίου εφαρμογισ, όπου γίνονται όλεσ οι γενικζσ αποφάςεισ για τθ δθμιουργία του 

ςυςτιματοσ ΑΚΗ. Ο ςτόχοσ και θ εμβζλεια πρζπει να ορίηονται με ςαφινεια και ςυνζπεια 

με τθν προβλεπόμενθ εφαρμογι. Στον οριςμό του ςτόχου, πρζπει να κακοριςτοφν τα 

ακόλουκα ςθμεία:   

o Θ ςκοποφμενθ εφαρμογι μιασ μελζτθσ ΑΚΗ - Μια ΑΚΗ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για 

πολλζσ διαφορετικζσ εφαρμογζσ όπωσ το μάρκετινγκ, θ ανάπτυξθ προϊόντων, θ 

βελτίωςθ των προϊόντων, ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ κλπ. 

o Ο ςκοπόσ μιασ μελζτθσ ΑΚΗ - Ο ςκοπόσ μιασ ΑΚΗ μπορεί επίςθσ να διαφζρει 

ςθμαντικά και κα υπαγορεφει το εφροσ τθσ μελζτθσ. Εάν θ μελζτθ πρόκειται να 

δθμοςιευκεί, το πεδίο εφαρμογισ κα είναι πιο εκτεταμζνο και κα περιλαμβάνει μια 

μεγαλφτερθ προςπάκεια ςυλλογισ δεδομζνων και μια επίςθμθ διαδικαςία 

ανακεϊρθςθσ. Εάν θ ΑΚΗ κα χρθςιμοποιθκεί εςωτερικά, δεν απαιτείται κριτικι 

επιςκόπθςθ, το πεδίο εφαρμογισ κα υπαγορεφεται από το ςτόχο τθσ εταιρείασ και 

τθν πρόςβαςι τουσ ςτα δεδομζνα. 

-    Ρροβλεπόμενο ακροατιριο μιασ ζκκεςθσ ΑΚΗ - Το κοινό μπορεί να είναι οι μζτοχοι, 

τα ςτελζχθ, οι μθχανικοί, οι καταναλωτζσ κ.λπ., ανάλογα με τουσ ςτόχουσ του 

πελάτθ. 

-  Χριςθ για ςυγκριτικι ανάλυςθ - Εάν τα αποτελζςματα ΑΚΗ προορίηονται να 

χρθςιμοποιθκοφν για ςυγκριτικοφσ λόγουσ, πρζπει να προςδιοριςτεί. Εάν πρόκειται 

να δθμοςιευκοφν, είναι υποχρεωτικι θ κριτικι επιςκόπθςθ. 

Κατά τθ διάρκεια του οριςμοφ του αντικειμζνου, το προϊόν ι το ςφςτθμα διεργαςιϊν υπό 

μελζτθ χαρακτθρίηεται. Οι ακόλουκοι παράγοντεσ απαιτοφν οριςμό πριν από τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ ΑΚΗ: 

o Λειτουργία του προϊόντοσ: για να περιγραφεί ζνα προϊόν, πρζπει να κακοριςτεί θ 

λειτουργία του. Για να γίνει αυτό πρζπει να κακοριςτοφν οι απαιτιςεισ για το 

προϊόν. Στθν περίπτωςθ που πρόκειται να ςυγκρικοφν διαφορετικά προϊόντα, 

πρζπει να τεκμθριϊνονται επακριβϊσ οι διάφορεσ λειτουργίεσ κάκε προϊόντοσ. 

o Λειτουργικι μονάδα - θ λειτουργικι μονάδα είναι ο ποςοτικόσ προςδιοριςμόσ τθσ 

λειτουργίασ ενόσ προϊόντοσ. Για να ςυγκρικοφν δφο προϊόντα, οι λειτουργικζσ τουσ 

μονάδεσ πρζπει να είναι ιςοδφναμεσ. 

o οι αναφοράσ - αποτελεί μζροσ τθσ οριοκζτθςθσ τθσ λειτουργικισ μονάδασ. Θ ροι 

αναφοράσ είναι το μζτρο των εξαρτθμάτων του προϊόντοσ και των υλικϊν που 

απαιτοφνται για τθν εκπλιρωςθ τθσ λειτουργίασ, όπωσ ορίηεται από τθ λειτουργικι 
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μονάδα. Πλα τα δεδομζνα που χρθςιμοποιοφνται ςτθν ΑΚΗ πρζπει να υπολογιςτοφν 

ι να κλιμακωκοφν ςφμφωνα με αυτι τθ ροι αναφοράσ. 

   - Πρια ςυςτιματοσ - Το όριο του ςυςτιματοσ ορίηει ποιεσ διαδικαςίεσ κα 

ςυμπεριλθφκοφν ι κα αποκλειςτοφν από το ςφςτθμα. δθλαδι τθν ΑΚΗ. 

 

Εικόνα 23 Παράδειγμα ςυςτήματοσ προΰόντοσ για ΑΚΖ 98 

Είναι χριςιμο να περιγράψουμε το ςφςτθμα χρθςιμοποιϊντασ ζνα διάγραμμα ροισ 

διαδικαςίασ που δείχνει τισ διαδικαςίεσ και τισ ςχζςεισ τουσ. Θ εικόνα 23 δείχνει το 

ςφςτθμα προϊόντων ι το γενικό διάγραμμα ροισ διεργαςίασ με όλεσ τισ διαδικαςίεσ που 

περιλαμβάνονται ςτθν ΑΚΗ που εμφανίηονται μζςα ςτο πλαίςιο που ςθμειϊνεται ωσ το 

όριο του ςυςτιματοσ. 

Τα όρια ενόσ ςυςτιματοσ ορίηονται με κριτιρια αποκοπισ. Τα κριτιρια αποκοπισ 

χρθςιμοποιοφνται για τον οριςμό των εξαρτθμάτων και υλικϊν που περιλαμβάνονται και 

εξαιροφνται από το ςφςτθμα του προϊόντοσ. Υπάρχουν τζςςερισ κφριεσ επιλογζσ για να 

ορίςετε τα όρια του ςυςτιματοσ: Απαρχι προσ τζλοσ. Απαρχι προσ πφλθ, πφλθ προσ τζλοσ 

και πφλθ προσ πφλθ (βλζπε εικόνα 21. Στάδια κφκλου ηωισ και όρια ςυςτιματοσ). 

Διαδικαςίεσ κατανομισ 

Θ κατανομι είναι θ κατανομι και θ ςυςχζτιςθ των ειςροϊν και των αποτελεςμάτων 

μιασ διαδικαςίασ με τα ςχετικά προϊόντα και με τα προϊόντα. Θ κατανομι ςε διάφορα 

προϊόντα μπορεί να γίνει ςφμφωνα με ζναν από τουσ κανόνεσ: 

o Κατανομι ανά Μάηα: Οι ειςροζσ και οι εκροζσ μιασ διαδικαςίασ κατανζμονται ςε 

όλα τα προϊόντα τθσ ανάλογα με τθ μάηα τουσ. 
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o Κατανομι ανά Τιμι Κζρμανςθσ: Οι ειςροζσ και οι εκροζσ μιασ διαδικαςίασ 

αντιςτοιχίηονται ςε όλα τα προϊόντα τθσ ςφμφωνα με τθν τιμι κζρμανςθσ. Αυτι θ 

μζκοδοσ κατανομισ χρθςιμοποιείται ςυχνά για τισ παραγωγικζσ διαδικαςίεσ των 

καυςίμων.  

o Κατανομι ανά Αγοραία Αξία: Οι ειςροζσ και οι εκροζσ μιασ διαδικαςίασ 

αποδίδονται ςε όλα τα προϊόντα τθσ ςφμφωνα με τθν αγοραία αξία τουσ. 

o Κατανομι με άλλουσ κανόνεσ: Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τθν ενζργεια, τθν 

περιεκτικότθτα ςε ουςίεσ κ.λπ. 

  Απαιτιςεισ ποιότθτασ δεδομζνων 

Οι απαιτιςεισ ποιότθτασ δεδομζνων πρζπει να τεκμθριϊνονται για τον προςδιοριςμό των 

απαιτοφμενων ιδιοτιτων των δεδομζνων για τθ μελζτθ. Οι περιγραφζσ τθσ ποιότθτασ των 

δεδομζνων είναι ςθμαντικζσ επειδι θ ποιότθτα των δεδομζνων ζχει ςθμαντικι επίδραςθ 

ςτα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ LCA. Οι απαιτιςεισ ποιότθτασ δεδομζνων πρζπει να 

κακορίηονται ςτθν αρχι τθσ μελζτθσ. Κατά κφριο λόγο, θ ποιότθτα των δεδομζνων είναι 

μια ανταλλαγι μεταξφ ςκοπιμότθτασ και πλθρότθτασ. Θ ποιότθτα ενόσ ςυνόλου 

δεδομζνων μπορεί να αξιολογθκεί μόνο εάν τα χαρακτθριςτικά των δεδομζνων είναι 

επαρκϊσ τεκμθριωμζνα. Επομζνωσ, θ ποιότθτα των δεδομζνων αντιςτοιχεί ςτθν ποιότθτα 

τθσ τεκμθρίωςθσ. Για τθν ποιότθτα των δεδομζνων πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ τα 

ακόλουκα κζματα: 

- Απόκτθςθ δεδομζνων: μετράται, υπολογίηεται ι εκτιμάται; Ροιο από τα δεδομζνα 

είναι τα πρωταρχικά δεδομζνα (ςε %) και πόςα δεδομζνα λαμβάνονται από τθ 

βιβλιογραφία και τισ βάςεισ δεδομζνων (δευτερεφοντα δεδομζνα); 

- Αναφορά χρόνου: Ρότε ελιφκθςαν αυτά τα δεδομζνα και ζχουν υπάρξει 

ςθμαντικζσ αλλαγζσ μετά τθ ςυλλογι δεδομζνων που ενδζχεται να επθρεάςουν τα 

αποτελζςματα; 

