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Ειςαγωγι ςτθν Ενότθτα 

Ρροκειμζνου να μειωκοφν οι ανεπάρκειεσ ςτθν παραγωγι, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

παραγωγισ αποβλιτων που προζρχονται από τθ βιομθχανία τθσ κλωςτοχφαντουργίασ και 

τθσ μόδασ, οι εταιρείεσ / παραγωγοί ενκαρρφνονται να ςυμμετζχουν ςτθ μετάβαςθ από 

τθν  γραμμικι οικονομία ςτθν κυκλικι οικονομία (κλειςτόσ κφκλοσ). Οι αρχζσ τθσ κυκλικισ 

οικονομίασ περιλαμβάνουν τθν ενζργεια, το νερό, τισ πρϊτεσ φλεσ και όλεσ τισ ειςροζσ που 

είναι απαραίτθτεσ για τθν παραγωγι ενόσ προϊόντοσ. 

 

Ενότθτα 4.1  Οριςμόσ και Αρχζσ τθσ Κυκλικισ  

4.1.1 Ειςαγωγι 

Θ κυκλικι οικονομία ενκαρρφνει τθ μακροπρόκεςμθ βιωςιμότθτα και τθν 

ανταγωνιςτικότθτα. 

Θ κυκλικι οικονομία είναι ζνα ςχετικά νζο ςφςτθμα λειτουργίασ, το οποίο ζχει ωσ ςτόχο να 

«κλείςει τον κφκλο» και να βγάλει τα απόβλθτα ζξω από το ςφςτθμα. Αυτό ςθμαίνει τθ 

μετάβαςθ από το ξεπεραςμζνο γραμμικό λειτουργικό μοντζλο, το οποίο είναι εξαιρετικά 

ςπάταλο και επιηιμιο για το περιβάλλον, ςε ζνα πιο υπεφκυνο, ολοκλθρωμζνο και άφκονο 

ςφςτθμα διαχείριςθσ των πόρων. Το τρζχον ςφςτθμα ςπαταλά τουσ πόρουσ, τουσ 

χρθςιμοποιεί για τθν καταςκευι ενόσ προϊόντοσ και ςτθ ςυνζχεια διακζτει αυτά τα 

πολφτιμα υλικά ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ. ςυνικωσ ςε χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ ι 

αποτζφρωςθσ, πράγμα που ςθμαίνει ότι χάνονται μεγάλα ποςά πόρων. Από τθν άλλθ 

πλευρά, θ κυκλικι οικονομία κλείνει αυτόν τον κφκλο των πόρων, παρζχοντασ ζνα ςφςτθμα 

λειτουργίασ που μειϊνει τθ ςπατάλθ από το ςφςτθμα, αποφεφγοντασ τουσ χϊρουσ 

υγειονομικισ ταφισ και τθν αποτζφρωςθ ςυνολικά και διατθρϊντασ τουσ πόρουσ ςε χριςθ 

για όςο το δυνατόν περιςςότερο μζςω τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ και αναγζννθςθσ νζων 

προϊόντων. 

4.1.2 Σφντομθ Περιγραφι 

Γνϊςθ Δεξιότθτεσ Αρμοδιότθτεσ 
το τζλοσ τθσ ενότθτασ ο εκπαιδευόμενοσ 

Θα είναι ςε κζςθ να: 

το τζλοσ τθσ ενότθτασ ο 

εκπαιδευόμενοσ κα μπορεί να 

το τζλοσ τθσ ενότθτασ ο εκπαιδευόμενοσ  

κα ζχει αποκτιςει τθν ικανότθτα και τθν 

αυτονομία να  

 Κακορίςει τισ μεκόδουσ 

εφαρμογισ των αρχϊν τθσ 

Κυκλικισ Οικονομίασ. 

 Επιλζξει τισ πιο 

κατάλλθλεσ μεκόδουσ για 

να προετοιμάςει και να 

εφαρμόςει τισ ςτρατθγικζσ 

ςτθν εταιρεία. 

  Εφαρμόςει τισ επιλεγμζνεσ 

ςτρατθγικζσ  και αρχζσ ςτον 

τομζα τθσ 

κλωςτοχφαντουργίασ 

 Χρθςιμοποιιςει τθν 

ικανότθτα λιψθσ 

αποφάςεων 

 



 

 
Ενότθτα 4: Κυκλικι Οικονομία 5 
 

 

4.1.3 Περιεχόμενο ενότθτασ 

Κεφάλαιο 4.1.3.1 Η κυκλικι οικονομία 

"Η ζννοια τθσ κυκλικισ οικονομίασ" 
φμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ςε μια κυκλικι οικονομία, θ αξία των προϊόντων και 
των υλικϊν διατθρείται όςο το δυνατόν περιςςότερο. Η χριςθ των αποβλιτων και των 
πόρων ελαχιςτοποιείται και όταν ζνα προϊόν φτάςει ςτο τζλοσ τθσ ηωισ του, 
χρθςιμοποιείται ξανά για να δθμιουργιςει περαιτζρω αξία. 
Σο Κδρυμα Ellen MacArthur παρουςιάηει τον πιο ςυνθκιςμζνο οριςμό τθσ κυκλικισ 

οικονομίασ (Κ.Ο.) ωσ "βιομθχανικι οικονομία που είναι αναγεννθτικι ι αποκαταςτατικι με 

πρόκεςθ και ςχεδιαςμό", αντικακιςτά τθν ζννοια "τζλοσ του κφκλου ηωισ" με τθν 

αποκατάςταςθ, τθ μεταςτροφι προσ τθ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ θ ενζργεια 

εξαλείφει τθ χριςθ τοξικϊν χθμικϊν ουςιϊν, οι οποίεσ δυςχεραίνουν τθν 

επαναχρθςιμοποίθςθ και επιδιϊκουν τθν εξάλειψθ των αποβλιτων μζςω του καλφτερου 

ςχεδιαςμοφ υλικϊν, προϊόντων, ςυςτθμάτων και, ςτο πλαίςιο αυτό, επιχειρθματικϊν 

μοντζλων »(Κδρυμα Ellen MacArthur, Κυκλικι οικονομία,). 

 

Figure 1. Outline of a circular economy
1
 

 

                                                 
1
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/what-is-the-circular-economy 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/what-is-the-circular-economy
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Το ςχιμα 1 παρουςιάηει το περίγραμμα τθσ κυκλικισ οικονομίασ ωσ οικονομικό ςφςτθμα 

ικανό για αναγζννθςθ. Αυτό είναι δυνατό μζςω του οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ και τθσ 

ανακφκλωςθσ. Θ κυκλικι οικονομία είναι ζνα οικονομικό ςφςτθμα όπου τα προϊόντα / 

υπθρεςίεσ αντιμετωπίηονται ςε κλειςτοφσ κφκλουσ. Σε μια κυκλικι οικονομία οι κφκλοι 

υλικϊν κλείνουν ακολουκϊντασ το παράδειγμα των φυςικϊν οικοςυςτθμάτων, επομζνωσ 

απομακρφνονται τοξικζσ ουςίεσ και δεν υπάρχουν απόβλθτα, επειδι όλα τα υπολειπόμενα 

υλικά είναι πολφτιμα ωσ πόροι. Επιπλζον, τα προϊόντα επιςτρζφονται μετά τθ χριςθ τουσ 

για επιςκευι και ανακαταςκευι προκειμζνου να επαναχρθςιμοποιθκοφν ωσ προϊόντα για 

δεφτερθ φορά ενϊ τα απομζνοντα  υλικά  διαχωρίηονται ςε ζνα βιολογικό και τεχνικό 

κφκλο. 

Κεφάλαιο 4.1.3.2 θ ςθμαςία τθσ Κυκλικισ Οικονομίασ 

Θ κυκλικι οικονομία ζχει ωσ ςτόχο τθ μείωςθ των αποβλιτων ςτο ελάχιςτο και τθν 
παράταςθ του κφκλου ηωισ ενόσ προϊόντοσ. Ρροκειμζνου να επιτευχκεί αυτό, τα προϊόντα 
ζχουν ςχεδιαςτεί για να διαρκοφν και να βελτιςτοποιοφνται για ζναν κφκλο 
αποςυναρμολόγθςθσ και επαναχρθςιμοποίθςθσ. 
Πταν ζνα προϊόν φτάςει ςτο τζλοσ τθσ ηωισ του, ο ςτόχοσ είναι να διατθρθκοφν τα υλικά 
ςτθν οικονομία όςο το δυνατόν περιςςότερο. Αυτό αναφζρεται ςτθ μετάβαςθ από το 
παραδοςιακό, γραμμικό οικονομικό μοντζλο, το οποίο βαςίηεται ςτθν παραγωγι-
κατανάλωςθ-απόκεςθ ςε ζνα κυκλικό μοντζλο (ςχιμα 2), δθμιουργϊντασ μεγαλφτερθ αξία. 
Στθν περίπτωςθ αυτι, το μοντζλο παραγωγισ και κατανάλωςθσ βαςίηεται ςε δφο 
ςυμπλθρωματικοφσ κφκλουσ που αντλοφν ζμπνευςθ από βιολογικοφσ κφκλουσ: ζνα για 
«βιολογικά» υλικά (τα οποία μποροφν να αποςυντίκενται από ηωντανοφσ οργανιςμοφσ) και 
ζνα για «τεχνικά» υλικά (τα οποία δεν μποροφν να αποςυντεκοφν από ηωντανοφσ 
οργανιςμοφσ ). 

 

Σχιμα 2 Κυκλικι Οικονομία 

Θ εξόρυξθ πρϊτων υλϊν ζχει τεράςτιο αντίκτυπο ςτο περιβάλλον, γι 'αυτό είναι ςθμαντικό 

να διατθριςουμε τα υλικά ςε κυκλοφορία περιςςότερο. Ζνα παράδειγμα για τα 
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κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα προςφζρεται από το ίδρυμα Ellen Macarthur που 

παρουςιάηεται ςτο ςχιμα 3. 

 

Σχιμα 3 Το Cascading διατθρεί τα υλικά ςε κυκλοφορία για μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα 

Τα κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα δίνουν το τζλειο παράδειγμα τθσ ευκαιρίασ που 

κατακλφηεται. Θ κατανάλωςθ ροφχων κακορίηεται από τθν  μόδα και όχι από τθν διάρκεια 

ηωισ του προϊόντοσ. Αντί για τθ διάκεςθ ςτον χϊρο υγειονομικισ ταφισ ςτο τζλοσ τθσ ηωισ 

τουσ, τα κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα μποροφν να επαναχρθςιμοποιθκοφν πολλζσ 

φορζσ. 

Ο τομζασ τθσ κλωςτοχφαντουργίασ και τθσ ζνδυςθσ χαρακτθρίηεται από απρόβλεπτθ 

ηιτθςθ, ςφντομουσ κφκλουσ ηωισ προϊόντων, γριγορο χρόνο απόκριςθσ, μεγάλθ ποικιλία 

προϊόντων  και πολφπλοκθ  εφοδιαςτικι  αλυςίδα. 

Κεφάλαιο  4.1.3.3  Τα οφζλθ τθσ κυκλικισ οικονομίασ 

κεηάβαζε ζηελ  θπθιηθή νηθνλνκία ζα κπνξνύζε λα έρεη νθέιε όπωο: 

- Πξνζηαζία  ηνπ πεξηβάιινληνο, 

- κείωζε ηωλ εθπνκπώλ αεξίωλ ζεξκνθεπίνπ, 

- δηαθάλεηα  ζηελ πξνζθνξά πξώηωλ πιώλ, 

- απνθπγή πεξηβαιινληηθώλ δεκηώλ πνπ πξνθαινύληαη από ηελ εμόξπμε πόξωλ, 

- ιηγόηεξε κόιπλζε, 

- τόνωςθ τθσ καινοτομίασ, 
- αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ 
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Κεφάλαιο 4.1.3.4  Οι αρχζσ τθσ κυκλικισ οικονομίασ 

2: Θ κυκλικι οικονομία Βαςίηεται ςε 3 βαςικζσ αρχζσ 

1. Διατιρθςθ και ενίςχυςθ του φυςικοφ κεφαλαίου με τον ζλεγχο των πεπεραςμζνων 

αποκεμάτων και τθν εξιςορρόπθςθ των ροϊν ανανεϊςιμων πόρων. Αυτό αφορά τον 

ςχεδιαςμό των αποβλιτων και τθ μείωςθ τθσ χριςθσ μθ ανανεϊςιμων φυςικϊν πόρων και 

τθν ενκάρρυνςθ τθσ χριςθσ ανανεϊςιμων υλικϊν. Αυτό μπορεί να επιτευχκεί με: 

- Αποχλοποίθςθ: Αντικαταςτιςτε τα προϊόντα, όπου είναι δυνατόν, με μια υπθρεςία 

(ςυςτιματα εξυπθρζτθςθσ προϊόντων). 

- Ζξυπνα υλικά: Επιλζξτε υλικά που διαρκοφν και διαδικαςίεσ που καταναλϊνουν μικρι και 

ανανεϊςιμθ ενζργεια. 

- Διευκόλυνςθ των οικοςυςτθμάτων: Τα οικοςυςτιματα εξιςορροποφνται με τθν εξόρυξθ 

και τθν ειςαγωγι κρεπτικϊν ουςιϊν ςτο ςωςτό μζροσ και τθν κατάλλθλθ ςτιγμι. 

Πραγματικό παράδειγμα: Mud Jeans προϊόν leasing 3 

Σκοπόσ # Δανειςμόσ #Σιμα # Βιομθχανικόσ Συνεργάτθσ # Κλείςτε τον κφκλο 
#Ανακυκλϊςιμο βαμβάκι 

Προςτικζ
μενθ  
Αξία 

Τα MUD Jeans  εφάρμοςαν το πρωτοποριακό ςφςτθμα δανειςμοφ Αυτό το 

ςφςτθμα εξαςφαλίηει ότι διατθροφν τισ πολφτιμεσ ίνεσ τουσ και ότι κάκε 

ζνδυμα επιςτρζφεται και ανακυκλϊνεται από τον προμθκευτι υφαςμάτων 

του. Οι επιςκευζσ παρζχονται δωρεάν και οι πελάτεσ μποροφν να κρατιςουν 

τα τηιν για όςο διάςτθμα κζλουν. 

Πθγι πλθροφοριϊν: Ιςτοςελίδα  MUD JEANS. Νοζμβ.  2019 

Περιςςότ
ερεσ 
Πλθροφο
ρίεσ 

https://www.youtube.com/watch?v=0f70UMW0xfE 

https://mudjeans.eu/ 

http://www.tejidosroyo.com/post/mud_jeans_habla_de_tejidos_royo_como_su_

principal_proveedor_de_tejidos 

1. Βελτιςτοποιιςτε τισ αποδόςεισ πόρων με τθν κυκλοφορία των προϊόντων, των 

εξαρτθμάτων και των υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται με τθν υψθλότερθ 

χρθςιμότθτα ανά πάςα ςτιγμι τόςο ςε τεχνικοφσ όςο και ςε βιολογικοφσ 

κφκλουσ. Αυτό ςθμαίνει τθν παραγωγι προϊόντων που μποροφν να 

επιςκευαςτοφν, να ανακαταςκευαςτοφν, να ανακυκλωκοφν κατά τθ ςτιγμι που 

ζχουν καταςτραφεί θ απόδοςθ ι θ λειτουργία τουσ. Αυτι θ αρχι αναφζρεται 

επίςθσ ςτθν αφξθςθ τθσ ωφζλιμθσ ηωισ του προϊόντοσ ι του ςυςτατικοφ / 

υλικοφ προκειμζνου να λθφκοφν καλισ ποιότθτασ ανακυκλωμζνα προϊόντα. 

 

 

                                                 
2
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept) 

3
https://thecurrentdaily.com/2018/10/31/9-brands-rethinking-textiles-for-the-circular-economy/ 

https://www.youtube.com/watch?v=0f70UMW0xfE
https://mudjeans.eu/
http://www.tejidosroyo.com/post/mud_jeans_habla_de_tejidos_royo_como_su_principal_proveedor_de_tejidos
http://www.tejidosroyo.com/post/mud_jeans_habla_de_tejidos_royo_como_su_principal_proveedor_de_tejidos
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept
https://thecurrentdaily.com/2018/10/31/9-brands-rethinking-textiles-for-the-circular-economy/
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Πραγματικό παράδειγμα: Stella McCartney προϊόν που βαςίηεται ςε 

αναγεννθμζνεσ ίνεσ 

Σκοπόσ #Σιμα#Αειφόρο προϊόν #Καςμίρ 

Προςτικζμενθ  
Αξία 

Αναγεννθμζνεσ  Ίνεσ. 

Θ Stella ζχει υποςτθρίξει τθν αειφόρο μόδα από τθ δθμιουργία τθσ 
ομϊνυμθσ ετικζτασ τθσ, ενιςχφοντασ τισ προςπάκειεσ  τθσ κυκλικισ 
οικονομίασ τθσ  κλωςτοχφαντουργίασ  γενικότερα. Ζνα ξεχωριςτό 
κυκλικό κλωςτοχφαντουργικό προϊόν  τθσ Stella είναι το Re.Verso ™, 
αναγεννθμζνο καςμίρ από καςμίρ  αποβλιτων μετά τθν καταςκευι 
ςτθν Ιταλία. Σφμφωνα με τον αυτοματοποιθμζνο λογαριαςμό 
περιβαλλοντικϊν κερδϊν  τθσ μάρκασ, θ χριςθ αυτοφ του 
εναλλακτικοφ υλικοφ μείωςε τον αντίκτυπό του κατά 92%. 

Πθγι :ιςτοςελίδα  Stella – Regenerated cashmere. Nov 2019. 

Περιςςότερεσ 
Πλθροφορίεσ 

https://www.stellamccartney.com/experience/en/regenerated-cashmere/ 

https://www.youtube.com/watch?v=6oVK2pgR-G0&feature=youtu.be 

1. Ενιςχφει τθν αποτελεςματικότθτα του ςυςτιματοσ αποκαλφπτοντασ και 

ςχεδιάηοντασ τισ αρνθτικζσ εξωτερικζσ επιδράςεισ .Αυτι θ αρχι αναφζρεται 

ςτθ μείωςθ των αρνθτικϊν επιπτϊςεων ςτθν υγεία, τθν εκπαίδευςθ ι τα 

τρόφιμα που προκαλοφνται από τθ χριςθ των πόρων. Αυτό μπορεί να γίνει με 

δείκτεσ παρακολοφκθςθσ όπωσ θ χριςθ τθσ γθσ, , μόλυνςθ από τοξικζσ ουςίεσ 

και (κόρυβοσ) όχλθςθ. 

2.  Πραγματικό παράδειγμα: Βαφι υφάςματοσ Denim χωρίσ νερό από τθν 

TejidosRoyo 

Σκοπόσ #πρϊτθ φλθ #Denim χωρίσ νερό #κλωςτοχφαντουργία. 

Προςτικζμενθ  
Αξία 

Θ TEJIDOS ROYO κατάφερε να τροποποιιςει τθ διαδικαςία τθσ 
ςυμβατικισ βαφισ indigo, δθμιουργϊντασ μια μοναδικι διαδικαςία 
βαφισ, θ οποία βάφει  indigo χωρίσ νερό ςε πολφ μειωμζνο χϊρο, 
μειϊνοντασ δραςτικά τον περιβαλλοντικό τθσ αντίκτυπο και 
αποκτϊντασ μοναδικό χρϊμα ςτθν αγορά. 

 
 

Πθγι πλθροφοριϊν : Ιςτοςελίδα τθσTejidosRoyo. Nov 2019. 

Περιςςότερεσ 
Πλθροφορίεσ 

http://www.tejidosroyo.com/en/post/_dry_indigo_el_futuro_de 
denim_sostenible_ha_llegado 

 

: Αυτζσ οι 3 αξίεσ που παρουςιάςτθκαν πριν λειτουργοφν ωσ αρχζσ δράςθσ. Ζτςι, θ Κυκλικι 

Οικονομία περιγράφεται από τα ακόλουκα κεμελιϊδθ χαρακτθριςτικά: 

https://www.stellamccartney.com/experience/en/regenerated-cashmere/
https://www.youtube.com/watch?v=6oVK2pgR-G0&feature=youtu.be
http://www.tejidosroyo.com/en/post/_dry_indigo_el_futuro_de%20denim_sostenible_ha_llegado
http://www.tejidosroyo.com/en/post/_dry_indigo_el_futuro_de%20denim_sostenible_ha_llegado
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Τα απόβλθτα είναι "ςχεδιαςμζνα ζξω" - ςε μια κυκλικι οικονομία τα απόβλθτα 

ςχεδιάηονται από τθν πρόκεςθ: Τα βιολογικά υλικά μποροφν εφκολα να επιςτραφοφν ςτο 

ζδαφοσ, ενϊ τα τεχνικά υλικά ςχεδιάηονται για να ανακτθκοφν. 

- Θ ποικιλομορφία δθμιουργεί δφναμθ - ςε πολλοφσ τφπουσ ςυςτθμάτων, θ 

ποικιλομορφία αποτελεί βαςικό παράγοντα ευελιξίασ και ανκεκτικότθτασ. 

- Οι ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ τροφοδοτοφν τθν οικονομία - προκειμζνου να 

μειωκεί θ εξάρτθςθ των πόρων και να αυξθκεί θ ανκεκτικότθτα των ςυςτθμάτων, θ 

ενζργεια που απαιτείται για τθν τροφοδότθςθ τθσ κυκλικισ οικονομίασ κα πρζπει 

να είναι ανανεϊςιμθ από τθ φφςθ τθσ. 

- Οι τιμζσ ι άλλοι μθχανιςμοί ανάδραςθσ κα πρζπει να αντικατοπτρίηουν το 

πραγματικό κόςτοσ - ςε μια κυκλικι οικονομία οι τιμζσ κα πρζπει να 

αντικατοπτρίηουν το πλιρεσ κόςτοσ για να είναι αποτελεςματικζσ 

4.1.4 Ρροτεινόμενεσ Αναγνϊςεισ: 

- Stahel W.R., Circular Economy, Nature. 531 (2016) 435-438 

- Michael Lieder, Amir Rashid Towards circular economy implementation: a 

comprehensive review in the context of manufacturing industry, Cleaner Production 

Volume 115, 1 March 2016, Pages 36-51 

- https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-

MacArthur-Foundation-Towards-the-Circular-Economy-vol.1.pdf 

- https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/TCE_Re

port-2013.pdf 

- https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Towar

ds-the-circular-economy-volume-3.pdf 

 

 

4.1.5 Κουϊη 

Επιλζξτε τισ ςωςτζσ επιλογζσ 

1. Τι ςθμαίνει Κυκλικι Οικονομία? 

a. Μια οικονομία ςτθν οποία τα προϊόντα/υπθρεςίεσ μεταχειρίηονται ωσ 

κλειςτοί κφκλοι.  

b. Μια οικονομία ςτθν οποία τα προϊόντα/υπθρεςίεσ μεταχειρίηονται ωσ 

ανοικτοί κφκλοι.  

2. Ροιεσ είναι οι αρχζσ τθσ Κυκλικισ Οικονομίασ? 

a. Σχεδιαςμόσ  αποφυγισ αποβλιτων 

b. Σχεδιαςμόσ  για βιοδιαςπαςιμότθτα 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-Foundation-Towards-the-Circular-Economy-vol.1.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-Foundation-Towards-the-Circular-Economy-vol.1.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/TCE_Report-2013.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/TCE_Report-2013.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Towards-the-circular-economy-volume-3.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Towards-the-circular-economy-volume-3.pdf
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c. Θ επζκταςθ τθσ ηωισ των προϊόντων 

d. Θ αναγζννθςθ του φυςικοφ ςυςτιματοσ 

3. Ροιεσ είναι οι προοπτικζσ τθσ κυκλικισ οικονομίασ? 

a. Οικονομικζσ ωφζλειεσ 

b. Ρεριβαλλοντικι επίδραςθ 

c. Επιλογι καταναλωτϊν 

d. Ζλλειψθ πόρων 

4. Ροια είναι τα οφζλθ τθσ Κυκλικισ Οικονομίασ? 

a. Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ  

b. Μείωςθ των εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου 

c. Αποφυγι περιβαλλοντικϊν ηθμιϊν που προκαλοφνται από τθν εξόρυξθ 

πόρων 

d. Τόνωςθ τθσ καινοτομίασ 

e. Αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ.  

5. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιάδνπ Έλδπζεο - Κιωαηνϋθαληνπξγίαο? 

a. Ρροβλεπόμενθ ηιτθςθ 

b. Μεγαλφτεροι κφκλοι πρϊόντοσ 

c. Μεγαλφτερθ ποικιλία  προϊόντων 

d. Σφνκετεσ δομζσ προμθκειϊν. 
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Κεφάλαιο  4.2 Προςδιοριςμόσ τθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ 

ςχετικά με τθ διαχείριςθ αποβλιτων 

4.2.1 Ειςαγωγι 

Θ οδθγία πλαίςιο για τα απόβλθτα περιλαμβάνει βαςικζσ ζννοιεσ, οριςμοφσ και κανόνεσ 

ςχετικά με τθ διαχείριςθ αποβλιτων. Θ νομοκεςία τθσ ΕΕ για τα απόβλθτα περιλαμβάνει 

επίςθσ άλλα ηθτιματα που ςχετίηονται με τα απόβλθτα, όπωσ για παράδειγμα θ 

υγειονομικι ταφι, θ αποτζφρωςθ αποβλιτων και θ ςυςκευαςία και τα απορρίμματα 

ςυςκευαςίασ 

 

4.2.2 Σφντομθ περιγραφι 

Γνϊςθ Δεξιότθτεσ Αρμοδιότθτεσ 
το τζλοσ τθσ ενότθτασ ο εκπαιδευόμενοσ 

Θα είναι ςε κζςθ να: 

το τζλοσ τθσ ενότθτασ ο εκπαιδευόμενοσ 

Θα είναι ςε μπορεί να:: 

το τζλοσ τθσ ενότθτασ ο εκπαιδευόμενοσ  

κα ζχει αποκτιςει τθν ικανότθτα και τθν 

αυτονομία  

 Περιγράψει  τθν εκνικι 

και ευρωπαϊκι 

περιβαλλοντικι νομοκεςία 

ςχετικά με τθ διαχείριςθ 

των αποβλιτων 

  Περιγράψει  τα διάφορα 

είδθ αποβλιτων και τον 

τελικό προοριςμό τουσ 

 Κακορίςει τουσ  

ευρωπαϊκοφσ  κωδικοφσ  

αποβλιτων 

- Να επιλζξει τισ πλζον 
κατάλλθλεσ μεκόδουσ για 
τθν ανάλυςθ των επιλογϊν 
διαχείριςθσ αποβλιτων 
και των ορίων για τθν 
κλωςτοχφαντουργία 

 

-  Εφαρμογισ τθσ εκνικισ και 
ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ 
ςχετικά με τθ διαχείριςθ 
αποβλιτων. 

 ; Εφαρμογισ τθσ αρχισ του 

ελζγχου των αποβλιτων για 

τθν προϊκθςθ τθσ χωριςτισ 

ςυλλογισ. 

 Εφαρμογισ τθσ τελικισ 

εποπτείασ ςτον τελικό 

προοριςμό των αποβλιτων 

 

 

4.2.3 Περιεχόμενα κεφαλαίου 

Κεφάλαιο 4.2.3.1  Η Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεςία ςχετικά με τη διαχείριςη  των 

αποβλήτων 

Η δηαρείξηζε ηωλ απνβιήηωλ αθνξά όιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε δηαρείξηζε 

ηωλ απνβιήηωλ, μεθηλώληαο από ηε ζπιινγή, ηε κεηαθνξά, ηελ απνζήθεπζε, ηελ αλάθηεζε 

θαη ηελ ηειηθή δηάζεζε. Η λνκνζεζία ηεο ΕΕ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε απνβιήηωλ απνζθνπεί 

ζηε κείωζε ηωλ επηπηώζεωλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλζξώπηλε πγεία πνπ δεκηνπξγνύληαη 

από ηα απόβιεηα. 

Οι πολιτικζσ διαχείριςθσ των αποβλιτων τθσ ΕΕ περιζχουν πολλά περιβαλλοντικά ςχζδια 

δράςθσ και νομοκετικό πλαίςιο για τθν ελαχιςτοποίθςθ των αρνθτικϊν επιπτϊςεων ςτθν 

ανκρϊπινθ υγεία και ςτο περιβάλλον. Θ ευρωπαϊκι νομοκεςία περιλαμβάνει τθν οδθγία 
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2008/98 / ΕΚ για τα απόβλθτα, τθν οδθγία 1999/31 / ΕΚ ςχετικά με τον χϊρο υγειονομικισ 

ταφισ αποβλιτων, τθν οδθγία 2000/76 / ΕΚ για τθν αποτζφρωςθ αποβλιτων, τθν οδθγία 

2015/720, τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 94/62 / ΕΚ που αναφζρεται ςτα απορρίμματα 

ςυςκευαςίασ), ςχετικά με τθν κατανάλωςθ ελαφρϊν πλαςτικϊν ςακουλϊν μεταφοράσ. 

Μερικά από αυτά αναφζρονται ςτθν: 

- πρόλθψθ (εξαςφάλιςθ οικονομικισ ανάπτυξθσ χωρίσ δθμιουργία περιςςότερων 

αποβλιτων). 

- - ανακφκλωςθ (ενκάρρυνςθ τθσ ανακφκλωςθσ τθσ κοινωνίασ · για παράδειγμα, το 7ο 

πρόγραμμα δράςθσ για το περιβάλλον κζςπιςε ςτόχουσ για τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ να 

ανακυκλϊςουν, μεταξφ άλλων, το 50% των αςτικϊν αποβλιτων και το 70% των 

οικοδομικϊν αποβλιτων ζωσ το 2020). 