- Γεωγραφικι αναφορά: Για ποια χϊρα ι περιοχι πρόκειται για αυτά τα δεδομζνα; 

- Τεχνολογίεσ (βζλτιςτεσ διακζςιμεσ τεχνικζσ) - Είναι τα δευτερεφοντα δεδομζνα από 

τθ βιβλιογραφία ι τισ βάςεισ δεδομζνων αντιπροςωπευτικά τθσ τεχνολογίασ αιχμισ 

ι τθσ παλαιότερθσ τεχνολογίασ; 

- Ακρίβεια: Είναι τα δεδομζνα ακριβι αναπαράςταςθ του ςυςτιματοσ; 

- Ρλθρότθτα: Λείπουν κάποια δεδομζνα; Ρϊσ πλθροφνται τα κενά των δεδομζνων; 

- Αντιπροςωπευτικότθτα, ςυνζπεια, αναπαραγωγικότθτα: Είναι τα δεδομζνα 

αντιπροςωπευτικά, ςυνεπι και μποροφν να αναπαραχκοφν; 

Φάςθ ανάλυςθσ αποκζματοσ 

Θ φάςθ ανάλυςθσ κφκλου ηωισ (φάςθ ΑΚΗ) είναι μια απογραφι δεδομζνων ειςροϊν / 

εκροϊν ςε ςχζςθ με το ςφςτθμα που μελετάται. Ρεριλαμβάνει τθ ςυλλογι των δεδομζνων 

που είναι απαραίτθτα για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ ςυγκεκριμζνθσ μελζτθσ. Θ Ανάλυςθ 

Αποκζματοσ είναι θ φάςθ ΑΚΗ που περιλαμβάνει τθ ςυλλογι και τθν ποςοτικοποίθςθ 
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ειςροϊν και εκροϊν για ζνα δεδομζνο ςφςτθμα προϊόντοσ κακ 'όλθ τθ διάρκεια του 

κφκλου ηωισ του ι για μεμονωμζνεσ διαδικαςίεσ. 

 

 

Εικόνα 24 Απλοποιημένεσ διαδικαςίεσ για την ανάλυςη αποθέματοσ 99 

Δεδομζνου ότι τα δεδομζνα ςυλλζγονται και μακαίνονται περιςςότερα για το ςφςτθμα, 

ενδζχεται να επαναπροςδιοριςτοφν οι απαιτιςεισ ι οι περιοριςμοί των δεδομζνων ι 

μπορεί να απαιτθκεί αλλαγι ςτισ διαδικαςίεσ ςυλλογισ δεδομζνων προκειμζνου να 

επιτευχκεί ο ςτόχοσ τθσ μελζτθσ. Μερικζσ φορζσ μπορεί να εντοπιςτοφν ηθτιματα που 

απαιτοφν ανακεωριςεισ του οριςμοφ του ςτόχου ι του πεδίου εφαρμογισ τθσ μελζτθσ. 

Αφοφ ςυλλεχκοφν όλα τα δεδομζνα διεργαςίασ, δθμιουργείται πίνακασ ανάλυςθσ 

αποκεμάτων (LCI) για όλο το ςφςτθμα του προϊόντοσ. Ο LCI παρουςιάηεται ςυχνά ωσ 

πίνακασ όλων των υλικϊν και ενεργειακϊν ειςροϊν και εκροϊν για το ςφςτθμα. Θ ανάλυςθ 

ειςροϊν-εκροϊν ζχει χρθςιμοποιθκεί ιςτορικά ςε περιφερειακό ι εκνικό επίπεδο. 

Θ φάςθ ςυλλογισ δεδομζνων και ταξινομιςεων είναι θ πιο εντατικι και χρονοβόρα 

εργαςία ςε όλεσ τισ φάςεισ μιασ ΑΚΗ. Ρεριλαμβάνει τθ ςυλλογι ποςοτικϊν και ποιοτικϊν 

δεδομζνων για κάκε μονάδα επεξεργαςίασ ςτο ςφςτθμα. Τα δεδομζνα για κάκε διαδικαςία 

μονάδασ μποροφν να ταξινομθκοφν ωσ εξισ: ειςροζσ ενζργειασ, ειςροζσ πρϊτων υλϊν, 

βοθκθτικζσ ειςροζσ, άλλεσ φυςικζσ ειςροζσ, προϊόντα, ςυμπαράγωγα, απόβλθτα, εκπομπζσ 

ςτον αζρα, το νερό και το ζδαφοσ, άλλεσ περιβαλλοντικζσ πτυχζσ. 

Ρριν από τον υπολογιςμό του αποκζματοσ κφκλου ηωισ, πρζπει να ολοκλθρωκοφν τα εξισ 

τρία βιματα: 

- Επικφρωςθ δεδομζνων - θ επικφρωςθ των δεδομζνων που ςυλλζγονται είναι μια 

ςυνεχισ διαδικαςία. Αυτό μπορεί να γίνει με ιςορροπία μάηασ ι ενζργειασ κακϊσ 

και με ςφγκριςθ με παρόμοια δεδομζνα. 
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- Επεξεργαςία ςτοιχείων ςε μονάδεσ - τα δεδομζνα πρζπει να ςχετίηονται με τισ 

διαδικαςίεσ μονάδασ. 

- Θ αναφορά των δεδομζνων ςτθ λειτουργικι μονάδα - τα δεδομζνα πρζπει να 

ςχετίηονται με τθ λειτουργικι μονάδα. 

Αυτά τα βιματα είναι απαραίτθτα για τθ δθμιουργία του LCI για κάκε διαδικαςία μονάδασ 

και για το ςυνολικό ςφςτθμα του προϊόντοσ. Ο LCI του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ προϊόντων 

είναι το άκροιςμα όλων των LCI όλων των ςχετικϊν διαδικαςιϊν.  

Σκοπόσ τθσ φάςθσ εκτίμθςθσ επιπτϊςεων κφκλου ηωισ (LCIA) είναι να παράςχει πρόςκετεσ 

πλθροφορίεσ που κα βοθκιςουν ςτθν εκτίμθςθ των αποτελεςμάτων ενόσ ςυςτιματοσ LCI 

του ςυςτιματοσ προϊόντων, ϊςτε να κατανοθκεί καλφτερα θ περιβαλλοντικι τουσ 

ςθμαςία100. Θ LCIA με τθ ςειρά τθσ εκτελείται ςε διάφορα ςτάδια101: 

1. Επιλογι κατθγοριϊν επιπτϊςεων, δεικτϊν και μοντζλων. 

2. Ταξινόμθςθ. Ζνα ποιοτικό βιμα όπου περιγράφονται οι «παρεμβάςεισ» (ειςροζσ 

και εκροζσ) που ςυμβάλλουν ςε κάκε μία από τισ κατθγορίεσ επιπτϊςεων. 

3. Χαρακτθριςμόσ. Εδϊ τα επιλεγμζνα μοντζλα χρθςιμοποιοφνται για να 

ποςοτικοποιιςουν τθ ςυμβολι των διαφόρων παρεμβάςεων ςτισ διάφορεσ 

κατθγορίεσ επιπτϊςεων. 

4. Κανονικοποίθςθ. Εδϊ τα αποτελζςματα του χαρακτθριςμοφ ςυγκρίνονται με ζναν 

αρικμό τιμϊν αναφοράσ, για παράδειγμα θ ςυνολικι ςυμβολι ςτθν κατθγορία 

αντίκτυπου για μια χϊρα. 

5. Ομαδοποίθςθ/κατάταξθ. Ροιοτικι αξιολόγθςθ. 

6. Στάκμιςθ. Εδϊ τα αποτελζςματα του χαρακτθριςμοφ ι τθσ κανονικοποίθςθσ 

ηυγίηονται ςτο τζλοσ μεταξφ τουσ με ποςοτικοφσ ςυντελεςτζσ ςτάκμιςθσ. 

7. Ανάλυςθ ποιότθτασ δεδομζνων. 

Σφμφωνα με το πρότυπο ISO για τθν ΑΚΗ, τα βιματα 1-3 είναι υποχρεωτικά ςε μια εκτίμθςθ 

επιπτϊςεων του κφκλου ηωισ (αν και δεν είναι υποχρεωτικι θ εκτίμθςθ αυτι). Τα βιματα 

4-7 είναι εκελοντικά με οριςμζνεσ εξαιρζςεισ. Το βιμα 7 είναι υποχρεωτικό ςε εφαρμογζσ 

όπου ςυγκρίνονται επιλογζσ και τα αποτελζςματα δθμοςιοποιοφνται. Το βιμα 6 

(ςτάκμιςθ) δεν επιτρζπεται ςε τζτοιεσ εφαρμογζσ. Ζχουν αναπτυχκεί οριςμζνεσ γενικζσ 

μζκοδοι ςτάκμιςθσ. 

Κατθγορίεσ επιπτώςεων και μζκοδοσ αξιολόγθςθσ των επιπτώςεων 

Κακορίηεται ποιεσ κατθγορίεσ επιπτϊςεων, δείκτεσ κατθγοριϊν και μοντζλα 

χαρακτθριςμοφ περιλαμβάνονται ςτθ μελζτθ ΑΚΗ. Θ επιλογι των κατθγοριϊν επιπτϊςεων, 

των δεικτϊν κατθγοριϊν και των μοντζλων χαρακτθριςμοφ που χρθςιμοποιοφνται ςτθ 

μεκοδολογία LCIA πρζπει να είναι ςφμφωνθ με το ςτόχο και το πεδίο εφαρμογισ τθσ 

μελζτθσ. Ραραδείγματα κατθγοριϊν επιπτϊςεων περιγράφονται ςτο ISO/TR 14047. 