Οι πολιτικζσ τθσ ΕΕ για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων αποςκοποφν ςτθ μείωςθ των 

περιβαλλοντικϊν και υγειονομικϊν επιπτϊςεων των αποβλιτων και ςτθ βελτίωςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ των πόρων τθσ Ευρϊπθσ. Ο μακροπρόκεςμοσ ςτόχοσ είναι να 

μετατραπεί θ Ευρϊπθ ςε μια κοινωνία ανακφκλωςθσ, αποφεφγοντασ τα απόβλθτα και 

χρθςιμοποιϊντασ αναπόφευκτα αυτά ωσ πόρο, όπου είναι δυνατόν. τόχοσ είναι να 

επιτευχκοφν πολφ υψθλότερα επίπεδα ανακφκλωςθσ και να ελαχιςτοποιθκεί θ εξόρυξθ 

πρόςκετων φυςικϊν πόρων. Η ςωςτι διαχείριςθ των αποβλιτων αποτελεί βαςικό ςτοιχείο 

για τθν εξαςφάλιςθ τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων και τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ των 

ευρωπαϊκϊν οικονομιϊν.. 

Θ πολιτικι τθσ ΕΕ για τα απόβλθτα ζχει εξελιχκεί τα τελευταία 30 χρόνια μζςω μιασ ςειράσ 

ςχεδίων περιβαλλοντικισ δράςθσ και ενόσ πλαιςίου νομοκεςίασ που αποςκοπεί ςτθ 

μείωςθ των αρνθτικϊν επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον και τθν υγεία και ςτθ δθμιουργία μιασ 

οικονομίασ με ενεργειακι απόδοςθ και αποτελεςματικι χριςθ των πόρων. Το ζκτο 

πρόγραμμα δράςθσ για το περιβάλλον τθσ ΕΕ (2002-2012) εντόπιςε τθν πρόλθψθ και τθ 

διαχείριςθ των αποβλιτων ωσ μία από τισ τζςςερισ κορυφαίεσ προτεραιότθτεσ. 

Ρρωταρχικόσ ςτόχοσ του είναι να εξαςφαλίςει ότι θ οικονομικι ανάπτυξθ δεν κα οδθγιςει 

ςε όλο και περιςςότερα απόβλθτα. Αυτό οδιγθςε ςτθν ανάπτυξθ μιασ μακροπρόκεςμθσ 

ςτρατθγικισ για τα απόβλθτα. Θ κεματικι ςτρατθγικι του 2005 για τθν πρόλθψθ και τθν 

ανακφκλωςθ των αποβλιτων οδιγθςε ςτθν ανακεϊρθςθ τθσ οδθγίασ πλαίςιο για τα 

απόβλθτα, που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίκο τθσ πολιτικισ τθσ ΕΕ για τα απόβλθτα. 

Θ ανακεϊρθςθ φζρνει μια εκςυγχρονιςμζνθ προςζγγιςθ ςτθ διαχείριςθ των αποβλιτων, 

ςθματοδοτϊντασ μια ςτροφι από τθ ςκζψθ για τα απόβλθτα ωσ ζνα ανεπικφμθτο βάροσ 

για να το κεωριςουμε ωσ ζναν πολφτιμο πόρο. Θ οδθγία επικεντρϊνεται ςτθν πρόλθψθ 

τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων και κζτει ςε εφαρμογι νζουσ ςτόχουσ οι οποίοι κα βοθκιςουν 

τθν ΕΕ να κινθκεί προσ τθν κατεφκυνςθ του ςτόχου τθσ να γίνει μια κοινωνία ανακφκλωςθσ. 

Ρεριλαμβάνει ςτόχουσ για τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ να ανακυκλϊνουν το 50% των αςτικϊν 

αποβλιτων τουσ και το 70% των καταςκευαςτικϊν αποβλιτων ζωσ το 2020. Θ οδθγία 

ειςάγει μια ιεραρχία αποβλιτων πζντε βακμίδων, όπου θ πρόλθψθ είναι θ καλφτερθ 

επιλογι, ακολουκοφμενθ από επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ και άλλεσ μορφζσ τθσ 
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ανάκτθςθσ, με διάκεςθ όπωσ θ υγειονομικι ταφι ωσ ζςχατθ λφςθ. Θ νομοκεςία τθσ ΕΕ για 

τα απόβλθτα αποςκοπεί ςτθν προϊκθςθ τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων ςτθν ιεραρχία 

των αποβλιτων. Στο ςχιμα 4 παρουςιάηεται θ ιεραρχία των αποβλιτων. 

 

Σχιμα 4  Ιεραρχία αποβλιτων
4
 

Θ ιεραρχία των αποβλιτων κατατάςςει τισ επιλογζσ διαχείριςθσ αποβλιτων ςφμφωνα με 

το τι είναι καλφτερο για το περιβάλλον και περιλαμβάνει 5 ςτάδια: 

1. Ρρόλθψθ: χριςθ λιγότερων υλικϊν ςτο ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι. διατιρθςθ 

προϊόντων για μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα, επαναχρθςιμοποίθςθ. 

χρθςιμοποιϊντασ λιγότερο επικίνδυνα υλικά. 

2. Ρροετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ: ζλεγχοσ, κακαριςμόσ, επιςκευι, 

ανακαίνιςθ, ολόκλθρα αντικείμενα ι ανταλλακτικά. 

3. . Ανακφκλωςθ: μετατροπι των αποβλιτων ςε νζα ουςία ι προϊόν. περιλαμβάνει τθν 

κομποςτοποίθςθ αν πλθροί τα πρωτόκολλα ποιότθτασ 

4. Άλλθ ανάκτθςθ: περιλαμβάνει αναερόβια χϊνευςθ, αποτζφρωςθ με ανάκτθςθ 

ενζργειασ, αεριοποίθςθ και πυρόλυςθ που παράγουν ενζργεια (καφςιμα, 

κερμότθτα και ενζργεια) και υλικά από απόβλθτα. 

5. Διάκεςθ: χϊροσ υγειονομικισ ταφισ και αποτζφρωςθ χωρίσ ανάκτθςθ ενζργειασ. 

Θ οδθγία ΕΕ 2018/851 επιφζρει τροποποιιςεισ ςτθν οδθγία 2008/98 / ΕΚ για τα 

απόβλθτα (οδθγία πλαίςιο για τα απόβλθτα), θ οποία παρζχει το νομοκετικό 

πλαίςιο για τθ ςυλλογι, μεταφορά, ανάκτθςθ και διάκεςθ των αποβλιτων. Θ 

οδθγία αυτι τροποποιεί, μεταξφ άλλων, 

- αφξθςθ των ςτόχων για τθν προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ και 

ανακφκλωςθ αποβλιτων · 

                                                 
4
http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/WASTE%20BROCHURE.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/WASTE%20BROCHURE.pdf
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- να απομακρφνει τισ ουςίεσ που προορίηονται για ηωοτροφζσ από το πεδίο 

εφαρμογισ τθσ οδθγίασ 2008/98 / ΕΚ · 

- να προςκζςει οριςμζνουσ νζουσ οριςμοφσ. 

- Θ αλλαγι παφει να είναι ςυνκικεσ και απαιτιςεισ αποβλιτων. 

- προβλζπει εξαιρζςεισ για τον διαχωριςμό τθσ ςυλλογισ αποβλιτων · 

- κακιερϊνει τον διαχωριςμό των βιολογικϊν αποβλιτων, 

- τθ ςυλλογι επικίνδυνων αποβλιτων οικιακισ χριςθσ και 

- να ενθμερϊνονται οι απαιτιςεισ τιρθςθσ αρχείων. 

Θ οδθγία επιφζρει τροποποιιςεισ ςε οριςμζνα ειδικά ςθμεία που ςχετίηονται με τα 

απόβλθτα κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων: 

- Δυνατότθτα κακοριςμοφ ειδικϊν κριτθρίων για τθν αποχαρακτθριςμό αποβλιτων για τα 

απόβλθτα κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων. 

- Δυνατότθτα εφαρμογισ τθσ διευρυμζνθσ ευκφνθσ του παραγωγοφ ςτα 

κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα. 

- Ενκάρρυνςθ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ των προϊόντων και τθσ εγκατάςταςθσ 

ςυςτθμάτων που προωκοφν δραςτθριότθτεσ επιςκευισ και επαναχρθςιμοποίθςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων. 

- Δθμιουργία χωριςτισ ςυλλογισ αςτικϊν αποβλιτων για τα κλωςτοχφαντουργικά 

προϊόντα, ζωσ τθν 1θ Ιανουαρίου 2025. 

Θ ΕΚ ενζκρινε τθ δζςμθ μζτρων για τθν κυκλικι οικονομία προκειμζνου να ενκαρρφνει και 

να βοθκιςει τθ μετάβαςθ τθσ Ευρϊπθσ ςε κυκλικι οικονομία. Το πακζτο κυκλικισ 

οικονομίασ περιλαμβάνει ςχζδια δράςθσ και οδθγίεσ, όπωσ για τθ μείωςθ του αντίκτυπου 

οριςμζνων πλαςτικϊν προϊόντων ςτο περιβάλλον, που αποςκοποφν ςτθ μείωςθ τθσ 

ποςότθτασ των αποβλιτων και των αρνθτικϊν επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον και τθν 

ανκρϊπινθ υγεία. 

Θ οδθγία τθσ ΕΕ για τθν υγειονομικι ταφι ζχει ςθμαντικό ρόλο, αναπτφςςοντασ τθν 

πολιτικι διαχείριςθσ των αποβλιτων και τουσ περιοριςμοφσ τθσ υγειονομικισ ταφισ. Θ 

παροφςα οδθγία ορίηει επίςθσ τισ κατθγορίεσ αποβλιτων (αςτικά απόβλθτα, επικίνδυνα 

απόβλθτα, μθ επικίνδυνα απόβλθτα και αδρανι απόβλθτα) και παρουςιάηει τθ νομοκεςία 

και τθ διαδικαςία αποδοχισ των αποβλιτων ςε χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ. 

Θ οδθγία τθσ ΕΕ για τθν αποτζφρωςθ αποβλιτων κακορίηει τισ οριακζσ τιμζσ εκπομπϊν για 

τισ μονάδεσ αποτζφρωςθσ και ςυναποτζφρωςθσ και παρακολουκεί τισ απαιτιςεισ για 

ρφπουσ ςτον ατμοςφαιρικό αζρα, όπωσ το διοξείδιο του κείου (SO2), το υδροχλϊριο (HCl), 

θ ςκόνθ, τα οξείδια του αηϊτου (NOx) ι τα βαρζα μζταλλα. 
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Κεφάλαιο 4.2.3.2  Είδοσ αποβλιτων και κωδικοί των ευρωπαϊκϊν αποβλιτων 

Οι επιλογζσ διαχείριςθσ αποβλιτων για τα κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα είναι: 

επαναχρθςιμοποίθςθ, επζκταςθ τθσ διάρκειασ ηωισ των προϊόντων. ανακφκλωςθ - 

ανακφκλωςθ , ανάκτθςθ ενζργειασ - αποτζφρωςθ, αεριοποίθςθ, πυρόλυςθ, και χϊροσ 

υγειονομικισ ταφισ. 

Είτε πρόκειται για επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ ι υγειονομικι ταφι, θ διαχείριςθ 

των βιομθχανικϊν αποβλιτων ςυνεπάγεται περιβαλλοντικό και οικονομικό κόςτοσ. Το 

πρϊτο βιμα είναι θ ςυλλογι των αποβλιτων, δίπλα ςτθν ταξινόμθςθ και τθ μεταφορά. Στθ 

ςυνζχεια, αντιμετωπίηονται τα απόβλθτα, τα οποία μπορεί να είναι δαπανθρά και, κατά 

ςυνζπεια, κα προκαλζςουν εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου και ρφπανςθ του αζρα, του 

νεροφ και του εδάφουσ. Θ ποςότθτα των αποβλιτων περιζχει ζνα μίγμα υλικϊν, τα οποία 

μπορεί να είναι επικίνδυνα ι μθ επικίνδυνα. Δυςτυχϊσ, μια μεγάλθ ποςότθτα από τα 

παραγόμενα απόβλθτα είναι επικίνδυνθ διότι περιζχει βαρζα μζταλλα και άλλεσ τοξίνεσ. 

Λόγω αυτϊν των ουςιϊν, θ επεξεργαςία των αποβλιτων απαιτεί ειδικζσ διεργαςίεσ για τθν 

αντιμετϊπιςθ των επικίνδυνων ςυςτατικϊν. Θ ταξινόμθςθ επικίνδυνων και μθ επικίνδυνων 

αποβλιτων εξαρτάται από το ςφςτθμα ταξινόμθςθσ και επιςιμανςθσ επικίνδυνων ουςιϊν 

και μειγμάτων που ορίηονται ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ νομοκεςίασ για τισ χθμικζσ ουςίεσ. 

Θ ταξινόμθςθ των αποβλιτων, από τθν άποψθ των επικίνδυνων χαρακτθριςτικϊν τουσ, 

ορίηεται ςτον ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλιτων (απόφαςθ τθσ Επιτροπισ 2014/955 / ΕΕ) 

και ςτο παράρτθμα III (ιδιότθτεσ των αποβλιτων που το κακιςτοφν επικίνδυνο) τθσ οδθγίασ 

2008/98 / C. 

Ο ρόλοσ των κωδικϊν αποβλιτων είναι θ ταξινόμθςθ διαφόρων τφπων αποβλιτων. Αυτό 

βοθκά τισ εταιρείεσ να προςδιορίςουν τον τφπο των αποβλιτων με εναρμονιςμζνο τρόπο, 

εντόσ τθσ ΕΕ, προκειμζνου να επιλζξουν τθν καλφτερθ κεραπευτικι επιλογι. 