Θ επιλογι των κατθγοριϊν επιπτϊςεων αντικατοπτρίηει ζνα ολοκλθρωμζνο ςφνολο 

περιβαλλοντικϊν ηθτθμάτων που ςχετίηονται με το υπό μελζτθ ςφςτθμα προϊόντοσ, 
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λαμβάνοντασ υπόψθ το ςτόχο και το πεδίο εφαρμογισ. Οι επιλεγμζνεσ κατθγορίεσ 

επιπτϊςεων κα πρζπει να καλφπτουν τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ του ςυςτιματοσ 

προϊόντοσ που αναλφεται. Θ επιλογι των κατθγοριϊν επιπτϊςεων και θ επιλογι τθσ 

μεκόδου εκτίμθςθσ των επιπτϊςεων κα πρζπει να τεκμθριϊνονται ςτον οριςμό του ςτόχου 

και του πεδίου εφαρμογισ. 

Τα αποτελζςματα τθσ φάςθσ απογραφισ του Κφκλου Ηωισ (LCI) περιλαμβάνουν πολλζσ 

διαφορετικζσ εκπομπζσ. Αφοφ επιλεγοφν οι ςχετικζσ κατθγορίεσ επιπτϊςεων, τα 

αποτελζςματα του LCI ανατίκενται ςε μία ι περιςςότερεσ κατθγορίεσ επιπτϊςεων. Εάν οι 

ουςίεσ ςυμβάλλουν ςε περιςςότερεσ από μία κατθγορίεσ κροφςθσ, πρζπει να 

ταξινομθκοφν ωσ ςυντελεςτζσ ςε όλεσ τισ ςχετικζσ κατθγορίεσ. Για παράδειγμα, τα CO2 και 

CH4 και τα δφο αποδίδονται ςτθν κατθγορία των επιπτϊςεων "δυναμικι κζρμανςθσ του 

πλανιτθ".  

Θ κανονικοποίθςθ, θ αξιολόγθςθ, θ ομαδοποίθςθ και θ ςτάκμιςθ είναι όλα προαιρετικά 

ςτοιχεία που εκτελοφνται για να διευκολφνουν τθν ερμθνεία των αποτελεςμάτων τθσ LCIA. 

Είναι ςθμαντικό οι ενζργειεσ αυτζσ να τεκμθριϊνονται κατά τρόπο διαφανι, δεδομζνου ότι 

άλλα άτομα, οργανϊςεισ και κοινωνίεσ ενδζχεται να ζχουν διαφορετικζσ προτιμιςεισ για 

τθν εμφάνιςθ των αποτελεςμάτων και μπορεί να κζλουν να εξομαλφνουν, να 

αξιολογιςουν, να τισ ομαδοποιιςουν ι να τισ βαρφνουν διαφορετικά. 

Θ κανονικοποίθςθ περιλαμβάνει τθν εμφάνιςθ του μεγζκουσ των αποτελεςμάτων των 

δεικτϊν επιπτϊςεων ςε ςχζςθ με ζνα ποςό αναφοράσ. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να 

γίνει για ςφγκριςθ με ζνα ςφςτθμα αναφοράσ. Οι δείκτεσ επιπτϊςεων ποςοτικοποιοφν τθ 

δυναμικι για ςυγκεκριμζνεσ οικολογικζσ επιπτϊςεισ. Στο βιμα εξομάλυνςθσ τα 

αποτελζςματα τθσ κατθγορίασ επιπτϊςεων ςυγκρίνονται με τισ αναφορζσ, προκειμζνου να 

γίνει διάκριςθ μεταξφ του φυςιολογικοφ και του μθ κανονικοφ. Για τθν ομαλοποίθςθ, 

χρθςιμοποιοφνται ποςότθτεσ αναφοράσ για μια περιοχι αναφοράσ ι χϊρα κατά τθ 

διάρκεια μιασ χρονικισ περιόδου. 

Θ φάςθσ τθσ ερμθνείασ  

Ο ςτόχοσ τθσ φάςθσ τθσ ερμθνείασ του κφκλου ηωισ είναι να εξαχκοφν ςυμπεράςματα, να 

προςδιοριςτοφν οι περιοριςμοί και να διατυπωκοφν ςυςτάςεισ για το ςκοποφμενο 

ακροατιριο τθσ ΑΚΗ. Οι ρόλοι και οι ευκφνεσ των διαφόρων ενδιαφερομζνων μερϊν κα 

πρζπει να περιγράφονται και να λαμβάνονται υπόψθ. Εάν ζχει πραγματοποιθκεί κριτικι 

επιςκόπθςθ, κα πρζπει επίςθσ να περιγράφονται αυτά τα αποτελζςματα. Στθ φάςθ τθσ 

ερμθνείασ τα αποτελζςματα ελζγχονται και αξιολογοφνται για να διαπιςτωκεί ότι είναι 

ςυμβατά με τον οριςμό του ςτόχου και του πεδίου εφαρμογισ και ότι θ μελζτθ είναι 

πλιρθσ. Αυτι θ φάςθ περιλαμβάνει δφο κφρια βιματα: 

- προςδιοριςμόσ ςθμαντικϊν ηθτθμάτων  

- εκτίμθςθ 
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Το πρϊτο βιμα τθσ φάςθσ ερμθνείασ του κφκλου ηωισ είναι θ δομι των αποτελεςμάτων 

από το LCI και το LCIA και ο εντοπιςμόσ των «ςθμαντικϊν ηθτθμάτων» ι ςτοιχείων 

δεδομζνων που ςυμβάλλουν ςθμαντικά ςτα αποτελζςματα τόςο του LCI όςο και του LCIA 

για κάκε προϊόν, διαδικαςία ι υπθρεςία .  

Σθμαντικά ηθτιματα μπορεί να περιλαμβάνουν: 

- Στοιχεία απογραφισ όπωσ θ κατανάλωςθ ενζργειασ, οι ςθμαντικζσ ροζσ υλικϊν, τα 

απόβλθτα και οι εκπομπζσ κ.λπ. 

- Δείκτεσ κατθγορίασ επιπτϊςεων που παρουςιάηουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον ι των οποίων 

το ποςό προκαλεί ανθςυχία. 

- Βαςικζσ ςυνειςφορζσ των ςταδίων του κφκλου ηωισ ςε αποτελζςματα LCI ι LCIA, όπωσ 

μεμονωμζνεσ διαδικαςίεσ μονάδασ ι ομάδεσ διαδικαςιϊν (π.χ. μεταφορά, παραγωγι 

ενζργειασ). 

Ο ςτόχοσ τθσ αξιολόγθςθσ είναι να ενιςχφςει τθν αξιοπιςτία τθσ μελζτθσ. Για τθν 

αξιολόγθςθ πρζπει να χρθςιμοποιοφνται οι ακόλουκεσ τρεισ μζκοδοι: ζλεγχοσ πλθρότθτασ, 

ζλεγχοσ ευαιςκθςίασ, ζλεγχοσ ςυνζπειασ. 

Τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ του Κφκλου Ηωισ κα πρζπει να ςυγκεντρωκοφν ςε μια 

ςυνολικι ζκκεςθ για τθν παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων με ςαφι, διαφανι και 

δομθμζνο τρόπο. Θ ζκκεςθ κα πρζπει να παρουςιάηει με επαρκι λεπτομζρεια τα 

αποτελζςματα του LCI και τθσ LCIA κακϊσ και όλα τα δεδομζνα, τισ μεκόδουσ, τισ 

παραδοχζσ και τουσ περιοριςμοφσ. Το ζγγραφο αναφοράσ πρζπει να αποτελείται από όλα 

τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο ISO 14044. 

Τα πρότυπα ISO απαιτοφν τθν πραγματοποίθςθ κριτικϊν ανακεωριςεων ςε όλεσ τισ 

αξιολογιςεισ του Κφκλου Ηωισ που υποςτθρίηουν μια ςυγκριτικι διαπίςτωςθ. Ο τφποσ και 

θ εμβζλεια (ςκοπόσ, επίπεδο λεπτομζρειασ, πρόςωπα που κα ςυμμετάςχουν ςτθ 

διαδικαςία κ.λπ.) τθσ κριτικισ αναςκόπθςθσ περιγράφονται ςτθν ζκκεςθ LCA. Θ 

αναςκόπθςθ κα πρζπει να εξαςφαλίηει τθν ποιότθτα τθσ μελζτθσ ωσ εξισ: Οι μζκοδοι LCA 

είναι ςφμφωνεσ με τα πρότυπα ISO. Τα δεδομζνα είναι κατάλλθλα και εφλογα ςε ςχζςθ με 

το ςτόχο τθσ μελζτθσ. Οι περιοριςμοί ορίηονται και εξθγοφνται. Οι υποκζςεισ εξθγοφνται, θ 

ζκκεςθ είναι διαφανισ και ςυνεπισ και ο τφποσ και το ςτυλ προςανατολίηονται ςτο κοινό 

που προορίηεται. Θ κριτικι εξζταςθ μπορεί να γίνει από εξωτερικό ι εςωτερικό 

εμπειρογνϊμονα ι από ομάδα ενδιαφερομζνων μερϊν102. 