Θ φφςθ των αποβλιτων που παράγονται από τον τομζα τθσ κλωςτοχφαντουργίασ και τθσ 

ζνδυςθσ μπορεί να ταξινομθκεί ςε δφο ομάδεσ: 

- Απορρίμματα κλωςτοχφαντουργικϊν: απόβλθτα που παράγονται κατά τθ διάρκεια 

των διαφόρων ςταδίων τθσ κλωςτοχφαντουργίασ, όπωσ ςκόνθ από τθν κλϊςθ, 

ραβδϊςεισ από τθν φφανςθ, υπολείμματα νιματοσ από τθν διαδικαςία πλεξίματοσ, 

πλευρικό τμιμα υφάςματοσ από τθ μζκοδο πλζξθσ, μικρά μζρθ υφάςματοσ από τθ 

διαδικαςία κοπισ 

- άλλα απόβλθτα: απόβλθτα που παράγονται κατά τθ διάρκεια βοθκθτικϊν 

διαδικαςιϊν ςε εταιρείεσ κλωςτοχφαντουργίασ και ζνδυςθσ, όπωσ 

χρθςιμοποιθμζνεσ ςυςκευαςίεσ (κουτιά από χαρτόνι, ρολά, εμπορευματοκιβϊτια, 

παλζτεσ κλπ.), Χρθςιμοποιθμζνα ζλαια, μολυςμζνα απορροφθτικά, μεταλλικά 

απορρίμματα, κλπ.. 
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Κανόνεσ για τον προςδιοριςμό του κϊδικα αποβλιτων 

Τα διάφορα είδθ αποβλιτων που περιλαμβάνονται ςτον ευρωπαϊκό κατάλογο 

αποβλιτων (απόφαςθ τθσ Επιτροπισ 2014/955 / ΕΕ) ορίηονται πλιρωσ από τον 

εξαψιφιο κωδικό για τα απόβλθτα, τα οποία ςυνδζονται άμεςα με τισ αντίςτοιχεσ 

κζςεισ διψιφιων και τετραψιφιων κεφαλαίων. Αυτό ςυνεπάγεται ότι πρζπει να 

λθφκοφν τα ακόλουκα βιματα για τον εντοπιςμό ενόσ κϊδικα αποβλιτων ςτον 

κατάλογο: 

- Ρροςδιορίςτε τθν πθγι που παράγει τα απόβλθτα ςτα κεφάλαια 01 ζωσ 12 ι 17 ζωσ 20 

και προςδιορίςτε τον κατάλλθλο εξαψιφιο κωδικό των αποβλιτων (εξαιρουμζνων των 

κωδικϊν που τελειϊνουν με 99 από αυτά τα κεφάλαια). Σθμειϊςτε ότι μια ςυγκεκριμζνθ 

μονάδα παραγωγισ μπορεί να χρειαςτεί να ταξινομιςει τισ δραςτθριότθτζσ τθσ ςε 

διάφορα κεφάλαια. Ραραδείγματοσ χάριν, ζνασ καταςκευαςτισ αυτοκινιτων μπορεί να 

βρει τα απόβλθτά του που απαρικμοφνται ςτα κεφάλαια 12 (απόβλθτα από τθ 

διαμόρφωςθ και επιφανειακι επεξεργαςία των μετάλλων), 11 (ανόργανα απόβλθτα που 

περιζχουν μζταλλα από τθν επεξεργαςία μετάλλων και τθν επίςτρωςθ μετάλλων) και 08 

(απόβλθτα από τθ χριςθ επικαλφψεων) , ανάλογα με τα διαφορετικά βιματα τθσ 

διαδικαςίασ 

- Εάν δεν υπάρχει κανζνασ κατάλλθλοσ κωδικόσ αποβλιτων ςτα κεφάλαια 01 ζωσ 12 ι 17 

ζωσ 20, πρζπει να εξετάηονται τα κεφάλαια 13, 14 και 15 για τον προςδιοριςμό των 

αποβλιτων 

- Εάν δεν ιςχφει κανζνασ από αυτοφσ τουσ κωδικοφσ αποβλιτων, τα απόβλθτα πρζπει να 

αναγνωρίηονται ςφμφωνα με το κεφάλαιο 16. 

- Εάν τα απόβλθτα δεν περιλαμβάνονται ςτο κεφάλαιο 16, πρζπει να χρθςιμοποιείται ο 

κωδικόσ 99 (απόβλθτα που δεν προςδιορίηονται διαφορετικά) ςτο τμιμα του καταλόγου 

που αντιςτοιχεί ςτθ δραςτθριότθτα που προςδιορίηεται ςτο πρϊτο βιμα. 

Στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλιτων υπάρχει ζνα ειδικό κεφάλαιο για τθ βιομθχανία 

κλωςτοχφαντουργίασ και ζνδυςθσ, το οποίο περιλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ τφπουσ 

αποβλιτων: 

04 02 απόβλθτα τθσ κλωςτοχφαντουργίασ 

04 02 09 απόβλθτα από ςφνκετα υλικά (εμποτιςμζνο υφαντικό, ελαςτομερζσ, 

πλαςτομερζσ ) 

04 02 10 οργανικι φλθ από φυςικά προϊόντα (για παράδειγμα γράςο, κερί) 

04 02 14* απόβλθτα από φινίριςμα που περιζχουν οργανικοφσ διαλφτεσ 

04 02 15 απόβλθτα από φινίριςμα εκτόσ εκείνων που αναφζρονται ςτο 04 02 14 

04 02 16* χρωςτικζσ ουςίεσ και χρωςτικζσ ουςίεσ που περιζχουν επικίνδυνεσ ουςίεσ 

04 02 17 χρωςτικζσ φλεσ και χρωςτικζσ ουςίεσ άλλεσ από εκείνεσ που αναφζρονται ςτο 

04 02 16 
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04 02 19* λάςπεσ από επιτόπου επεξεργαςία υγρϊν αποβλιτων που περιζχουν 

επικίνδυνεσ ουςίεσ 

04 02 20 λάςπεσ από επιτόπου επεξεργαςία υγρϊν εκροισ άλλεσ από εκείνεσ που 

αναφζρονται ςτο 04 02 19 

04 02 21  απόβλθτα από μθ επεξεργαςμζνεσ υφαντικζσ ίνεσ 

04 02 22 απόβλθτα από μεταποιθμζνεσ υφαντικζσ ίνεσ 

04 0299 απόβλθτα μθ προδιαγραφόμενα αλλιϊσ. 

Ο Ευρωπαϊκόσ κατάλογοσ αποβλιτων περιλαμβάνει επίςθσ κεφάλαια για τα απόβλθτα που 

μποροφν να παραχκοφν ςε διαφορετικζσ βιομθχανίεσ. Για παράδειγμα, το κεφάλαιο 15 01 

αφορά τα απορρίμματα ςυςκευαςίασ: 

15 01 ςυςκευαςία (ςυμπεριλαμβανομζνων χωριςτά ςυλλεγζντων αςτικϊν 

απορριμμάτων ςυςκευαςίασ) 

15 01 01 ςυςκευαςία από χαρτί και χαρτόνι 

15 01 02 πλαςτικι ςυςκευαςία 

15 01 03 ξφλινθ ςυςκευαςία 

15 01 04 μεταλλικι ςυςκευαςία 

15 01 05 ςφνκετθ ςυςκευαςία 

15 01 06 μικτι ςυςκευαςία 

15 01 07    γυάλινθ ςυςκευαςία 

15 01 09 ςυςκευαςία  κλωςτοχφαντουργικϊν 

15 01 10* ςυςκευαςίεσ που περιζχουν κατάλοιπα ι μολυςμζνα από επικίνδυνεσ ουςίεσ 

15 01 11* μεταλλικι ςυςκευαςία που περιζχει επικίνδυνθ ςτερει πορϊδθ μιτρα (για 

παράδειγμα αμίαντο), ςυμπεριλαμβανομζνων των κενϊν δοχείων πίεςθσ 

Εκτόσ από το ειδικό κεφάλαιο για τισ βιομθχανίεσ κλωςτοχφαντουργίασ και ζνδυςθσ (04 

02), οι εταιρείεσ αυτζσ μποροφν επίςθσ να παράγουν απόβλθτα που ταξινομοφνται ςτα 

ακόλουκα κεφάλαια του ευρωπαϊκοφ καταλόγου αποβλιτων: 

06 Απόβλθτα από ανόργανεσ χθμικζσ διεργαςίεσ *απόβλθτα από τθ χριςθ ανόργανων 

χθμικϊν ουςιϊν+ 

07 Απόβλθτα από οργανικζσ χθμικζσ διεργαςίεσ *απόβλθτα από τθ χριςθ οργανικϊν 

χθμικϊν ουςιϊν+ 

08 Απόβλθτα από τθν παραγωγι, τθ διαμόρφωςθ, τθν προμικεια και τθ χριςθ (MFSU) 

επικαλφψεων (χρϊματα, βερνίκια και υαλοβάμβακα), κόλλεσ, ςτεγανωτικά και μελάνια 

εκτφπωςθσ 

10 Απόβλθτα από κερμικζσ διεργαςίεσ *μόνο 10 01 - απόβλθτα από ςτακμοφσ 

θλεκτροπαραγωγισ και άλλεσ μονάδεσ καφςθσ+ 
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13 Απόβλθτα πετρελαίου και απόβλθτα υγρϊν καυςίμων (εκτόσ από βρϊςιμα ζλαια 05 και 

12) 

14 Απόβλθτα οργανικϊν διαλυτϊν, ψυκτικϊν μζςων και προωκθτικϊν (εκτόσ 07 και 08) 

15 Συςκευαςία αποβλιτων. απορροφθτικά, υφάςματα ςκουπίςματοσ, υλικά φίλτρων και 

προςτατευτικό ρουχιςμό που δεν κακορίηονται διαφορετικά 

16 Απόβλθτα μθ προδιαγραφόμενα άλλωσ ςτθ λίςτα 

17 Απορρίμματα καταςκευϊν και κατεδαφίςεων (ςυμπεριλαμβανομζνου του 

εκςκαφκζντοσ εδάφουσ από μολυςμζνουσ τόπουσ) 

19 Απόβλθτα από εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ αποβλιτων, μονάδεσ επεξεργαςίασ λυμάτων 

εκτόσ τόπου και προετοιμαςία νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ και νεροφ για 

βιομθχανικι χριςθ *μόνο κεφάλαιο 19 09 - Απόβλθτα από τθν προετοιμαςία νεροφ 

ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ ι νεροφ για βιομθχανικι χριςθ - όταν μια εταιρεία διακζτει 

ςφςτθμα επεξεργαςίασ για το βιομθχανικό νερό+ 

20 Δθμοτικά απόβλθτα (οικιακά απόβλθτα και παρόμοια εμπορικά, βιομθχανικά και 

κεςμικά απόβλθτα) περιλαμβανομζνων χωριςτά ςυλλεχκζντων κλαςμάτων 

 

 

4.2.4 Προτεινόμενεσ αναγνϊςεισ: 

- EU Waste management,https://eur-

lex.europa.eu/summary/chapter/environment/2004.html?root=2004 

- http://ec.europa.eu/environment/waste/legislation/index.htm 

- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014D0955 

- https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/environment/2004.html?root=2004 

- https://echa.europa.eu/home 

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

showFile&rep=file&fil=LIFE05_ENV_E_000285_LAYMAN.pdf 

- Bianchi C., Birtwistle G., 2012, Consumer clothing disposal behavior. A comparative 

study. International Journal of Consumer Studies, 36, 335-341. 
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4.2.5 Κουϊη 

1. Τι περιλαμβάνεται ςτθ νομοκεςία τθσ ΕΕ για τα απόβλθτα;; 

a. Οδθγία 

b. Νόμουσ 

c. Ρολιτικζσ   

d. υκμίςεισ  

2. Ροιεσ είναι οι επιλογζσ διαχείριςθσ αποβλιτων για τα κλωςτοχφαντουργικά 

προϊόντα; 

a. Επαναχρθςιμοποίθςθ, επεκτείνοντασ τθ διάρκεια ηωισ των προϊόντων 

b. Ανακφκλωςθ - ανακφκλωςθ πάνω και κάτω 

c. Ανάκτθςθ ενζργειασ - αποτζφρωςθ 

d. ΧΥΤΑ. 

3. Ροια επιλογι για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων είναι θ πιο βιϊςιμθ; 

a. ΧΥΤΑ 

b. Ανακφκλωςθ  

c. Αποτζφρωςθ 

d. Επαναχρθςιμοποίθςθ  

4. Είναι ςθμαντικό να τθροφνται οι κϊδικεσ αποβλιτων ςε μια εταιρεία; 

a. Πχι , δεν είναι. 

b. Ναι, να ταξινομιςετε διαφορετικά είδθ αποβλιτων για να επιλζξετε τθν 

καλφτερθ επιλογι κεραπείασ 

5. Υπάρχει νομοκεςία για τον ζλεγχο των κλωςτοχφαντουργικϊν  αποβλιτων; 

a. Ναι  

b. Πχι  
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Κεφάλαιο  4.3  Η κυκλικι οικονομία ςτθν Κλωςτοχφαντουργία 

4.3.1 Ειςαγωγι 

Θ βιομθχανία παραγωγισ ενδφματοσ ςτθν ΕΕ επικεντρϊνεται ςτθν προςτικζμενθ αξία ςε 

προϊόντα που βελτιϊνουν το ςχεδιαςμό, τθν άνεςθ, τθν ποιότθτα, τα υλικά που ςζβονται 

τουσ περιβαλλοντικοφσ κανόνεσ. Θ ΕΕ υπιρξε ανζκακεν ςθμαντικόσ προμθκευτισ 

ενδυμάτων υψθλισ ποιότθτασ ςτθν παγκόςμια αγορά. 

 

4.3.2 Short description 

Γνϊςθ Δεξιότθτεσ Αρμοδιότθτεσ 
το τζλοσ τθσ ενότθτασ ο εκπαιδευόμενοσ 

Θα είναι ςε κζςθ να: 

το τζλοσ τθσ ενότθτασ ο εκπαιδευόμενοσ 

Θα είναι ςε μπορεί να:: 

το τζλοσ τθσ ενότθτασ ο εκπαιδευόμενοσ  

κα ζχει αποκτιςει τθν ικανότθτα και τθν 

αυτονομία  

 Να ςυηθτιςει τθν 

αειφορία ςτθν αλυςίδα 

εφοδιαςμοφ. 

 Ρεριγράψει  τθν αλυςίδα 

παραγωγισ ειδϊν 

ζνδυςθσ, τισ ιδιότθτεσ 

υλικϊν και τισ τεχνολογίεσ 

που χρθςιμοποιοφνται 

ςτθν κλωςτοχφαντουργία 

για να 

αναπροςανατολιςτεί θ 

λειτουργία τθσ 

επιχείρθςθσ ςε ζνα 

μοντζλο που βαςίηεται 

ςτθ διατιρθςθ των πόρων 

 Συηθτιςει τθ διαδικαςία 

ανακφκλωςθσ (ίνεσ, υλικά, 

προϊόντα κ.λπ.) 

  Σχεδιάςει ζνα πλαίςιο για 

τθν εφαρμογι των αρχϊν 

τθσ κυκλικισ οικονομίασ 

ςτθν εταιρεία 

 Ελζγξτε τθν ικανότθτα 

αλλαγισ του τρζχοντοσ 

γραμμικοφ μοντζλου τθσ 

αλυςίδασ αξίασ ςε ζναν 

κλειςτό κφκλο.. 

 Χρθςιμοποιιςει ευζλικτεσ 

αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ ι 

δθμιουργιςει νζεσ για να 

μειϊςει τα αποκζματα. 

 Εφαρμόςει εναλλακτικοφσ 

τρόπουσ μεταφοράσ, 

εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και 

επικοινωνίασ. 

  Επιλζξει ζναν κατάλλθλο 

προμθκευτι (τοπικό) που 

μπορεί να  προςφζρει 

φιλικά προσ το περιβάλλον 

υλικά. 

 

 

4.3.3 Περιεχόμενα Κεφαλαίου 

 4.3.3.1 Ζννοια τθσ βιωςιμότθτασ 

Ρζρα από τον ςυμβατικό οριςμό τθσ, θ ζννοια τθσ αειφορίασ αντανακλά τισ ςφγχρονεσ 
κοινωνικζσ ανθςυχίεσ για τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ που προκαλοφν οι ανκρϊπινεσ 
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δραςτθριότθτεσ, μζςω τθσ ακατανόθτθσ κατανάλωςθσ φυςικϊν πόρων και τθσ εκτεταμζνθσ 
ρφπανςθσ. 
Θ αειφόροσ ανάπτυξθ, ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ςθμαίνει ικανοποίθςθ των 
αναγκϊν του παρόντοσ, διαςφαλίηοντασ ταυτόχρονα ότι οι μελλοντικζσ γενιζσ μποροφν να 
ικανοποιιςουν τισ δικζσ τουσ ανάγκεσ. Θ βιϊςιμθ ανάπτυξθ ενςωματϊκθκε ςτισ πολιτικζσ 
και τθ νομοκεςία τθσ ΕΕ, μζςω τθσ ςτρατθγικισ τθσ ΕΕ για τθν αειφόρο ανάπτυξθ, μζςω τθσ 
ατηζντασ τθσ ΕΕ για τθ βελτίωςθ τθσ νομοκεςίασ. Αποτυπϊνεται ςτισ τομεακζσ πολιτικζσ 
όπωσ το 7ο Ρρόγραμμα Δράςθσ για το Ρεριβάλλον. Οι προςπάκειεσ αυτζσ ςυνοδεφονται 
από υψθλό επίπεδο ςυμμετοχισ των κρατϊν μελϊν και των ενδιαφερομζνων, γεγονόσ που 
αποτελεί προχπόκεςθ για τθν επιτυχι εφαρμογι τουσ. 
Θ ΕΕ ςυνζβαλε αποφαςιςτικά ςτθ διαμόρφωςθ τθσ παγκόςμιασ ατηζντασ του 2030. Θ 
Ατηζντα είναι απόλυτα ςυνεπισ με το όραμα τθσ Ευρϊπθσ και ζχει πλζον καταςτεί 
παγκόςμιο ςχζδιο παγκόςμιασ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. Θ ΕΕ κα ςυνεχίςει να πρωτοςτατεί 
ςτθν εφαρμογι τθσ ατηζντασ του 2030 και των SDG, μαηί με τα κράτθ μζλθ τθσ, με πλιρθ 
ςεβαςμό τθσ αρχισ τθσ επικουρικότθτασ. Θ Ατηζντα του 2030 περιλαμβάνει: 
 

 

-Δεν υπάρχει φτϊχεια 

- Μθδενικι πείνα 

- Καλι υγεία και ευεξία 

- Ροιότθτα εκπαίδευςθσ 

-Ιςότθτα των φφλων 

- Κακαρό νερό και αποχζτευςθ 

- Ρροςιτι και κακαρι ενζργεια 

- Αξιοπρεπισ εργαςία και οικονομικι ανάπτυξθ 

- Βιομθχανία, καινοτομία και υποδομζσ 

- Μειωμζνεσ ανιςότθτεσ 

- Αειφόρεσ πόλεισ και κοινότθτεσ 

- Υπεφκυνθ κατανάλωςθ και παραγωγι 

- Κλιματικι δράςθ 

- Ηωι κάτω από το νερό 

- Ηωι ςτθ γθ 

- Ειρινθ, δικαιοςφνθ και ιςχυρά κεςμικά όργανα 

- Συνεργαςίεσ για τουσ ςτόχουσ 

Θ βιωςιμότθτα μπορεί να οριςτεί με πολλοφσ τρόπουσ, εξαρτάται από τθν προβλεπόμενθ 

χριςθ. Ουςιαςτικά, θ βιωςιμότθτα ωσ ζννοια προςδιορίςτθκε ςτθν ζκκεςθ Brundtland το 
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1987 και ςτθ ςυνζχεια εγκρίκθκε από τθν Ραγκόςμια Επιτροπι των Θνωμζνων Εκνϊν για 

το Ρεριβάλλον και τθν Ανάπτυξθ: «θ αειφορία ςθμαίνει ότι είναι ςε κζςθ να ικανοποιιςει 

τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ χωρίσ να διακυβεφει τθ δυνατότθτα των μελλοντικϊν γενεϊν να 

ικανοποιιςουν τισ δικζσ τουσ ανάγκεσ» . 

Η αεϊφορία ςτθν κλωςτοχφαντουργία 

Θ αειφορία, ςφμφωνα με τθν Ραγκόςμια Διάςκεψθ Κορυφισ για τθν Κοινωνικι Ανάπτυξθ, 

καλφπτει τρεισ βαςικοφσ πυλϊνεσ: περιβαλλοντικό, κοινωνικό, οικονομικό. Από οικονομικι 

άποψθ, θ αειφόροσ ανάπτυξθ τθσ ευρωπαϊκισ κλωςτοχφαντουργίασ μπορεί να επιτευχκεί 

μζςω τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, να είναι ζνα βιμα μπροςτά από τον ανταγωνιςμό. 

Οι περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ των κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων ποικίλλουν 

ςθμαντικά ανάλογα με τον τφπο των χρθςιμοποιοφμενων ινϊν και βιομθχανικϊν μεκόδων. 

Ωςτόςο, περιλαμβάνουν: 

- χριςθ ενζργειασ, εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου, εκλφςεισ κρεπτικϊν 

ςυςτατικϊν (που οδθγοφν ςτον ευτροφιςμό) και οικοτοξικότθτα από πλφςιμο 

(κζρμανςθ νεροφ και απορρυπαντικά) και βαφι κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων 

- χριςθ ενζργειασ, εξάντλθςθ πόρων και εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου από τθν 

επεξεργαςία ορυκτϊν καυςίμων ςε ςυνκετικζσ ίνεσ, π.χ. πολυεςτζρα ι νάιλον 

- ςθμαντικι χριςθ νεροφ, τοξικότθτα από τθ χριςθ λιπαςμάτων, χριςθ 

φυτοφαρμάκων και ηιηανιοκτόνων, χριςθ ενζργειασ και εκπομπζσ αερίων 

κερμοκθπίου που ςυνδζονται με ςυςτιματα παραγωγισ και άρδευςθσ λιπαςμάτων 

που ςχετίηονται με τθν παραγωγι φυτικϊν ινϊν, π.χ. βαμβάκι; 

- χριςθ νεροφ (20% τθσ βιομθχανικισ ρφπανςθσ των γλυκϊν υδάτων προζρχεται από 

τθν επεξεργαςία κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων και τθ βαφι), τθν τοξικότθτα, τα 

επικίνδυνα απόβλθτα και τα απόβλθτα που ςχετίηονται με το ςτάδιο τθσ 

παραγωγισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των χθμικϊν ουςιϊν πριν τθ κεραπεία, των 

βαφϊν και των φινιριςμάτων. 

. Πςον αφορά τισ χθμικζσ ουςίεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτισ εταιρείεσ 

κλωςτοχφαντουργίασ και ζνδυςθσ, ζνα από τα πιο ςθμαντικά νομικά ηθτιματα είναι ο 

κανονιςμόσ REACH. Βάςει του εν λόγω κανονιςμοφ, για τα κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα 

που παράγονται ςτθν Ευρϊπθ, πρζπει να καταχωρθκοφν οι  ουςίεσ που ενςωματϊνονται 

ςτα κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα. Για όλα τα είδθ κλωςτοχφαντουργίασ, οι παραγωγοί ι 

οι ειςαγωγείσ πρζπει να ενθμερϊςουν τον πελάτθ εάν ζνα υφαντουργικό αντικείμενο 

περιζχει οποιοδιποτε από  SVHC (ουςίεσ που προκαλοφν πολφ μεγάλθ ανθςυχία) ςτον 

κατάλογο υποψιφιων ουςιϊν ςε ςυγκζντρωςθ άνω του 0,1% (w / w). Επιπλζον, θ εταιρεία 

(παραγωγόσ ι ειςαγωγζασ) πρζπει να ενθμερϊςει τον ECHA εάν θ ςυνολικι ετιςια 

ποςότθτα ενόσ SVHC (ςε ςυγκζντρωςθ> 0,1% ςτο είδοσ) είναι μεγαλφτερθ από 1 τόνο. Οι 

καταναλωτζσ ζχουν επίςθσ τθ δυνατότθτα να ηθτιςουν από τουσ λιανοπωλθτζσ εάν τα 

προϊόντα περιζχουν SVHC ςε ςυγκζντρωςθ άνω του 0,1% και ο ζμποροσ λιανικισ πϊλθςθσ 

ζχει 45 θμζρεσ για να απαντιςει. Πλα τα κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα ςτθν ΕΕ 
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(παραγόμενα ι ειςαγόμενα) πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τουσ περιοριςμοφσ που 

ορίηονται (ςτο παράρτθμα XVII του κανονιςμοφ REACH) και με τισ άδειεσ (παράρτθμα XIV 

του κανονιςμοφ REACH). 

 

 4.3.3.2 Οριςμόσ τθσ  εφοδιαςτικισ αλυςίδασ  

. Μια βιϊςιμθ αλυςίδα αξίασ μπορεί να μειϊςει τισ οικολογικζσ και κοινωνικζσ επιπτϊςεισ 

τθσ εταιρείασ και των δραςτθριοτιτων ςε όλθ τθν εφοδιαςτικι αλυςίδα. Μια βιϊςιμθ 

αλυςίδα εφοδιαςμοφ ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία αξίασ και εμπιςτοςφνθσ μεταξφ των 

καταναλωτϊν και των μετόχων 

Θ εφοδιαςτικι αλυςίδα αντιπροςωπεφει τα βιματα που χρειάηεται μια επιχείρθςθ για να 

μεταφζρει το προϊόν ι τθν υπθρεςία από τθν αρχικι τθσ κατάςταςθ ςτον καταναλωτι 

(ςχιμα 5). Μπορεί να οριςτεί ωσ δίκτυο ι ςφςτθμα δραςτθριοτιτων, οργανιςμϊν, 

πλθροφοριϊν και πόρων που ςχετίηονται με τθ μετακίνθςθ ενόσ προϊόντοσ / υπθρεςίασ 

από τον προμθκευτι ςτον καταναλωτι. 

Από τθν επιςτθμονικι βιβλιογραφία προκφπτει ότι οι εταιρείεσ ζχουν αναγνωρίςει από τθ 

μία πλευρά τα οφζλθ των μελϊν τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ ςτθ διαχείριςθ του 

περιβάλλοντοσ και ευκφνονται επίςθσ για τισ περιβαλλοντικζσ επιδόςεισ των εταίρων και 

των προμθκευτϊν τουσ. 

Μια άλλθ ςθμαντικι πτυχι τθσ βιϊςιμθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ είναι θ ανιχνευςιμότθτα. Θ 

ιχνθλαςιμότθτα, όπωσ ορίηεται από το πρότυπο ISO (ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 

2015), είναι "θ ικανότθτα εντοπιςμοφ και ανίχνευςθσ τθσ ιςτορίασ, τθσ διανομισ, τθσ κζςθσ 

και τθσ εφαρμογισ προϊόντων, εξαρτθμάτων, υλικϊν και υπθρεςιϊν. Ζνα ςφςτθμα 

ιχνθλαςιμότθτασ καταγράφει και ακολουκεί το μονοπάτι, κακϊσ τα προϊόντα, τα 

εξαρτιματα, τα υλικά και οι υπθρεςίεσ προζρχονται από προμθκευτζσ και μεταποιοφνται 

και τελικά διανζμονται ωσ τελικά προϊόντα και υπθρεςίεσ ». Γενικά, ζνα ςφςτθμα 

ανιχνευςιμότθτασ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ που 

ςχετίηονται με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ παράγοντεσ, δραςτθριότθτεσ και προϊόντα, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των ςυνιςτωςϊν πρϊτων υλϊν, των ςυνκθκϊν επεξεργαςίασ, των 

μεταφορικϊν μζςων, των αποτυπϊςεων άνκρακα κ.λπ. 

Θ ανιχνευςιμότθτα ςτθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ  κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων 

υιοκετείται εν μζρει από τισ μάρκεσ για τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν που ςχετίηονται με τισ 

πτυχζσ τθσ αειφορίασ τουσ με τθ μορφι πράςινων πιςτοποιιςεων, ετικετϊν οικολογικοφ 

βαμβακιοφ, δεδομζνων αποτυπϊματοσ άνκρακα ι λεπτομερειϊν προμθκευτι. 

Απαιτοφνται βιματα για τθν προϊκθςθ τθσ ιχνθλαςιμότθτασ και τθν επίτευξθ ςυναίνεςθσ 

μεταξφ των εταίρων τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων για τθν 

εφαρμογι ενόσ ενιαίου και πλιρουσ ςυςτιματοσ ανιχνευςιμότθτασ το οποίο μπορεί να 

καταγράφει και να ανταλλάςςει πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε ςτάδιο τθσ αλυςίδασ 

εφοδιαςμοφ ςε τυποποιθμζνθ μορφι. 
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Θ ανιχνευςιμότθτα τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ ςθμαίνει ότι οι οργανϊςεισ ζχουν τθν 

ικανότθτα να παρακολουκοφν τισ ροζσ υλικϊν και παραγωγισ από  τθν εξόρυξθ πρϊτων 

υλϊν ζωσ ότου φκάςουν ςτον πελάτθ (UNECE 2017). Θ ικανότθτα ανίχνευςθσ ενόσ 

προϊόντοσ κακ 'όλθ τθ διάρκεια του κφκλου ηωισ του υποςτθρίηει τθ διαχείριςθ κινδφνου, 

τον μετριαςμό τθσ απάτθσ, τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ, τα δικαιϊματα των εργαηομζνων, 

τισ τεκμθριωμζνεσ αποφάςεισ διαχείριςθσ και κακορίηει τθν άμεςθ ευκφνθ για κάκε 

ςφνδεςμο ςτον κφκλο ηωισ του προϊόντοσ. Για να προςδιοριςτοφν ποιεσ φάςεισ ςε ζναν 

ςυγκεκριμζνο κφκλο ηωισ προϊόντοσ ζχουν τον μεγαλφτερο αντίκτυπο, μπορεί να διεξαχκεί 

αξιολόγθςθ βιωςιμότθτασ κφκλου ηωισ (LCSA). 

 

Εικόνα 5 Θ αλυςίδα εφοδιαςμοφ τθσ βιομθχανίασ μόδασ 

Πρϊτεσ φλεσ 

Υπάρχουν δφο κφριεσ πθγζσ πρϊτων υλϊν από υφαντικζσ φλεσ: φυςικζσ ίνεσ και τεχνθτζσ 

ίνεσ. Υπάρχουν τρεισ υπο-τφποι φυςικϊν ινϊν: φυτικά ι λαχανικά, ηωικζσ ίνεσ και 

μεταλλικά ςτοιχεία. Τυπικά παραδείγματα φυτικϊν ινϊν περιλαμβάνουν ςυμβατικό και 

οργανικό βαμβάκι, λινό, κάνναβθ, γιοφτα, ραμί και ςιηάλ. Το μαλλί, το μετάξι, το μοχζρ, το 

καςμίρ, θ αγγόρα και θ αλπακά είναι τα κφρια ςυςτατικά τθσ κατθγορίασ των ηωικϊν ινϊν. 