Παράδειγμα πραγματικισ περίπτωςθσ: αξιολόγθςθ του κφκλου ηωισ των 

μάλλινων υφαςμάτων  

κοπόσ #LCA #Μαλλί # Κατευκυντιριεσ γραμμζσ # Ρρϊτεσ φλεσ 

Προςτικζμενθ 
αξία 

Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ διεξαγωγι αξιολόγθςθσ του κφκλου ηωισ 
των περιβαλλοντικϊν επιδόςεων των υφαςμάτων από μαλλί. Το παρόν 
ζγγραφο περιζχει γενικζσ οδθγίεσ για τθν εκτίμθςθ του κφκλου ηωισ με 
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βάςθ διάφορεσ πθγζσ που παρζχουν πλθροφορίεσ για τα άτομα που 
επικυμοφν να διενεργιςουν αξιολόγθςθ του κφκλου ηωισ των προϊόντων 
από μαλλί. 
Ρθγι πλθροφοριϊν: Λςτοςελίδα του Iwto. Νοε 2019 

Περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ 

https://www.iwto.org/sites/default/files/files/iwto_resource/file/IWTO%
20Guidelines%20for%20Wool%20LCA.pdf 

 

Θζμα 2.4.3.3 Σο αποτφπωμα άνκρακα  

Το αποτφπωμα άνκρακα είναι θ κεντρικι μζκοδοσ για τθν αξιολόγθςθ των 
κλωςτοχφαντουργικϊν και άλλων προϊόντων όςον αφορά τθ ςυμβολι τουσ ςτθν αλλαγι 
του κλίματοσ και λαμβάνει υπόψθ τθ ςχετικι ςθμαςία των διαφόρων αερίων του 
κερμοκθπίου. Το αποτφπωμα άνκρακα είναι μια απλουςτευμζνθ μορφι υπολογιςμοφ 
περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ προϊόντοσ (product environmental footprint - PEF). Αυτό 
βαςίηεται ςτο περιγραφόμενο πρότυπο ISO 14040. Το αποτφπωμα άνκρακα είναι 
απλοποιθμζνο, υπό τθν ζννοια ότι λαμβάνεται υπόψθ μόνο μία κατθγορία αντίκτυπου 
(κλιματικι αλλαγι), ενϊ ζνα περιβαλλοντικό αποτφπωμα προϊόντοσ ι ΑΚΗ κα εξετάηει 
ςυνικωσ άλλεσ κατθγορίεσ πόρων, περιβάλλοντοσ και ανκρϊπινθσ υγείασ, όπωσ θ 
κατανάλωςθ ενζργειασ, επιπτϊςεισ ςτον οικότοπο και θ εκπομπι καρκινογόνων ουςιϊν. 
Οι μελζτεσ αποτυπϊματοσ άνκρακα τυπικά υποκζτουν μια χρονικι προοπτικι 100 χρόνων, 

με τθ ςυντομογραφία "GWP100". Το αποτφπωμα άνκρακα είναι επίςθσ μια διαδικαςία 

τεςςάρων ςταδίων, όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 22. Στάδια LCA. 

- Ζνα βαςικό ςτοιχείο αυτοφ του πρϊτου ςταδίου ςτο αποτφπωμα άνκρακα είναι ο 
οριςμόσ τθσ «λειτουργικισ μονάδασ» - μια ποςοτικι περιγραφι του πλεονεκτιματοσ 
που αναμζνεται να αποκομίςει ζνα προϊόν. 

- Δεφτερο βιμα - θ ανάλυςθ απογραφισ είναι το πιο χρονοβόρο βιμα ςτθν αποτφπωςθ 

άνκρακα. Τυπικά, πρόκειται για το ςφςτθμα προϊόντοσ που κακορίςτθκε ςτο 

προθγοφμενο βιμα, εξετάηοντασ προςεκτικά κάκε ςτοιχείο κφκλου ηωισ (Υλικά, 

Ραραγωγι, Μεταφορά, Χριςθ, Απόρριψθ) και προςδιορίηοντασ ποια αζρια 

κερμοκθπίου αναμζνεται να περάςουν από το ςφςτθμα του προϊόντοσ. 

- Το τρίτο βιμα του αποτυπϊματοσ άνκρακα, θ εκτίμθςθ των επιπτϊςεων, είναι όταν 
λαμβάνονται υπόψθ οι διαφορζσ μεταξφ των αερίων κερμοκθπίου. Το αποτφπωμα 
άνκρακα λαμβάνει υπόψθ όλα τα αζρια κερμοκθπίου που εντοπίηονται από τθ 
Διακυβερνθτικι Επιτροπι για τθν Αλλαγι του Κλίματοσ: διοξείδιο του άνκρακα, 
μεκάνιο, οξείδιο του αηϊτου, υδροφκοράνκρακεσ, υπερφκοράνκρακεσ και 
εξαφκοριοφχο κείο. Στθν ατμόςφαιρα, ζνα κιλό από κάκε ζνα από αυτά τα αζρια 
προκαλεί διαφορετικό βακμό μόνωςθσ και το κακζνα ζχει διαφορετικό χρόνο 
παραμονισ. 

- Τζταρτο βιμα - θ φάςθ τθσ ερμθνείασ μιασ μελζτθσ αποτφπωςθσ άνκρακα είναι θ ςτιγμι 

να αναφερκεί επιςιμωσ θ ςθμαςία των αποτελεςμάτων των τριϊν προθγοφμενων 

βθμάτων και ίςωσ να ξαναχρθςιμοποιθκοφν τμιματα αυτϊν. Αυτι θ επαναλθψιμότθτα 

είναι θ ςυμβολικι πρόκεςθ των διπλϊν βζλων (← →) ςτο LCA Framework, Εικόνα 22 - 

https://www.iwto.org/sites/default/files/files/iwto_resource/file/IWTO%20Guidelines%20for%20Wool%20LCA.pdf
https://www.iwto.org/sites/default/files/files/iwto_resource/file/IWTO%20Guidelines%20for%20Wool%20LCA.pdf
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ςτθν πραγματικότθτα ςε οποιοδιποτε βιμα τθσ ςυνολικισ διαδικαςίασ ο αναλυτισ κα 

μάκει ςυχνά για τθν επίδραςθ των αποφάςεων που ζγιναν ςτα άλλα βιματα, 

αςυνζπειεσ που πρζπει να καταργθκοφν ι ευκαιρίεσ για βελτίωςθ του προϊόντοσ που 

αξίηει να λθφκοφν υπόψθ ςε πρόςκετα ςενάρια103. 

Οι υπολογιςμοί του αποτυπϊματοσ άνκρακα των εργοςταςίων καταςκευισ 

κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων πραγματοποιοφνται γενικά ςτο πλαίςιο ενόσ ΣΡΔ, ενόσ 

οργανικοφ αποτυπϊματοσ άνκρακα ι για το ςκοπό μιασ ΑΚΗ προϊόντοσ. Αν είναι θ πρϊτθ ι 

θ δεφτερθ, θ λειτουργικι μονάδα μπορεί απλϊσ να οριςτεί ωσ ζνα ζτοσ λειτουργίασ τθσ 

κλωςτοχφαντουργίασ, ανεξάρτθτα από τισ υπάρχουςεσ διεργαςίεσ. Εάν ο ςτόχοσ είναι 

προϊόν ΑΚΗ, απαιτοφνται διαδικαςίεσ κατανομισ και πρζπει να λθφκεί υπόψθ ο βακμόσ 

ςτον οποίο εφαρμόηονται διαφορετικζσ διεργαςίεσ ςτο ςυγκεκριμζνο προϊόν που αποτελεί 

αντικείμενο τθσ ζρευνασ. Κατά τθ διάρκεια των διαδικαςιϊν παραγωγισ για τα 

κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα, το υλικό χάνεται, πράγμα που ςθμαίνει ότι το αποτφπωμα 

άνκρακα του προϊόντοσ πρζπει να προςαρμοςτεί για να λθφκοφν υπόψθ οι απϊλειεσ 

υλικϊν από τα προθγοφμενα βιματα104. 

Θζμα 2.4.3.4 Σο αποτφπωμα νεροφ  

Το αποτφπωμα νεροφ ενόσ προϊόντοσ ορίηεται ωσ ο ςυνολικόσ όγκοσ γλυκοφ νεροφ που 
χρθςιμοποιείται άμεςα ι ζμμεςα για τθν παραγωγι του προϊόντοσ. Κακορίηεται με τθν 
ποςοτικοποίθςθ τθσ κατανάλωςθσ νεροφ και τθσ ρφπανςθσ ςε όλα τα ςτάδια τθσ αλυςίδασ 
παραγωγισ. Το αποτφπωμα νεροφ περιλαμβάνει τρία ςτοιχεία: 

o Σο πράςινο αποτφπωμα νεροφ είναι το νερό από τισ βροχοπτϊςεισ που 
αποκθκεφεται ςτθ ριηικι ηϊνθ του εδάφουσ και εξατμίηεται, μεταφζρεται ι 
ενςωματϊνεται από τα φυτά. Είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό για τα γεωργικά και 
δαςοκομικά προϊόντα. 

o Σο μπλε αποτφπωμα νεροφ είναι το νερό που προζρχεται από τουσ επιφανειακοφσ 
ι υπόγειουσ υδάτινουσ πόρουσ και είτε εξατμίηεται, ενςωματϊνεται ςε ζνα προϊόν 
είτε λαμβάνεται από ζνα ςϊμα νεροφ και επιςτρζφεται ςε άλλο ι επιςτρζφεται ςε 
διαφορετικό χρόνο και 

o Σο γκρι αποτφπωμα νεροφ είναι θ ποςότθτα του γλυκοφ νεροφ που απαιτείται για 
τθν αφομοίωςθ των ρφπων ϊςτε να πλθροφνται ςυγκεκριμζνα πρότυπα ποιότθτασ 
νεροφ. Για να υπολογιςτεί το αποτφπωμα νεροφ ενόσ προϊόντοσ, είναι απαραίτθτο 
να κατανοθκεί ο τρόποσ παραγωγισ του προϊόντοσ, δθλαδι ο προςδιοριςμόσ του 
ςυςτιματοσ παραγωγισ. Στθ ςυνζχεια, το αποτφπωμα νεροφ προςδιορίηεται 
ποςοτικά για κάκε ζνα από τα διαδοχικά ςτάδια τθσ διαδικαςίασ του παραγωγικοφ 
ςυςτιματοσ105. 
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Εικόνα 25 Σχηματική αναπαράςταςη των ςυνιςτωςών ενόσ αποτυπώματοσ νερού105 

Δείχνει ότι το μθ καταναλϊςιμο μζροσ τθσ απόςυρςθσ νεροφ (θ ροι επιςτροφισ) δεν 

αποτελεί μζροσ του αποτυπϊματοσ νεροφ. Δείχνει επίςθσ ότι, αντίκετα με το μζτρο τθσ 

«απόςυρςθσ φδατοσ», το «αποτφπωμα νεροφ» περιλαμβάνει το πράςινο και το γκρίηο νερό 

και το ζμμεςο ςυςτατικό χριςθσ νεροφ. 

1. Δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ χριςθ του μπλε φδατοσ ςτο βακμό που το νερό επιςτρζφει 

από όπου προζρχεται. 

2. Δεν περιορίηεται ςτθ χριςθ μπλε φδατοσ, αλλά περιλαμβάνει επίςθσ πράςινο και γκρίηο 

νερό. 

3. Δεν περιορίηεται ςτθν άμεςθ χριςθ του νεροφ, αλλά περιλαμβάνει και ζμμεςθ χριςθ 

νεροφ. 

Μια πλιρθσ εκτίμθςθ αποτυπϊματοσ φδατοσ αποτελείται από τζςςερισ ξεχωριςτζσ 

φάςεισ:106 

1. Κακοριςμόσ ςτόχων και πεδίο εφαρμογισ. 

2. Λογιςτικι αποτφπωςθσ νεροφ. 

3. Αξιολόγθςθ βιωςιμότθτασ αποτυπϊματοσ φδατοσ. 

4. Διατφπωςθ απόκριςθσ νεροφ αποτφπωςθσ. 

Παράδειγμα πραγματικισ περίπτωςθσ: Αξιολόγθςθ του πολυεςτζρα και τθσ 

βιςκόηθσ και ςφγκριςθ με το βαμβάκι 

κοπόσ #ΑΚΗ #Ρρϊτεσ φλεσ # Αποτφπωμα νεροφ 

Προςτικζμενθ Ζγγραφο αναφοράσ για τθν αξιολόγθςθ του πολυεςτζρα και τθσ 
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αξία βιςκόηθσ και ςφγκριςθ με το βαμβάκι. Αυτι θ μελζτθ δείχνει μια 
προςζγγιςθ ςχετικά με το αποτφπωμα νεροφ ςτισ τρεισ πιο 
καταναλϊμενεσ πρϊτεσ φλεσ ςτον πολυεςτζρα, τθν βιςκόηθ και το 
βαμβάκι. 

Ρθγι πλθροφοριϊν: Λςτοςελίδα του αποτυπϊματοσ νεροφ. Νοε 
2019 

Περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ 

https://waterfootprint.org/media/downloads/WFA_Polyester_and
_Viscose_2017.pdf 
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- EU green public procurement criteria for textiles products and services. 

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, SWD (2017) 231 final, Brussels, 

6.6.2017 

- https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1528981579179&uri=CELEX:32018L0850 

- Revision of the EU Green Public Procurement (GPP) Criteria for Textile Products and 

Services, Nicholas Dodd, Miguel Gama Caldas (JRC), June 2017.  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/textiles_gpp_technical_report.pd

f 

- http://sustainability-ed.org.uk/pages/example4-3.htm  

- http://www.gabi-software.com/support/gabi-learning-center/gabi-learning-

center/part-1-lca-and-introduction-to-gabi/ 

- Assessment of polyester and viscose and comparison to cotton. Water Footprint 

Network Supported by C&A Foundation, March 2017; 

https://waterfootprint.org/media/downloads/WFA_Polyester_and__Viscose_2017.p

df 

 

 

2.4.5 Ερωτθματολόγιο 

Ερωτθματολόγιο αυτοααξιολόγθςθσ 

https://waterfootprint.org/media/downloads/WFA_Polyester_and_Viscose_2017.pdf
https://waterfootprint.org/media/downloads/WFA_Polyester_and_Viscose_2017.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1528981579179&uri=CELEX:32018L0850
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1528981579179&uri=CELEX:32018L0850
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/textiles_gpp_technical_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/textiles_gpp_technical_report.pdf
http://sustainability-ed.org.uk/pages/example4-3.htm
http://www.gabi-software.com/support/gabi-learning-center/gabi-learning-center/part-1-lca-and-introduction-to-gabi/
http://www.gabi-software.com/support/gabi-learning-center/gabi-learning-center/part-1-lca-and-introduction-to-gabi/
https://waterfootprint.org/media/downloads/WFA_Polyester_and__Viscose_2017.pdf
https://waterfootprint.org/media/downloads/WFA_Polyester_and__Viscose_2017.pdf
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___________________________________________________________________________ 

1. Ροια βιματα περιλαμβάνονται ςτθ μζκοδο αξιολόγθςθσ κφκλου ηωισ (ΑΚΗ); 

(επιλζξτε τθν καταλλθλότερθ επιλογι) 

α. Οριςμόσ ςτόχου και πεδίου εφαρμογισ 

β. Ανάλυςθ Αποκζματοσ 

γ. Εκτίμθςθ επιπτϊςεων 

δ. Ερμθνεία 

ε. Πλα τα παραπάνω 

2.  Ζνα αποτφπωμα άνκρακα είναι: (επιλζξτε τθν καταλλθλότερθ επιλογι) 

α. θ μζτρθςθ τθσ ποςότθτασ αερίου διοξειδίου του άνκρακα που εκπζμπεται ωσ 

αποτζλεςμα, άμεςα ι ζμμεςα, τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ. 

β. θ μζτρθςθ τθσ ποςότθτασ των αερίων κερμοκθπίου που εκπζμπονται ωσ 

αποτζλεςμα, άμεςα ι ζμμεςα, τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ. 

γ. θ μζτρθςθ τθσ ποςότθτασ των αερίων του κερμοκθπίου που εκπζμπονται ωσ 

αποτζλεςμα τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ. 

3. Ροιο ςτοιχείο περιλαμβάνει το αποτφπωμα νεροφ; (επιλζξτε τθν καταλλθλότερθ 

επιλογι) 

α. Κίτρινο αποτφπωμα νεροφ 

β. Μωβ αποτφπωμα νεροφ  

γ. Ρράςινο αποτφπωμα νεροφ 

 

 

Τποενότθτα 2.5 Περιβαλλοντικι Νομοκεςία για τον κλάδο 

κλωςτοχφαντουργίασ 

2.5.1 Ειςαγωγι 

Θ εν λόγω υποενότθτα επικεντρϊνεται ςτθν περιβαλλοντικι νομοκεςία για τον κλάδο 

κλωςτοχφαντουργίασ, ζχει επεξθγιςεισ ςχετικά με τισ οδθγίεσ, τα πρότυπα και τουσ 

κανονιςμοφσ που τθν περιβάλλουν, δίνοντασ μεγαλφτερθ προςοχι ςτο REACH. 

2.5.2 φντομθ περιγραφι 

Γνώςθ Δεξιότθτεσ Αρμοδιότθτεσ 
Στο τζλοσ αυτήσ τησ υποενότητασ ο 

εκπαιδευόμενοσ θα: 

Στο τζλοσ αυτήσ τησ υποενότητασ ο 

εκπαιδευόμενοσ θα είναι ςε θζςη: 

Στο τζλοσ αυτήσ τησ υποενότητασ ο 

εκπαιδευόμενοσ θα ζχει αποκτήςει την 
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ευθφνη και την αυτονομία: 

 

 Γνωρίδει ηις οδεγίες, ηα 

πρόησπα και ηοσς 

κανονιζμούς ποσ διέποσν 

ηεν κλωζηοϋθανηοσργία 

 - Γνωρίδει ηι ζεμαίνει ηο 

REACH και πώς μπορούν 

να ηο αποκηήζοσν οι 

εηαιρείες 

 Να βρει και να εθαρμόζει 

ηις πλεροθορίες ζτεηικά 

με ηις οδεγίες, ηα 

πρόησπα και ηοσς 

κανονιζμούς ποσ διέποσν 

ηεν κλωζηοϋθανηοσργία. 

 

 Σηεν καηανόεζε ηοσ 

ηρόποσ τρήζες ηων 

προηύπων και ηοσ ηρόποσ 

με ηον οποίο μπορεί να 

λάβει ζσνοδεσηικά 

πιζηοποιεηικά για ηο 

REACH. 

 

 

2.5.3 Περιεχόμενα υποενότθτασ 

Θζμα 2.5.3.1 Ευρωπαϊκι και εκνικι περιβαλλοντικι νομοκεςία 

Οι περιβαλλοντικοί νόμοι ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ) κεωροφνται ότι είναι οι ευρφτεροι 

από οποιονδιποτε διεκνι οργανιςμό. Απευκφνονται ςε κζματα όπωσ θ θχορφπανςθ, θ 

ρφπανςθ των αποβλιτων και των υδάτων, θ αειφόροσ ενζργεια, θ ποιότθτα του αζρα, θ 

όξινθ βροχι και το ςτρϊμα του. Υπάρχουν περιςςότερεσ από 500 οδθγίεσ, κανονιςμοί και 

αποφάςεισ βάςει τθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ τθσ ΕΕ. Ζνα από τα κφρια κακικοντα τθσ 

ΕΕ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του περιβάλλοντοσ για τουσ ευρωπαίουσ πολίτεσ. 