Υπάρχουν δφο είδθ ςυνκετικϊν ινϊν: τεχνθτζσ και ςυνκετικζσ. Οι υγρζσ ςχετικζσ τεχνθτζσ 

ίνεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν κλωςτοχφαντουργία είναι οι αναγεννθμζνεσ κυτταρικζσ 

ίνεσ, οι οποίεσ παράγονται από τθ μετατροπι φυςικϊν πολυμερϊν. Οι ίνεσ αυτισ τθσ 

κατθγορίασ περιλαμβάνουν ρεγιόν βιςκόηθσ, οξικό ρεγιόν, lyocell και modal. Οι ςυνκετικζσ 

ίνεσ είναι καταςκευαςμζνεσ από πολυμερι, που παράγονται εξ ολοκλιρου από χθμικζσ 

Raw material  

Textile companies 

Yarn (spinning) 

Grey fabric (Weaving, 
knitting) 

Finished fabric (dyeing, 
printing, finishing) 

Clothing manufacturing 

Design & product developing 

Prototyping 

Manufacturing process 

Finishing and quality control 

Distribution 

Use phase End of life 
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ουςίεσ για τθ δθμιουργία υφαςμάτων όπωσ πολυεςτζρα, πολυαμίδιο, ακρυλικό, άνκρακα 

κ.λπ. 

Θ παραγωγι πρϊτων υλϊν είναι υπεφκυνθ για ζνα μεγάλο μζροσ των περιβαλλοντικϊν 

επιπτϊςεων τθσ βιομθχανίασ κλωςτοχφαντουργίασ και ζνδυςθσ. Σφμφωνα με τθν ζκκεςθ 

2017 Pulse τθσ βιομθχανίασ μόδασ, οι φυςικζσ ίνεσ ζχουν τον υψθλότερο περιβαλλοντικό 

αντίκτυπο, με το μαλλί να ςυμβάλλει ςτισ εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου, το μετάξι 

επθρεάηει τθν εξάντλθςθ των φυςικϊν πόρων και τθν υπερκζρμανςθ του πλανιτθ και το 

βαμβάκι ςυμβάλλει ςτθν ζλλειψθ υγραςίασ 

Κλωςτοχφαντουργίεσ 

Θ προετοιμαςία πρϊτων υλϊν αποτελεί το πρϊτο βιμα ςτον κφκλο ηωισ των 

κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων, με τθ μετατροπι τθσ πρϊτθσ φλθσ ςε νιματα. Ανάλογα 

με τον τφπο ινϊν, μποροφν να εφαρμοςτοφν διαφορετικζσ διαδικαςίεσ κλϊςθσ. Το νιμα, 

μζςω των διαδικαςιϊν πλζξθσ ι φφανςθσ μετατρζπεται ςε υφάςματα. Στθν 

κλωςτοχφαντουργία, τα τελικά ςτάδια (βαφι, τφπωμα, χθμικό φινίριςμα και μθχανικό 

φινίριςμα) μποροφν να εφαρμοςτοφν ςτα διαφορετικά ςτάδια τθσ κλωςτοχφαντουργίασ, 

δθλαδι ςτο ςτάδιο των ινϊν, ςτο ςτάδιο του νιματοσ, ςτο ςτάδιο του υφάςματοσ και 

ακόμθ και ςτο ςτάδιο τθσ ζνδυςθσ. Οι κφριεσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ που πρζπει να 

λθφκοφν υπόψθ ςτθν κλωςτοχφαντουργικι διαδικαςία ςχετίηονται με τισ πρϊτεσ φλεσ, το 

νερό, τθν ενζργεια και τισ χθμικζσ ουςίεσ που χρθςιμοποιοφνται, κακϊσ και τισ εκπομπζσ 

από τισ διεργαςίεσ, τα αςτικά απόβλθτα, τα υποπροϊόντα και τα απόβλθτα, αλλά και τισ 

εκπομπζσ ςτθν ατμόςφαιρα. Θ ςθμαςία κάκε μιασ από τισ περιβαλλοντικζσ πτυχζσ 

εξαρτάται από το βιμα τθσ βιομθχανικισ διαδικαςίασ. Για παράδειγμα, ςε μια διαδικαςία 

φφανςθσ, οι πιο ςχετικζσ περιβαλλοντικζσ πτυχζσ είναι θ κατανάλωςθ πρϊτων υλϊν και 

ενζργειασ, όπωσ τα παραγόμενα απόβλθτα. 

Παραγωγι ενδυμάτων 

Αυτι θ φάςθ περιλαμβάνει διάφορεσ λειτουργίεσ: άπλωμα ι τοποκζτθςθ, κοπι ςφμφωνα 

με το πατρόν , ραφι και ςφνδεςθ των επιμζρουσ μερϊν  με κερμικι πίεςθ, ςιδζρωμα και 

ςυςκευαςία. Τα ςθμεία που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ ςτθν εκτίμθςθ περιβαλλοντικϊν 

επιπτϊςεων είναι: 

- τφποσ μεταφοράσ και απόςταςθ από το εργοςτάςιο ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ 

ενδυμάτων, 

- τφποσ εςωτερικισ μεταφοράσ και απόςταςθ μεταξφ των διαφόρων τμθμάτων του τελικοφ 

εργοςταςίου, 

- ενζργεια που χρθςιμοποιείται ςτισ εργαςίεσ καταςκευισ ενδυμάτων · 

- προμικεια διαφόρων εξαρτθμάτων - απόςταςθ και μζςα μεταφοράσ, 

- αντιμετϊπιςθ των απορριμμάτων υφαςμάτων από διάφορεσ εργαςίεσ, ιδίωσ από τθν 

κοπι · 
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- ποςοςτό απορριφκζντων ενδυμάτων · 

- Ραραγωγι ατμοφ από λζβθτα και ςχετικζσ επιπτϊςεισ (όπωσ θ προμικεια, θ αποκικευςθ 

και θ καφςθ καυςόξυλων). 

- άλλα αναλϊςιμα όπωσ λιπαντικά, υλικά ςυςκευαςίασ, κζματα μεταφοράσ και διάκεςθσ. 

Διανομι 

Αυτι θ φάςθ περιλαμβάνει τθ μεταφορά από το εργοςτάςιο ςτον πελάτθ μζςω τθσ 

διαδικαςίασ λιανικισ πϊλθςθσ. Οι κυριότερεσ επιπτϊςεισ αυτοφ του ςταδίου προκφπτουν 

από τα μζςα μεταφοράσ και τθν απόςταςθ που υπάρχει. 

Φάςθ χριςθσ 

Στθν περίπτωςθ των κλωςτοχφαντουργικϊν ειδϊν, θ φάςθ τθσ χριςθσ ζχει τθ μεγαλφτερθ 

ςυμβολι ςτισ ςυνολικζσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ κατά τθ διάρκεια ηωισ ενόσ υλικοφ. 

Αυτό κα αυξθκεί όςο αυξάνεται θ διάρκεια ηωισ του προϊόντοσ. Οι ςθμαντικοί παράγοντεσ 

ςτθ φάςθ χριςθσ είναι: 

- είδοσ φροντίδασ που απαιτείται για τθ ςυντιρθςθ των κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων, 

- μζκοδοι πλυςίματοσ και ςτεγνϊματοσ · 

- ποςότθτα νεροφ και χθμικϊν ουςιϊν που χρθςιμοποιοφνται για το πλφςιμο. 

- κερμοκραςία πλφςθσ και ςτεγνϊματοσ, 

- ενζργεια που καταναλϊνεται κατά τθν πλφςθ και το ςτζγνωμα. 

- αναγκαιότθτα ςιδερϊματοσ και κατανάλωςθσ ενζργειασ · 

- ςυχνότθτα πλυςίματοσ 

Τζλοσ ηωισ 

Οι επιλογζσ του τζλουσ ηωισ επθρεάηονται κυρίωσ από τθ ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν 

ςε ςυνδυαςμό με τισ λειτουργικζσ και οικολογικζσ ιδιότθτεσ των κλωςτοχφαντουργικϊν 

προϊόντων, όπωσ: 

- επαναχρθςιμοποίθςθ για πρωτογενείσ ι / και δευτερογενείσ ςκοποφσ · 

- ανακφκλωςθ · 

- αποτζφρωςθ με ι χωρίσ ανάκτθςθ ενζργειασ · 

- διάκεςθ ςτθν υγειονομικι ταφι. 

 

Πλοι οι φορείσ ςτθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ μποροφν να διαδραματίςουν ςθμαντικό ρόλο 

ςτθ μείωςθ του περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ των κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων. 

Ρρϊτα απ 'όλα, οι παραγωγοί, επειδι, όπωσ εξθγικθκε παραπάνω, ενδζχεται να 

προκφψουν ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ κατά τθν παραγωγι, βαφι, τφπωμα και φινίριςμα . 
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αλλά και οι καταναλωτζσ, κακϊσ παρουςιάηονται ςθμαντικζσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ 

κατά τθ φάςθ τθσ χριςθσ. 

4.3.3.3  Ανακφκλωςθ Κλωςτοχφαντουργικϊν 

Σφμφωνα με  εκτιμιςεισ του Συνδζςμου Ανακφκλωςθσ Κλωςτοχφαντουργικϊν Ρροϊόντων,  
μόνο το 15% ζωσ 20% των διατικζμενων κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων ςυλλζχκθκαν 
για επαναχρθςιμοποίθςθ ι ανακφκλωςθ το 2005. 
Σφμφωνα με το EPRS  το 2019, εξακολουκεί να είναι αςαφζσ ποιο ποςοςτό των ροφχων που 
ςυλλζγονται είναι επαναχρθςιμοποιιςιμο και πόςο δεν είναι επαναχρθςιμοποιιςιμα. 
Ανάλογα με το κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ, θ ςυλλογι ροφχων διοργανϊνεται από διμουσ ι 
φιλανκρωπικοφσ οργανιςμοφσ και άλλουσ οργανιςμοφσ πολιτϊν. Οριςμζνεσ εταιρείεσ, 
όπωσ θ H & M και θ Marks and Spencer, εφαρμόηουν επίςθσ ςυςτιματα ςυλλογισ για τα 
κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα, τόςο επαναχρθςιμοποιιςιμα όςο και μθ 
επαναχρθςιμοποιιςιμα. 
Τα ροφχα μποροφν να ανακυκλωκοφν χρθςιμοποιϊντασ δφο τεχνολογίεσ (εικόνα 6): 

- Μθχανικι Ανακφκλωςθ: τα ροφχα κόβονται και τεμαχίηονται, πράγμα που ςθμαίνει 

ότι οι ίνεσ που λαμβάνονται είναι μικρότερεσ με χαμθλότερθ ποιότθτα. Τα 

ενδφματα από μαλλί αποςτζλλονται ςε άλλεσ επιχειριςεισ που κάνουν τθν 

αποκατάςταςθ των ινϊν να παράγουν νιματα και φφαςμα. Τα ροφχα από βαμβάκι 

ανακυκλϊνονται και χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι χαρτιοφ, τθν 

αυτοκινθτοβιομθχανία και τισ μεταλλευτικζσ βιομθχανίεσ και για διάφορεσ άλλεσ 

χριςεισ. Οριςμζνα παλιά ροφχα επαναχρθςιμοποιοφνται με δθμιουργικό τρόπο από 

τουσ ςχεδιαςτζσ μόδασ για να κάνουν μοντζρνα ενδφματα και τςάντεσ. Οι ίνεσ που 

καταςκευάηονται από ανακυκλωμζνα πλαςτικά μπουκάλια χρθςιμοποιοφνται ςτθν 

ενεργό αγορά ακλθτικϊν ειδϊν. 

- Χθμικι ανακφκλωςθ: παρκζνεσ ίνεσ υψθλισ ποιότθτασ είναι διακζςιμεσ για 

πολυεςτζρα και νάιλον. Στο μζλλον κα είναι διακζςιμο για βαμβάκι και μίγματα. Το 

βαμβάκι μπορεί να ανακυκλωκεί χθμικά ςε τεχνθτζσ κυτταρίνεσ, για παράδειγμα 

Refibra, Re: newcell, Infinited Fiber ι ioncell.  

 

 

Μθχανικι 

 

Χθμικι

 

Διεργαςία Ανακφκλωςθ υψθλισ 

προςτικζμενθσ αξίασ 

 

Ανακφκλωςθ υψθλισ 

προςτικζμενθσ αξίασ 

 

Χρθςιμοποιοφμενθ ίνα Με βάςθ  τα φυτά 

Με βάςθ τα ηϊα 

 Με βάςθ  το πετρζλαιο  

Με βάςθ  τα φυτά 

 

Με βάςθ  το πετρζλαιο 
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Αποτζλεςμα Non-Wovens 

New Yarn 

New Yarn 

Σχιμα 6 Γενικι διαδικαςία  τφπων ανακφκλωςθσ. 

 

Θ ανακφκλωςθ των κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων ςυμβάλλει ςτθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ. Υπάρχουν τζςςερισ κατθγορίεσ τεχνολογιϊν ανακφκλωςθσ που 

περιλαμβάνουν πρωτογενείσ, δευτερογενείσ, τριτογενείσ και τεταρτογενείσ προςεγγίςεισ, 

οι οποίεσ ςυνοψίηονται ωσ εξισ: 

Ρρωτογενισ: ανακφκλωςθ υλικοφ ςτθν αρχικι του μορφι για ανάκτθςθ ίςθσ αξίασ. 

Δευτεροβάκμια: θ μεταποίθςθ του προϊόντοσ μετά τθν κατανάλωςθ ςυνικωσ με μθχανικά 

μζςα ςε προϊόν με διαφορετικζσ φυςικζσ ι / και χθμικζσ ιδιότθτεσ (μθχανικι ανακφκλωςθ). 

Τριτογενείσ: διαδικαςίεσ όπωσ θ πυρόλυςθ και θ υδρόλυςθ, όπου τα απόβλθτα 

μετατρζπονται ςε βαςικά χθμικά ςυςτατικά, μονομερι ι καφςιμα (χθμικι ανακφκλωςθ). 

Τετάρτθ (ανάκτθςθ): διαδικαςίεσ μετατροπισ των αποβλιτων ςε ενζργεια, όπωσ θ 

αποτζφρωςθ ςτερεϊν αποβλιτων ι θ αξιοποίθςθ τθσ παραγόμενθσ κερμότθτασ. 

Οι μθχανικζσ διαδικαςίεσ κατθγοριοποιοφνται ωσ δευτερεφουςα προςζγγιςθ 

ανακφκλωςθσ. Οι μζκοδοι περιλαμβάνουν: τθν κοπι των διαχωριςμζνων υφαςμάτων για 

χριςθ ωσ υφάςματα υαλοκακαριςτιρων, το τεμαχιςμό και το τράβθγμα υφαντικϊν υλικϊν 

ςε ίνεσ, τθν επαναςφνδεςθ ι τθν επαναφορά ςε νζα νιματα ι υφάςματα, τιξθ και εκ νζου 

εξόρυξθ, επανα ανάμιξθ (μπορεί να περιλαμβάνει αναλογίεσ παρκζνου υλικοφ). 

Παράδειγμα πραγματικϊν περιπτϊςεων: Απορρίμματα υφαςμάτων για τθν 

παραγωγι μόνωςθσ από τθν εταιρεία Regeneracija. 