Στθν ΕΕ, περιςςότερο από το 25% των αςτικϊν αποβλιτων εξακολουκοφν να ενταφιάηονται 

υγειονομικά και λιγότερο από το 50% ανακυκλϊνεται ι λιπαςματοποιείται, αρικμόσ που 

ποικίλλει πολφ μεταξφ των διαφόρων κρατϊν μελϊν. Θ βελτίωςθ των αρικμϊν κα 

οδθγοφςε ςε κετικζσ αλλαγζσ για το κλίμα, το περιβάλλον, τθν ανκρϊπινθ υγεία και τθν 

οικονομία. Ζχουν εκπονθκεί τζςςερισ νομοκετικζσ προτάςεισ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι 

για τθ ςτροφι προσ μία κυκλικι οικονομία όςον αφορά τθν επαναχρθςιμοποίθςθ, τθν 

ανακφκλωςθ και τθν υγειονομικι ταφι, τθν ενίςχυςθ των διατάξεων ςχετικά με τθν 

πρόλθψθ των αποβλιτων και τθν επζκταςθ τθσ ευκφνθσ του παραγωγοφ, κακϊσ και τον 

εξορκολογιςμό των οριςμϊν, των υποχρεϊςεων αναφοράσ και των μεκόδων υπολογιςμοφ 

των ςτόχων. Οι τελικζσ πράξεισ υπογράφθκαν ςτισ 30 Μαΐου 2018. Οι οδθγίεσ ςτο εκνικό 

δίκαιο πρζπει να μεταφερκοφν μζχρι τισ 5 Λουλίου 2020. Οι περιβαλλοντικοί κανονιςμοί τθσ 

ΕΕ ζχουν τεράςτιο αντίκτυπο ςτθν εκνικι πολιτικι, για παράδειγμα108: 

- Θ ΕΕ ζχει ςυμφωνιςει να μειϊςει κατά 20% τισ εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου το 

2020 κατά 20% ςτα επίπεδα του 1990. 

- Εφαρμογι ςχεδίου δράςθσ για τθν τόνωςθ τθσ αειφόρου παραγωγισ και 

κατανάλωςθσ ςε βαςικοφσ οικονομικοφσ τομείσ, όπωσ τρόφιμα, μεταφορζσ και 

ενζργεια. Αυτό είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για να καταςτοφν οι οικονομίεσ των κρατϊν 

μελϊν τθσ ΕΕ αειφόρεσ και αποδοτικζσ ωσ προσ τουσ πόρουσ. 
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Οδθγία για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων (Οδθγία 2018/851/ΕΕ) 

Θ διαχείριςθ των αποβλιτων κα πρζπει να οργανωκεί κατά τρόπο που να εξαςφαλίηει τθν 

αειφορία, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθ διατιρθςθ, τθν προςταςία τθσ 

ανκρϊπινθσ υγείασ, τθν ορκολογικι χριςθ των φυςικϊν πόρων, τθν κυκλικι οικονομία και 

τθ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, τθν ανεξαρτθςία των ειςαγόμενων πόρων, 

προκειμζνου να διατθρθκοφν οι πόροι. 

Θ αειφόροσ μεταποίθςθ και θ ανακφκλωςθ των αποβλιτων κα μειϊςουν τθν εξάρτθςθ τθσ 

Ζνωςθσ από τθν ειςαγωγι πρϊτων υλϊν και κα διευκολφνουν τθ μετάβαςθ ςτο μοντζλο 

τθσ κυκλικισ οικονομίασ, το οποίο δθμιουργεί ευκαιρίεσ για ανάπτυξθ τθσ τοπικισ 

οικονομίασ διατθρϊντασ παράλλθλα ςυνζργιεσ μεταξφ τθσ χριςθσ ζξυπνων και αποδοτικϊν 

πόρων και οικονομικοφ οφζλουσ. Θ οδθγία ειςάγει ςτόχουσ για τθ γενικι 

επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ αςτικϊν αποβλιτων κατά 55% ζωσ το 2025, 60% 

μζχρι το 2030 και 65% μζχρι το 2035109. 

Πλα τα κράτθ μζλθ που λαμβάνουν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τθν επζκταςθ τθσ ευκφνθσ 

του παραγωγοφ πρζπει110: 

- Να κακορίςουν ςαφϊσ το ρόλο και τισ ευκφνεσ όλων των εμπλεκομζνων μερϊν. 

- Να οργανϊςουν τθν διαχείριςθ των αποβλιτων για τθν επίτευξθ ποςοτικϊν ςτόχων 

ςχετικϊν με το διευρυμζνο κακεςτϊσ ευκφνθσ του παραγωγοφ όπωσ ορίηεται ςτθν 

Οδθγία 94/62/ΕΚ, ςτθν Οδθγία 2000/53/ΕΚ, ςτθν Οδθγία 2006/66/ΕΚ και ςτθν Οδθγία 

2012/19/Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

- Να παρζχουν ςυςτιματα υποβολισ εκκζςεων ςχετικά με τα ςυγκεντρωτικά δεδομζνα 

των προϊόντων που απελευκερϊνονται από τουσ παραγωγοφσ που είναι μζλθ του 

εκτεταμζνου ςυςτιματοσ ευκφνθσ του παραγωγοφ. 

- Να παρζχουν ιςότθτα μεταξφ των παραγωγϊν ανεξάρτθτα από τθν προζλευςθ και το 

μζγεκόσ τουσ, επίςθσ χωρίσ δυςανάλογεσ ρυκμίςεισ για τουσ μικροφσ και μεςαίουσ 

παραγωγοφσ που παρζχουν μικρότερεσ ποςότθτεσ. 

Πλα τα κράτθ μζλθ που λαμβάνουν μζτρα για τθν πρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων, 

κα πρζπει αυτά να είναι τουλάχιςτον για111: 

- Ρροϊκθςθ και υποςτιριξθ τθσ αειφορίασ ςτθν παραγωγι και ςτθν κατανάλωςθ. 

- Υποςτιριξθ επαναχρθςιμοποιιςιμου ςχεδιαςμοφ, καταςκευισ και χριςθσ προϊόντων από 

πλευράσ πόρων. 

- Στόχευςθ προϊόντων που περιζχουν πρϊτεσ φλεσ που αποτρζπουν τθν απόρριψι τουσ. 

- Διευκόλυνςθ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ και προϊκθςθσ του ςυςτιματοσ επιςκευισ και 

περαιτζρω χριςθσ των προϊόντων, ιδίωσ για τισ θλεκτρικζσ και θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ, τα 

κλωςτοχφαντουργικά και τα ζπιπλα και τα υλικά και τα προϊόντα ςυςκευαςίασ και 

καταςκευϊν. 
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Κανονιςμόσ περί των ονομαςιών υφανςίμων ινών και ςχετικι επιςιμανςθ (Κανονιςμόσ 

ΕΕ 1007/2011) 

Ο Κανονιςμόσ περιζχει κανόνεσ ςχετικά με τθ χριςθ των ονομαςιϊν υφανςίμων ινϊν, τθν 

επιςιμανςθ και τθ ςιμανςθ τθσ ςφνκεςθσ των ινϊν ςε κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα και 

τουσ κανόνεσ που αφοροφν τον προςδιοριςμό τθσ ςφνκεςθσ των ινϊν των 

κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων μζςω ποςοτικισ ανάλυςθσ διμερϊν και τριμερϊν 

μειγμάτων υφανςίμων ινϊν, ϊςτε μόνο οι ακριβείσ πλθροφορίεσ κα παρζχονται ςτουσ 

καταναλωτζσ112. Στόχοσ του Κανονιςμοφ είναι: 

- ζνα ςφςτθμα επιςιμανςθσ τθσ καταγωγισ που αποςκοπεί ςτθν παροχι ακριβϊν 

πλθροφοριϊν ςτουσ καταναλωτζσ ςχετικά με τθ χϊρα προζλευςθσ και πρόςκετων 

πλθροφοριϊν που εξαςφαλίηουν τθν πλιρθ ιχνθλαςιμότθτα των 

κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων, λαμβανομζνων υπόψθ των αποτελεςμάτων των 

εξελίξεων ςχετικά με τουσ δυνθτικοφσ οριηόντιουσ κανόνεσ τθσ χϊρασ καταγωγισ 

-  εναρμονιςμζνο ςφςτθμα επιςιμανςθσ περίκαλψθσ  

- ζνα πανευρωπαϊκό ςφςτθμα ενιαίασ επιςιμανςθσ μεγζκουσ για τα ςχετικά 

κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα  

- ζνδειξθ αλλεργιογόνων ουςιϊν  

- τθν θλεκτρονικι επιςιμανςθ και άλλεσ νζεσ τεχνολογίεσ και τθ χριςθ ςυμβόλων ι 

κωδικϊν ανεξάρτθτων τθσ γλϊςςασ για τθν αναγνϊριςθ των ινϊν. 

Οδθγία για τισ βιομθχανικζσ εκπομπζσ (Οδθγία 2010/75/ΕΕ) 

Θ Οδθγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αφορά τισ 

βιομθχανικζσ εκπομπζσ (ολοκλθρωμζνθ πρόλθψθ και ζλεγχοσ τθσ ρφπανςθσ). Κακορίηει 

κανόνεσ ςχετικά με τθν πρόλθψθ και τον ζλεγχο τθσ ρφπανςθσ που προζρχεται από 

βιομθχανικζσ δραςτθριότθτεσ. Ρεριλαμβάνει εκπομπζσ ςτον αζρα, ςτο νερό και ςτθ γθ. 

Ρρζπει να κεςπιςτεί ζνα γενικό πλαίςιο για τον ζλεγχο των κφριων βιομθχανικϊν 

δραςτθριοτιτων, λαμβάνοντασ υπόψθ παράγοντεσ όπωσ θ οικονομικι κατάςταςθ και τα 

τοπικά χαρακτθριςτικά του τόπου όπου ςυμβαίνει θ βιομθχανικι δραςτθριότθτα114. 

Τα κράτθ μζλθ λαμβάνουν τα αναγκαία μζτρα ϊςτε οι εγκαταςτάςεισ να λειτουργοφν 

ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ αρχζσ115: 

o λαμβάνονται όλα τα κατάλλθλα προλθπτικά μζτρα κατά τθσ ρφπανςθσ  

o εφαρμόηονται οι βζλτιςτεσ διακζςιμεσ τεχνικζσ  

o δεν προκαλείται ςθμαντικι ρφπανςθ 

o αποτρζπεται θ παραγωγι αποβλιτων ςφμφωνα με τθν οδθγία 2008/98 / ΕΚ  

o όταν παράγονται απόβλθτα, είναι κατά ςειρά προτεραιότθτασ και ςφμφωνα με τθν 

οδθγία 2008/98/ΕΚ, προετοιμάηονται για επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακυκλϊνονται, 

ανακτϊνται ι, όταν αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά αδφνατο, διατίκενται, 

αποφεφγοντασ ι μειϊνοντασ τισ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον  
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- θ ενζργεια χρθςιμοποιείται αποτελεςματικά  

- λαμβάνονται τα αναγκαία μζτρα για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων και τον περιοριςμό των 

ςυνεπειϊν τουσ  

- λαμβάνονται τα αναγκαία μζτρα κατά τθν οριςτικι παφςθ των δραςτθριοτιτων για τθν 

αποφυγι κάκε κινδφνου ρφπανςθσ και τθν επιςτροφι του τόπου τθσ λειτουργίασ ςτθν 

ικανοποιθτικι κατάςταςθ που ορίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 22. 

REACH (Κανονιςμόσ ΕΚ 1907/2006) 

Ο κανονιςμόσ REACH είναι ζνασ κανονιςμόσ τθσ ΕΕ που αποςκοπεί ςτθ βελτίωςθ του 

περιβάλλοντοσ και τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ από τον κίνδυνο χθμικισ μόλυνςθσ και 

παράλλθλα ςτθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ χθμικισ βιομθχανίασ τθσ ΕΕ. 

Αξιολογεί επίςθσ τουσ κινδφνουσ που ςχετίηονται με τισ ουςίεσ, με ςτόχο τθ μείωςθ των 

δοκιμϊν ςε ηϊα116. 

Ο κανονιςμόσ REACH αφορά τθν καταχϊριςθ, τθν αξιολόγθςθ, τθν αδειοδότθςθ και τον 

περιοριςμό των χθμικϊν ουςιϊν. Το REACH ιςχφει για όλεσ τισ χθμικζσ ουςίεσ, τόςο αυτζσ 

που απαιτοφνται για βιομθχανικζσ διεργαςίεσ όςο και αυτζσ που χρθςιμοποιοφμε ςτθν 

κακθμερινι μασ ηωι, ςε χρϊματα, προϊόντα κακαριςμοφ, ροφχα, ζπιπλα κλπ.117 Λςχφει ςε 

όλα τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ από τθν 1θ Λουνίου 2007. Λςχφει επίςθσ ςτθν Λςλανδία, το 

Λιχτενςτάιν και τθ Νορβθγία118. Στον κανονιςμό REACH, οι εταιρείεσ φζρουν το βάροσ τθσ 

απόδειξθσ και πρζπει να αξιολογοφν τον κίνδυνο κάκε ουςίασ που παράγεται ι ειςάγεται 

ςτθν ενιαία αγορά τθσ ΕΕ. Για το λόγο αυτό πρζπει να παρζχεται επίδειξθ τθσ αςφαλοφσ 

χριςθσ ςτον ECHA (Ευρωπαϊκό Οργανιςμό Χθμικϊν Ρροϊόντων) και να δθλϊνεται ο 

κίνδυνοσ για τουσ καταναλωτζσ. Οι αρχζσ μποροφν να περιορίςουν το προϊόν με διάφορουσ 

τρόπουσ εάν δεν ςυμμορφϊνονται με τον κανονιςμό REACH, όπου ο ςτόχοσ είναι να 

μετατραποφν τα επικίνδυνα χθμικά ςε ςυμμορφοφμενα119. Ο κανονιςμόσ REACH 

περιλαμβάνει τα ακόλουκα κζματα: 

o Καταχώριςθ - απαιτείται θ καταχϊριςθ εάν ςτθν ΕΕ παράγονται ι ειςάγονται 

περιςςότεροι από 1 τόνοσ χθμικϊν ουςιϊν ανά ζτοσ. Θ απαίτθςθ ιςχφει ανά ουςία 

και ανά παραγωγό ι ειςαγωγζα. Θ καταχϊριςθ αφορά χθμικζσ ουςίεσ ωσ ζχουν, ςε 

παραςκευάςματα και, υπό οριςμζνεσ προχποκζςεισ, ςε τελικά προϊόντα που 

ενςωματϊνουν αυτζσ τισ ουςίεσ120. Κακϊσ θ διαδικαςία είναι δφςκολθ και 

εφχρθςτθ, θ ΕΕ απαλλάςςει οριςμζνεσ ουςίεσ από τθν υποχρζωςθ καταχϊριςθσ. 

Αυτά είναι επτά: 

o Χθμικζσ ουςίεσ που ειςάγονται ςτθν ΕΕ ι παράγονται ςε ποςότθτεσ κάτω 

του 1 τόνου 

o χθμικζσ ουςίεσ που χρθςιμοποιοφνται για ζρευνα και ανάπτυξθ 

o απόβλθτα 

o χθμικζσ ουςίεσ των οποίων οι χριςεισ καλφπτονται από άλλθ νομοκεςία τθσ 

ΕΕ, όπωσ φάρμακα και προϊόντα διατροφισ  
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o φυτοφάρμακα και βιοκτόνα  

o πολυμερι 

o εταιρείεσ που είχαν κοινοποιιςει χθμικζσ ουςίεσ βάςει προθγοφμενθσ 

νομοκεςίασ τθσ ΕΕ (Οδθγία 67/548/ΕΟΚ). 

- Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ περιλαμβάνει δφο πτυχζσ: αξιολόγθςθ αρχείων και ουςιϊν. Θ 

αξιολόγθςθ του φακζλου επικεντρϊνεται ςτθν πλθρότθτα και τθν ποιότθτα των 

πλθροφοριϊν. Για τθν αξιολόγθςθ ουςιϊν, ο Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ Χθμικϊν Ρροϊόντων 

(ECHA) και τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ επιλζγουν 30 χθμικζσ ουςίεσ που κα τοποκετθκοφν ςτο 

«Κοινοτικό Κυλιόμενο Ρρόγραμμα Δράςθσ» για περαιτζρω αξιολόγθςθ. Εςτιάηεται ςε 

εκείνεσ τισ χθμικζσ ουςίεσ που παραςκευάηονται / ειςάγονται ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ και 

είναι ανκεκτικζσ και επιρρεπείσ ςτθ βιοςυςςωμάτωςθ121. Εάν οι επικίνδυνεσ ουςίεσ 

κεωροφνται υπερβολικά επικίνδυνεσ, ενδζχεται να απαγορευτοφν. Εναλλακτικά, μπορεί να 

ηθτθκεί περαιτζρω εξουςιοδότθςθ122. 

- Εξουςιοδότθςθ Θ διαδικαςία αδειοδότθςθσ ζχει ωσ ςτόχο να εξαςφαλίςει ότι οι ουςίεσ 

που προκαλοφν πολφ μεγάλθ ανθςυχία (SVHC) αντικακίςτανται προοδευτικά από λιγότερο 

επικίνδυνεσ ουςίεσ ι τεχνολογίεσ όπου υπάρχουν διακζςιμεσ τεχνικά και οικονομικά 

εφικτζσ εναλλακτικζσ λφςεισ123. Ο κατάλογοσ υποψιφιων ουςιϊν που προκαλοφν πολφ 

μεγάλθ ανθςυχία για τθν αδειοδότθςθ διατίκεται ςτον δικτυακό τόπο του REACH 

(https://echa.europa.eu/candidate-list-table) και θ ουςία που υπόκειται ςε άδεια 

περιλαμβάνεται ςτο παράρτθμα XIV του κανονιςμοφ REACH. 

- Ο περιοριςμόσ επιτρζπει τον ζλεγχο τθσ χριςθσ επικίνδυνων χθμικϊν ουςιϊν που 

βρίςκονται ςτθν κοινι αγορά. Οι χθμικζσ ουςίεσ που υπόκεινται ςε περιοριςμοφσ μποροφν 

να βρεκοφν ςτο Ραράρτθμα XVII του REACH124. Στο παρόν παράρτθμα υπάρχουν αρκετοί 

περιοριςμοί που ςχετίηονται με τα κλωςτοχφαντουργικά είδθ και τα είδθ ζνδυςθσ125. Για 

παράδειγμα, οριςμζνεσ ουςίεσ που ταξινομοφνται ωσ καρκινογόνεσ, μεταλλαξιογόνεσ ι 

τοξικζσ για τθν αναπαραγωγι. Τα κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα που ζχουν προςβλθκεί 

περιλαμβάνουν126: ροφχα ι ςυναφι αξεςουάρ, υφάςματα άλλα από τα είδθ ζνδυςθσ τα 

οποία, υπό φυςιολογικζσ ι ευλόγωσ προβλζψιμεσ ςυνκικεσ χριςθσ, ζρχονται ςε επαφι με 

το ανκρϊπινο δζρμα ςε βακμό παρόμοιο με τον ιματιςμό, *εξαιρουμζνων των υφαςμάτων 

μίασ χριςθσ+ 

Παράδειγμα πραγματικισ περίπτωςθσ: Πφλθ Αςφαλείασ για τουσ καταναλωτζσ: 

Ειδοποίθςθ για επικίνδυνα μθ εδώδιμα προϊόντα από τθν ΕΕ  

κοπόσ REACH  # Αςφαλζσ ςτθ χριςθ 

Προςτικζμενθ 
αξία 

Αυτόσ ο ιςτότοποσ και το ςφςτθμα ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ για τθν Ρφλθ 
Αςφαλείασ επιτρζπουν τθν ταχεία ανταλλαγι πλθροφοριϊν μεταξφ των 
κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ / ΕΟΧ και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςχετικά με 
επικίνδυνα μθ εδϊδιμα προϊόντα που κζτουν ςε κίνδυνο τθν υγεία και τθν 
αςφάλεια των καταναλωτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων. Σε αυτόν τον ιςτό μπορείτε να 
αναηθτιςετε μθ ςυμμόρφωςθ των κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων και 
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ςυςτάςεισ για τθν αγορά προϊόντων αςφαλείασ.Πθγι πλθροφόρθςθσ: 
Ιςτοςελίδα τθσ Πφλθσ Αςφαλείασ: το ςφςτθμα ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ 
για επικίνδυνα μθ εδώδιμα προϊόντα. Νοε 2019 

Περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ 

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex
/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm 

 

Θζμα 2.5.3.2 Ευρωπαϊκζσ περιβαλλοντικζσ πρωτοβουλίεσ - παραδείγματα 

Οικολογικό ςιμα τθσ ΕΕ 

Το οικολογικό ςιμα τθσ ΕΕ ιδρφκθκε το 1992. Θ λειτουργία του οικολογικοφ ςιματοσ τθσ ΕΕ 

κακορίηεται από τον κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 66/2010. Είναι εκελοντικό ςφςτθμα και ζχει ωσ 

ςτόχο τθν προϊκθςθ προϊόντων και υπθρεςιϊν των οποίων ο αντίκτυποσ ςτο περιβάλλον 

ζχει μειωκεί. Από τον Μάρτιο του 2019, ζχουν δοκεί 1.575 άδειεσ για 72.797 προϊόντα και 

υπθρεςίεσ που διατίκενται ςτθν αγορά127. Ρροϊόντα που πλθροφν τα κριτιρια τθσ 

εγγφθςθσ για τα οικολογικά ςιματα τθσ ΕΕ128: 

- Ρεριοριςμζνθ χριςθ ουςιϊν 

- Λιγότερο ρυπογόνο διαδικαςία παραγωγισ 

-  Ζνα ανκεκτικό προϊόν 

Το οικολογικό ςιμα τθσ ΕΕ καλφπτει ζνα ευρφ φάςμα ομάδων προϊόντων, από μεγάλεσ 

βιομθχανικζσ περιοχζσ ζωσ τουριςτικά καταλφματα129, ςυμπεριλαμβανομζνων προϊόντων 

προςωπικισ φροντίδασ, κακαριςμοφ, θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, επίπλων και ςτρϊματοσ 

κρεβατιϊν, προϊόντων χαρτιοφ κλπ. Μία από αυτζσ τισ ομάδεσ προϊόντων είναι τα είδθ 

ζνδυςθσ και κλωςτοχφαντουργίασ, τα κριτιρια που κακορίηονται ςτθν απόφαςθ 

2014/350/ΕΕ130. Τα κριτιρια για τθν απονομι του οικολογικοφ ςιματοσ τθσ ΕΕ ςε 

κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα και οι υποκατθγορίεσ ςτισ οποίεσ είναι ομαδοποιθμζνεσ 

περιλαμβάνουν: υφαντικζσ ίνεσ, εξαρτιματα και αξεςουάρ, χθμικά προϊόντα και 

διαδικαςίεσ, ευκολία χριςθσ και εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ131. 

Πράςινεσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ (ΠΔ) 

Οι πράςινεσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, επίςθσ γνωςτζσ ωσ GPP ι πράςινεσ προμικειεσ, 

αποτελοφν ζνα εκελοντικό μζςο που βοθκά τθν ΕΕ να καταςτεί οικονομία πιο αποδοτικι 

από πλευράσ πόρων, ςυμβάλλοντασ ςτθν αειφόρο παραγωγι και κατανάλωςθ. "Ρράςινεσ 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ είναι μια διαδικαςία κατά τθν οποία οι δθμόςιεσ αρχζσ επιδιϊκουν να 

προμθκεφουν αγακά, υπθρεςίεσ και ζργα με μειωμζνο περιβαλλοντικό αντίκτυπο κακ 'όλθ 

τθ διάρκεια του κφκλου ηωισ τουσ ςε ςφγκριςθ με αγακά, υπθρεςίεσ και ζργα με τθν ίδια 

βαςικι λειτουργία που διαφορετικά κα προμθκευόταν»132. 

 

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm
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Πρότυπο για τθν κλωςτοχφαντουργία και τα κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα (CEN/TC 

248) 

Το πρότυπο CEN/TC 248 ςχετικά με τθν κλωςτοχφαντουργία και τα κλωςτοχφαντουργικά 

προϊόντα αποτελεί τυποποίθςθ των διαφόρων πτυχϊν των κλωςτοχφαντουργικϊν 

προϊόντων, των προϊόντων και των ςυςτατικϊν τουσ. Ζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με133: 

- Μεκόδουσ δοκιμισ 

-  Προυσ και οριςμοφσ 

- Ρροδιαγραφζσ 

- Ταξινομιςεισ 

- Εξοπλιςμό ςχετικό με τθ δοκιμι και τθ χριςθ κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων 

 

2.5.4 Προτεινόμενθ βιβλιογραφία 

- Jordan, A.J. and C. Adelle (ed.) (2012) Environmental Policy in the European Union: 

Contexts, Actors and Policy Dynamics. Earthscan: London and Sterling, VA. 

- An outline of the European Union Strategy for Sustainable Development, proposed in 

Helsinki in 1999 can be found in European Commission (2001): A Sustainable Europe 

for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development 

- .https://europa.eu/youreurope/business/product-

requirements/chemicals/registering-chemicals-reach/index_en.htm 

- https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1907/2014-04-10 

- https://www.chem-map.com/chemical_news/new-chemical-restrictions-in-textiles-

are-you-ready/ 

- https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1528981579179&uri=CELEX:32018L085 

- https://2016.export.gov/europeanunion/reachclp/index.asp 

- https://www.gov.uk/guidance/how-to-comply-with-reach-chemical-regulations 

- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010L0075 

- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010R0066 

- https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0400:FIN:EN:PDF 

 

 

https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/chemicals/registering-chemicals-reach/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/chemicals/registering-chemicals-reach/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1907/2014-04-10
https://www.chem-map.com/chemical_news/new-chemical-restrictions-in-textiles-are-you-ready/
https://www.chem-map.com/chemical_news/new-chemical-restrictions-in-textiles-are-you-ready/
https://2016.export.gov/europeanunion/reachclp/index.asp
https://www.gov.uk/guidance/how-to-comply-with-reach-chemical-regulations
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010L0075
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010R0066
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0400:FIN:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0400:FIN:EN:PDF
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2.5.5 Ερωτθματολόγιο 

Ερωτθματολόγιο αυτοαξιολόγθςθσ 

___________________________________________________________________________ 

1. Τι ιςχφει για το REACH; (επιλζξτε τθν καταλλθλότερθ επιλογι) 

α. Ζρευνα, αδειοδότθςθ και περιοριςμόσ των χθμικϊν ουςιϊν 

β. Ζρευνα και αδειοδότθςθ χθμικϊν ουςιϊν 

γ. Καταχϊριςθ, αξιολόγθςθ, ζγκριςθ και περιοριςμόσ των μειγμάτων 

δ. Καταχϊριςθ, αδειοδότθςθ και περιοριςμόσ των χθμικϊν ουςιϊν 

 

2. Ροια είναι θ ελάχιςτθ ποςότθτα χθμικϊν προϊόντων για τθν καταχϊριςθ του REACH; 

(επιλζξτε τθν καταλλθλότερθ επιλογι) 

α. εάν περιςςότεροι από 1 τόνοσ χθμικϊν ουςιϊν ετθςίωσ παραςκευάηονται ι 

ειςάγονται ςτθν ΕΕ 

β. εάν περιςςότεροι από 10 τόνοι χθμικϊν ουςιϊν ανά ζτοσ παράγονται ι 

ειςάγονται ςτθν ΕΕ 

γ. εάν παραςκευάηονται ι ειςάγονται ςτθν ΕΕ περιςςότεροι από 100 τόνοι χθμικϊν 

ουςιϊν ανά ζτοσ 

 

3. Τι αντιπροςωπεφει θ GPP; (επιλζξτε τθν καταλλθλότερθ επιλογι) 

α. Ρράςινο Δθμόςιο Ρροϊόν 

β. Ρράςινεσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

γ. Ρράςινο Δθμόςιο Σχζδιο 

δ. Γενικό Δθμόςιο Σχζδιο 

 

4. Ρροϊόντα που πλθροφν τα κριτιρια τθσ υφαντουργίασ του οικολογικοφ ςιματοσ τθσ 

ΕΕ: (επιλζξτε τθν καταλλθλότερθ επιλογι) 

α. Ζνα ανκεκτικό προϊόν 

β. Ρεριοριςμζνθ χριςθ ουςιϊν 

γ. Μια λιγότερο ρυπογόνα διαδικαςία παραγωγισ 

δ. Πλα τα παραπάνω 

 

5. Θ οδθγία για τισ βιομθχανικζσ εκπομπζσ ζχει ωσ ςτόχο: (να επιλζξετε τθν 

καταλλθλότερθ επιλογι) 

α. τθν πρόλθψθ και τον ζλεγχο τθσ ρφπανςθσ που προζρχεται από βιομθχανικζσ 

δραςτθριότθτεσ 

β. τθν προϊκθςθ προϊόντων και υπθρεςιϊν των οποίων ο αντίκτυποσ ςτο 

περιβάλλον ζχει μειωκεί 

γ. ςυμβολι ςτθν αειφόρο παραγωγι και κατανάλωςθ 
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6. Το πρότυπο για τθν κλωςτοχφαντουργία και τα κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα 

(CEN/TC 248) ζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν κλωςτοχφαντουργία και τα 

κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα: 

α. Μζκοδοι δοκιμισ 

β. Προι και οριςμοί 

γ. Ρροδιαγραφζσ 

δ. Ταξινομιςεισ 

ε. Πλα τα παραπάνω 