ςκοπόσ #απoρρίμματα  κλωςτοχφντουργίασ  #Ανακφκλωςθ 
#Κλωςτοχφντουργία 

Προςτικζμενθ 
Αξία 

Θ Regeneracija  βαςίηεται ςτθν ανακφκλωςθ των υφαντικϊν 
απορριμμάτων από τισ περιβάλλουςεσ κλωςτοχφαντουργικζσ 
βιομθχανίεσ για τθν παραγωγι μόνωςθσ για τθν καταςκευι και τθν 
αυτοκινθτοβιομθχανία, τθν προςταςία των δαπζδων, τθ διικθςθ και 
τθ βιομθχανία επίπλων. Θ εταιρεία ςυγκεντρϊνει το 35% των οικιακϊν 
απορριμμάτων, 15% των βιομθχανικϊν υφαςμάτων, ενϊ ειςάγεται το 
50% των αποβλιτων. 
Πθγι : Web site ofRegeneracija. Nov 2019. 

Περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ 

https://www.regeneracija.hr/index.php/en/about-us-3 

 

Παράδειγμα : Μετατροπι απορριμμάτων  Κλωςτοχφαντουργικϊν ξανά ςε ίνεσ , 

 ςε νζα υλικά και προϊόντα 

Σκοποσ #απoρρίμματα  κλωςτοχφντουργίασ  #Ανακφκλωςθ 

https://www.regeneracija.hr/index.php/en/about-us-3


 

 
Ενότθτα 4: Κυκλικι Οικονομία 30 
 

#Κλωςτοχφντουργία 

Προςτικζμενθ 
Αξία 

Θ Dafecoris είναι μία από τισ λίγεσ εταιρείεσ που χρθςιμοποιοφν 
υφαντικά απόβλθτα ςε βιομθχανικι κλίμακα ςτθ Φινλανδία. Θ 
Dafecor παραλαμβάνει τα απομεινάρια από τθν κλωςτοχφαντουργία 
και τα απορρίμματα από το δθμόςιο τομζα, τα πλυντιρια και τουσ 
καταναλωτζσ. Χρθςιμοποιϊντασ μια διαδικαςία μθχανικισ 
ανακφκλωςθσ, θ εταιρεία μετατρζπει τα υφαντικά υλικά ξανά  ςε ίνεσ 
και τα χρθςιμοποιεί για τθν καταςκευι νζων υλικϊν και προϊόντων για 
διάφορεσ χριςεισ. Τα προϊόντα τθσ Dafecor χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ 
ςτθ βιομθχανικι ςυντιρθςθ για τθν πρόλθψθ ι τθν αποκατάςταςθ 
περιβαλλοντικϊν ηθμιϊν. Επιπλζον, θ εταιρεία καταςκευάηει προϊόντα 
μόνωςθσ για τθν καταςκευι, κακϊσ και προϊόντα κατάλλθλα για τθ 
βιομθχανία επίπλων και τθν κθπουρικι. Τυπικοί τελικοί χριςτεσ 
περιλαμβάνουν εταιρείεσ ςτθ βιομθχανία μετάλλου και χαρτιοφ. 
 
Πθγι πλθροφοριϊν: Ιςτοςελίδα του Dafecor. Νοζμβριοσ 2019. 

Περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ 

http://dafecor.fi 

 

Οι χθμικζσ διεργαςίεσ κατθγοριοποιοφνται ωσ προςζγγιςθ τριτοβάκμιασ ανακφκλωςθσ και 

περιλαμβάνουν διεργαςίεσ ςτισ οποίεσ είτε θ χθμικι δομι του υλικοφ είτε διαςπάται 

μερικϊσ  πλιρωσ (αποπολυμεριςμόσ), ακολουκοφμενθ από επαναπολυμεριςμό ςε 

παρκζνο υλικό ι μζςω διεργαςιϊν διάλυςθσ και τιξθσ από που το υλικό ζλκεται ι 

εξωκείται ςε επαναχρθςιμοποιοφμενεσ ίνεσ. 

Παράδειγμα: Εταιρία  Ecoalf  προϊόντα με ανακυκλωμζνο πλαςτικό από τουσ ωκεανοφσ 

Σκοπόσ #απoρρίμματα  κλωςτοχφντουργίασ  #Ανακφκλωςθ 
#Κλωςτοχφντουργία 

Προςτικζμενθ 
Αξία 

Θ Ecoalf είναι μια βιϊςιμθ εταιρία μόδασ που δθμιουργικθκε το 2009, 
θ οποία δθμιουργεί ροφχα και αξεςουάρ που καταςκευάηονται εξ 
ολοκλιρου από ανακυκλωμζνα υλικά με μια εκςτρατεία για τθ χριςθ 
ανακυκλωμζνου πολυεςτζρα από τα απόβλθτα φιαλϊν PET ωκεανϊν. 

 

Ρθγι πλθροφοριϊν και εικόνασ: Ιςτοςελίδα τουEcoalf. Νοζμβριοσ 
2019. 

Περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ 

https://ecoalf.com/es/p/materiales-reciclados-18 

https://www.youtube.com/watch?v=boV_TkmBtho 

 

Θ ανακφκλωςθ κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων είναι μια περίπλοκθ διαδικαςία. Το 

ςχιμα 7 παρουςιάηει μια επιςκόπθςθ των επιλογϊν επαναχρθςιμοποίθςθσ, ανακφκλωςθσ 

ι αποβλιτων για τα κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα. Οι διαδικαςίεσ μθχανικισ 

ανακφκλωςθσ ινϊν βαμβακιοφ και μαλλιοφ είναι κακιερωμζνεσ, αλλά είναι χαμθλοφ όγκου 

και οι περιςςότερεσ ανακυκλωμζνεσ ίνεσ πολυεςτζρα προζρχονται από μθχανικά 

http://dafecor.fi/
https://ecoalf.com/es/p/materiales-reciclados-18
https://www.youtube.com/watch?v=boV_TkmBtho
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ανακυκλωμζνεσ φιάλεσ ΕΤ. Θ χθμικι ανακφκλωςθ κυτταρινικϊν ινϊν ζχει αναπτυχκεί με 

ςυνεχείσ εξελίξεισ ςτθν τεχνολογία προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ μεγζκυνςθσ, ενϊ θ 

ανακφκλωςθ των ςυνκετικϊν (νάιλον και πολυεςτζρεσ) περιλαμβάνει οριςμζνεσ εξελίξεισ 

ςε πλιρθ κλίμακα. 

 
5 Σχιμα 7 Ρικανι επιςκόπθςθ των μετά τθν  κατανάλωςθ  ροϊν των κλωςτοχφαντουργικϊν 

αποβλιτων. 

 

Οι απαιτιςεισ για μια αλυςίδα ανακφκλωςθσ κλωςτοχφαντουργικϊν υλικϊν 

περιλαμβάνουν τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ ςτισ διάφορεσ διαδικαςίεσ κατά μικοσ τθσ 

αλυςίδασ από τθν οργάνωςθ τθσ ςυλλογισ, τθσ διαλογισ και των επακόλουκων 

επαναχρθςιμοποιιςεων, ανάκτθςθσ ι επαναδθμιουργίασ υλικϊν. Οι αποτελεςματικζσ 

μζκοδοι ανακφκλωςθσ απαιτοφν τεχνολογίεσ για τον διαχωριςμό και τθ διαχείριςθ των 

διαφόρων απορριμμάτων , τα οποία περιλαμβάνουν τον χαρακτθριςμό, τον προςδιοριςμό 

και τον διαχωριςμό των ςυςτατικϊν ςτοιχείων (π.χ. διακοςμθτικά, κουμπιά, φερμουάρ, 

κλωςτζσ), μίγματα ινϊν, από τθν οποία δεν μειϊνεται θ τελικι ποιότθτα ινϊν. 

Παράδειγμα: Ανακυκλωμζνο εργοςτάςιο μετατροπισ αποβλιτων ςε 

επαναχρθςιμοποιιςιμο πολυμερζσ από τθν Antex 

Σκοπόσ #απoρρίμματα  κλωςτοχφντουργίασ  #Ανακφκλωςθ 
#Κλωςτοχφντουργία 

Προςτικζμενθ 
Αξία 

Εταιρεία που μετατρζπει  τα απόβλθτα ςε επαναχρθςιμοποιιςιμο 
πολυμερζσ. 

                                                 
5
 P. Thompson, P. Willis and N. Morley, "A review of commercial textile fibre recycling technologies," WRAP, 

2012 
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Θ Antex είναι ιςπανικόσ  κλωςτοχφαντουργικόσ όμιλοσ που ιδρφκθκε 
το 1968 και  λειτουργεί ωσ εταίροσ ςε αρκετζσ εταιρείεσ που 
μετατρζπουν τα απόβλθτα ςε επαναχρθςιμοποιιςιμα πολυμερι με: 
- Εςωτερικά απόβλθτα από τθ διαδικαςία νθματοποίθςθσ και 
διαμόρφωςθσ. 
- Υφάςματα πελατϊν ι απορρίμματα τελικοφ προϊόντοσ (100% μονό 
υλικό). 
- Ανακφκλωςθ μετά τθν κατανάλωςθ (μπουκάλια, ταινίεσ κλπ.) 
 
Πθγι πλθροφοριϊν: Ιςτοςελίδα του ANTEX. Νοζμβριοσ 2019 

Περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ 

https://www.antex.net/index_es.php#processes 

 

Οι προςπάκειεσ ςυνεργαςίασ τθσ βιομθχανίασ από τισ πρϊτεσ φλεσ, τισ τεχνολογίεσ 

ςχεδιαςμοφ, ςυλλογισ και ανάκτθςθσ είναι απαραίτθτεσ για τθν επίτευξθ 

περιβαλλοντικϊν, οικονομικϊν και κοινωνικϊν οφελϊν από μια αλυςίδα ανακφκλωςθσ 

κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων. 

4.3.4 Προτεινόμενεσ αναγνϊςεισ 

- Caniato, F., Cardi, M., Crippa, L., Moretto, A., 2011. Environmental sustainability in 
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- Vachon, S., 2007. Green supply chain practices and the selection of the 

environmental technologies. International Journal of Production Research 45 (18-

19), 4357-4379; 

- Pagell, M., & Wu, Z. (2009). Building a More Complete Theory of Sustainable Supply 

Chain Management Using Case Studies of 10 Exemplars. Journal of Supply Chain 

Management, 45(2), 37–56. Http://doi.org/10.1111/j.1745- 493X.2009.03162.x 

- MucellaGuner and OnderYucel , 2005. Environmental Protection and Waste 

Management in Textile and Apparel Sectors. Journal of Applied Sciences, 5: 1843-

1849. DOI: 10.3923/jas.2005.1843.1849 

- World Commission on Environment and Development (1987). Our Common Future. 

Oxford: Oxford University Press. p. 27. ISBN 019282080X. 

- Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) Sustainable Clothing 

Action Plan (update Feb 2010) Department for Environment, Food and Rural Affairs, 

London, U.K (2011) 

http://www.defra.gov.uk/environment/consumerprod/products/clothing.htm 

- https://sustain.ubc.ca/sites/sustain.ubc.ca/files/Sustainability%20Scholars/2018_Sus

tainability_Scholars/Reports/2018-

25%20Textile%20Recycling%20Technologies%2C%20Colouring%20and%20Finishing

%20Methods_Le.pdf 

https://www.antex.net/index_es.php#processes
http://doi.org/10.1111/j.1745-%20493X.2009.03162.x
http://www.defra.gov.uk/environment/consumerprod/products/clothing.htm
https://sustain.ubc.ca/sites/sustain.ubc.ca/files/Sustainability%20Scholars/2018_Sustainability_Scholars/Reports/2018-25%20Textile%20Recycling%20Technologies%2C%20Colouring%20and%20Finishing%20Methods_Le.pdf
https://sustain.ubc.ca/sites/sustain.ubc.ca/files/Sustainability%20Scholars/2018_Sustainability_Scholars/Reports/2018-25%20Textile%20Recycling%20Technologies%2C%20Colouring%20and%20Finishing%20Methods_Le.pdf
https://sustain.ubc.ca/sites/sustain.ubc.ca/files/Sustainability%20Scholars/2018_Sustainability_Scholars/Reports/2018-25%20Textile%20Recycling%20Technologies%2C%20Colouring%20and%20Finishing%20Methods_Le.pdf
https://sustain.ubc.ca/sites/sustain.ubc.ca/files/Sustainability%20Scholars/2018_Sustainability_Scholars/Reports/2018-25%20Textile%20Recycling%20Technologies%2C%20Colouring%20and%20Finishing%20Methods_Le.pdf
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4.3.5 Κουϊη 

Διάλεξε τθν ςωςτι επιλογι 

1.  Ροιοι είναι οι πυλϊνεσ τθσ βιωςιμότθτασ; 

a. κοινωνικοί 

b. οικονομικοί 

c. χρθματοδοτικοί  

d. περιβαλλοντικοί  

2. Ροια από τισ παρακάτω δθλϊςεισ είναι ςωςτι; 

a. Κάκε εταιρεία κζτει τθ δικι τθσ αλυςίδα εφοδιαςμοφ 

b. Μια βιϊςιμθ αλυςίδα αξίασ δεν μειϊνει τισ οικολογικζσ επιπτϊςεισ τθσ 

εταιρείασ 

c. Συνικωσ τα κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα μετά τθν κατανάλωςθ 

απορρίπτονται ςε χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ 

3. Τι  είναι θ ανιχνευςιμότθτα; 

a. Θ δυνατότθτα εντοπιςμοφ και ανίχνευςθσ τθσ ιςτορίασ, τθσ διανομισ, τθσ κζςθσ 

και τθσ εφαρμογισ προϊόντων, εξαρτθμάτων, υλικϊν και υπθρεςιϊν 

b. Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ που ςχετίηονται 

με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ παράγοντεσ, δραςτθριότθτεσ και προϊόντα, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των ςυςτατικϊν πρϊτων υλϊν, των ςυνκθκϊν 

επεξεργαςίασ, των μεταφορικϊν μζςων, των αποτυπϊςεων άνκρακα 

4. Μια γενικι αλυςίδα εφοδιαςμοφ για τθ βιομθχανία τθσ μόδασ περιλαμβάνει ζξι 

αλυςίδεσ. Ροια επιλογι είναι ςωςτι; 

a. Κλωςτοχφαντουργικζσ εταιρείεσ, πρϊτεσ φλεσ, παραγωγι ενδυμάτων, διανομι, 

φάςθ χριςθσ, λιξθ ηωισ. 

b. Ρρϊτεσ φλεσ, εταιρείεσ κλωςτοχφαντουργίασ, παραγωγι ενδυμάτων, διανομι, 

φάςθ χριςθσ, λιξθ ηωισ. 

c. Ρρϊτεσ φλεσ, παραγωγι ρουχιςμοφ, εταιρείεσ κλωςτοχφαντουργίασ, διανομι, 

φάςθ χριςθσ, τζλοσ ηωισ. 

5. Ροιεσ είναι οι δυνατότθτεσ ανακφκλωςθσ των αποβλιτων τθσ κλωςτοχφαντουργίασ; 

a.  Κομποςτοποίθςθ 

b. Χθμικι  

c. Αναγζννθςθ 

d. . Μθ υφάνςιμθ τεχνολογία 
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Ενότθτα 4.4 Οικολογικόσ ςχεδιαςμόσ (eco-design) 

4.4.1 Ειςαγωγι 

Για να δθμιουργθκεί ζνα προϊόν φιλικά προσ το περιβάλλον, το πιο ςθμαντικό ςτάδιο είναι 
ο ςχεδιαςμόσ του «70% των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων ενόσ προϊόντοσ προςδιορίηονται 
ςτο ςτάδιο του ςχεδιαςμοφ»[1] . 

  

  

4.4.2 Σφντομθ περιγραφι 

Γνϊςθ Δεξιότθτεσ Αρμοδιότθτεσ 
το τζλοσ τθσ ενότθτασ ο εκπαιδευόμενοσ 

Θα είναι ςε κζςθ να : 
το τζλοσ τθσ ενότθτασ ο εκπαιδευόμενοσ 

Θα είναι ςε κζςθ να: 
το τζλοσ τθσ ενότθτασ ο εκπαιδευόμενοσ 
κα ζχει αποκτιςει τθν ικανότθτα και τθν 
αυτονομία να  

 Συηθτάει μεκόδουσ για τθ 
μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ 
υλικϊν και τθσ 
δθμιουργίασ αποβλιτων 

 Συηθτάει για οικολογικά 
υλικά. 

 Γνωρίηει για τθν 
οικολογικι πιςτοποίθςθ 
και το οικολογικό ςιμα. 

 Συηθτάει για τθν 
αλυςίδασ αξίασ ςτθν 
κλωςτοχφαντουργία  

 Σχεδιάηει προϊόντα με 
ελάχιςτα υλικά και αρικμό 
τεμαχίων για τθν 
ελαχιςτοποίθςθ τθσ 
παραγωγισ αποβλιτων. 

 Σχεδιάηει / αναςχεδιάηει 
προϊόντα με 
επαναχρθςιμοποιοφμενα 
/ ανακυκλωμζνα ι 
ανακτϊμενα ςτοιχεία / 
τεμάχια 

 Χρθςιμοποιεί τθν 
τεχνολογίασ 3D για τθ 
μείωςθ του αρικμοφ των 
φυςικϊν πρωτοτφπων . 

 Επιλζξει κατάλλθλα 
υλικά για να παράγει 
μοντζλο με ελάχιςτα 
απόβλθτα. 

 Επιλζξει κατάλλθλα 
οικολογικά υλικά για να 
αντικαταςτιςει τα άλλα 
(προςταςία του 
περιβάλλοντοσ, μείωςθ 
τθσ χριςθσ υλικϊν). 

 Χρθςιμοποιεί εργαλεία 
ςχεδιαςμοφ 
θλεκτρονικϊν 
υπολογιςτϊν για να 
επαναςχεδιάςει το 
οικολογικό προϊόν. 

  

  

4.4.3 Περιεχομζνα ενότθτασ 

Κεφάλαιο 4.4.3.1 Ζννοια του οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ 

Ο οικολογικόσ ςχεδιαςμόσ (eco-design) ςτοχεφει ςτθν ενςωμάτωςθ περιβαλλοντικϊν 
κριτθρίων ςτο προϊόν ι ςτθν υπθρεςία κατά τθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ με ςτόχο να μειϊςει 
τισ αρνθτικζσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ του κακ 'όλθ τθ διάρκεια του κφκλου ηωισ του. 
Στθν κυκλικι οικονομία, θ ςχεδιαςτικι προςζγγιςθ είναι πιο ολοκλθρωμζνθ και 
αναφζρεται ωσ κυκλικό ςχζδιο ι ςχζδιο για τθν κυκλικότθτα. 

Σφμφωνα με το Ίδρυμα Ellen MacArthur (ςτο βιβλίο του 2012: Towards the Circular 
Economy Vol. 1) ο κυκλικόσ ςχεδιαςμόσ είναι ςτο επίκεντρο τθσ κυκλικισ οικονομίασ και 
ςτοχεφει ςτθ βελτίωςθ τθσ επιλογισ υλικοφ και του ςχεδιαςμοφ προϊόντων (τυποποίθςθ 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn1
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των εξαρτθμάτων, κακαρότερεσ ροζσ υλικϊν και ςχεδιαςμόσ για ευκολότερθ 
αποςυναρμολόγθςθ). 

Ο ςχεδιαςμόσ για το περιβάλλον (Design for Environment - DfE ) ι ο οικολογικόσ 
ςχεδιαςμόσ ορίηεται ωσ θ ενςωμάτωςθ των περιβαλλοντικϊν πτυχϊν ςτθ διαδικαςία 
ςχεδιαςμοφ του προϊόντοσ κατά τθ διάρκεια του κφκλου ηωισ του (Οδθγία 2009/125 / ΕΚ). 
Ο οικολογικόσ ςχεδιαςμόσ μπορεί να εφαρμοςτεί με διαφορετικοφσ ςτόχουσ ανάλογα με το 
ςτάδιο του κφκλου ηωισ του προϊόντοσ, το οποίο πρζπει να βελτιωκεί[2] . 

Οι αρχζσ του οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ δθμοςιεφκθκαν επιςιμωσ το 2002. Το πρότυπο ISO / 
TR 14062: 2002 «Ρεριβαλλοντικι διαχείριςθ - Ενςωμάτωςθ των περιβαλλοντικϊν πτυχϊν 
ςτο ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ προϊόντων» περιγράφει τισ ζννοιεσ και τισ τρζχουςεσ 
πρακτικζσ ςχετικά με τθν ενςωμάτωςθ των περιβαλλοντικϊν πτυχϊν ςτο ςχεδιαςμό και τθν 
ανάπτυξθ προϊόντων. 

Μια προςζγγιςθ οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ περιλαμβάνει τθν οργάνωςθ των υλικϊν, κακϊσ 
και τθ διαδικαςία τθσ καταςκευισ. Επίςθσ περιλαμβάνονται όλοι οι άνκρωποι και οι δομζσ 
που ςυμμετζχουν κατά τθ διάρκεια του κφκλου ηωισ του προϊόντοσ, όπωσ λιανοπωλθτζσ ι 
καταναλωτζσ. Ραράλλθλα, καλφπτονται όλεσ οι διαδικαςίεσ κατά μικοσ τθσ αλυςίδασ αξίασ 
ενόσ προϊόντοσ. Ο ςχεδιαςμόσ για τθν ανακφκλωςθ (Design for Recycling - DFR) και ο 
ςχεδιαςμόσ για αποςυναρμολόγθςθ (Design for Disassembly - DFD) είναι δφο αλλθλζνδετεσ 
προςεγγίςεισ οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ που εφαρμόηονται ςε μεγάλο βακμό ςτισ φάςεισ 
οριςμοφ του προϊόντοσ και του βιομθχανικοφ ςχεδιαςμοφ, με ςαφι ςτόχο τθ διευκόλυνςθ 
τθσ ανακφκλωςθσ των προϊόντων. 

Πραγματικό παράδειγμα: ανακυκλϊςιμα χαλιά από τθ Niaga. 

Πεδίο 
εφαρμογισ 

#carpet #recyclable #sustainable προϊόν 

Προςτικζμενθ 
αξία 

Θ καταςκευι χαλιϊν ζχει επαναςχεδιαςτεί ξανά από τθ εταιρία 
Niaga. Σφμφωνα με τθν Niaga («Again» ανάποδα) θ προςκικθ 
ολοζνα και πιο πολφπλοκων ςυνδυαςμϊν υλικϊν ςτα 
κακθμερινά προϊόντα δεν κα λφςει τισ ςθμερινζσ επιδόςεισ των 
προϊόντων, τισ προκλιςεισ για τθν υγεία και το περιβάλλον. 
Αυτόσ είναι ο λόγοσ για τον οποίο ανζπτυξαν μια τεχνολογία 
παραγωγισ χαλιϊν για να κάνουν τα χαλιά μόνο από ζνα ι δφο 
υλικά που ςυνδζονται μαηί με μια κόλλα που μπορεί να 
αποςυνδεκεί κατόπιν ηιτθςθσ. Αυτό επιτρζπει ςτισ εταιρείεσ 
παραγωγισ χαλιϊν να πωλοφν ι να μιςκϊνουν χαλιά που 
μποροφν να ανακυκλωκοφν 100% ςε νζα χαλιά μετά τθ χριςθ. 
  
Πθγι πλθροφοριϊν : Ιςτοςελίδα τθσ Niaga. Νοζμβριοσ 2019 

Περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ 

https://www.dsm-niaga.com  

  

Σφμφωνα με τισ αρχζσ του DFR[3] , θ προτεραιότθτα των προτιμιςεων για τθ 
μεγιςτοποίθςθ του δυναμικοφ ανακφκλωςθσ αφορά: 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn2
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.dsm-niaga.com
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn3
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- λευκά υφάςματα που επιτρζπουν εφκολθ βαφι,  

- φυςικζσ ίνεσ που είναι ευκολότερο να εξαχκοφν και είναι πιο ευπροςάρμοςτεσ,  

- καλισ ποιότθτασ ίνεσ (μικοσ και λεπτότθτα), οι οποίεσ μποροφν να επεξεργαςτοφν 
ςε ταχφτερα μθχανιματα, 

- κακαρζσ, μθ αναμεμιγμζνεσ ίνεσ που απαιτοφν λιγότερθ επεξεργαςία από τα 
μείγματα ινϊν, εξαςφαλίηοντασ αξιόπιςτα αποτελζςματα και αποτελεςματικότθτα 
ςτθ διαδικαςία ανακφκλωςθσ.  

Μια άλλθ προςζγγιςθ οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ είναι θ "κοπι μθδενικϊν αποβλιτων" - 
Κατά τθ διάρκεια τθσ παραδοςιακισ παραγωγισ ενδυμάτων ι αγακϊν, υπάρχει απϊλεια 
υλικοφ πρϊτθσ ποιότθτασ, ιδιαίτερα ςτθ φάςθ κοπισ των μοτίβων που δθμιουργεί 
απορρίμματα. Στθν παραγωγι ενδυμάτων θ φάςθ κοπισ είναι εκείνθ ςτθν οποία οι 
απϊλειεσ καλισ ποιότθτασ υλικϊν είναι μεγαλφτερεσ. Στθν πραγματικότθτα, με τθν 
παραδοςιακι μζκοδο, το φφαςμα ξετυλίγεται και τα τεμάχια μοτίβων αποκόπτονται ενϊ ο 
χϊροσ γφρω από τα ςχιματα παραμζνει αχρθςιμοποίθτοσ και απορρίπτεται επειδι δεν 
μπορεί να ξαναχρθςιμοποιθκεί. Χαρακτθριςτικά, τα απόβλθτα κυμαίνονται μεταξφ 10% και 
20% του υφάςματοσ, ανάλογα με τθν απόδοςθ τθσ τελικισ διάταξθσ. Μερικοί ςχεδιαςτζσ 
και ςτιλιςτζσ ζχουν αντιμετωπίςει το ηιτθμα τθσ μείωςθσ των αποβλιτων, το οποίο 
ονομάηεται "Zero Waste Pattern" (ZWP), μια προςζγγιςθ ςχεδιαςμοφ που αποςκοπεί ςτθν 
εξάλειψθ των απορριμμάτων που προκφπτουν. Ο ςχεδιαςτισ προςαρμόηει το ςχιμα κάκε 
εξαρτιματοσ του μοντζλου για να το "χωράει ςαν παηλ", μζχρι να χρθςιμοποιιςει το 100% 
τθσ χριςιμθσ επιφάνειασ. Επί του παρόντοσ, κάποιο λογιςμικό διευκολφνει τθν 
τοποκζτθςθ, τθν ανάπτυξθ και επιτρζπει επίςθσ τθν προςομοίωςθ τθσ τελικισ αιςκθτικισ 
του ενδφματοσ. 

Παράδειγμα: Πρότυπο μθδενικϊν αποβλιτων κοπισ από τον TimoRissanen και τον 
Holly McQuillan .[4] 

Πεδίο 
εφαρμογισ 

# Σχζδιο οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ # Zero Waste Pattern 

Προςτικζμενθ 
αξία 

Οι TimoRissanen και Holly McQuillan εργάςτθκαν και 
διερεφνθςαν εναλλακτικζσ μορφζσ διαμόρφωςθσ, τοποκζτθςθσ 
και καταςκευισ μοτίβων. Επθρεάηουν τθ διάταξθ και το ςχιμα 
των μεμονωμζνων τεμαχίων, τροποποιϊντασ τα ςαν να ιταν ζνα 
πλαίςιο Escher για να μειϊςει ςτο μθδζν κάκε ςπατάλθ υλικοφ 
κατά τθ διαδικαςία κοπισ. 
  

Πθγι πλθροφοριϊν : Ιςτοςελίδα του Hollymcquillan. 
Νοζμβριοσ 2019 

Περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ 

https://hollymcquillan.com/category/patterns/  

  

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn4
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://hollymcquillan.com/category/patterns/
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Κεφάλαιο 4.4.3.2 Οικολογικά υλικά 

Τα οικολογικά υλικά είναι αυτά τα οποία ςυντελλοφν ςτθν περιβαλλοντικι βελτίωςθ 
κακ'όλθ τθ διάρκεια του κφκλου ηωισ τουσ, χωρίσ να υπάρχει επιδράςθ ςτθν απόδοςι 
τουσ. 

Ζνα οικολογικό υλικό πρζπει να ςυμβάλει ςτθ μείωςθ των περιβαλλοντικϊν αρνθτικϊν 
επιπτϊςεων κακ 'όλθ τθ διάρκεια του κφκλου ηωισ του και, ςφμφωνα με τον κακθγθτι Yagi 
2000[5] , κα πρζπει να υπερζχει τουλάχιςτον ςε μία από τισ δζκα παρακάτω ιδιότθτεσ ςε 
ςφγκριςθ με τα ςυμβατικά υλικά. Τα 10 ανϊτερα προςόντα είναι: 

- Ικανότθτα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ  

- Ικανότθτα εξοικονόμθςθσ πόρων  

- Επαναχρθςιμοποίθςθ  

- Ανακφκλωςθ  

- Δομικι αξιοπιςτία  

- Χθμικι ςτακερότθτα  

- Βιολογικι αςφάλεια  

- Υποκατάςταςθ  

- Εμπιςτοςφνθ  

- Κακαρότθτα  

Θ επιλογι υλικϊν περιλαμβάνει τθ χριςθ υλικϊν με χαμθλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο και 
τθ μείωςθ τθσ χριςθσ τουσ. Θ επιλογι υλικϊν πρζπει ςτθ ςυνζχεια να δϊςει 
προτεραιότθτα ςτα υλικά με τθ χαμθλότερθ κατανάλωςθ ενζργειασ και τισ περιβαλλοντικζσ 
επιπτϊςεισ, αντικακιςτϊντασ εκείνα που εμφανίηουν υψθλζσ τιμζσ με υλικά με χαμθλζσ 
ςυνολικζσ επιπτϊςεισ. 

Μια άλλθ ςθμαντικι πτυχι είναι θ βελτιςτοποίθςθ των υλικϊν προκειμζνου να μειωκεί ο 
ςυνολικόσ όγκοσ τθσ κατανάλωςθσ και τα απόβλθτα που παράγονται κατά τθ διάρκεια τθσ 
παραγωγικισ διαδικαςίασ και να εξαλειφκοφν τα περιττά μζρθ μζςω τθσ βελτιςτοποίθςθσ 
του ςχεδιαςμοφ του προϊόντοσ. 

Παράδειγμα: προϊόντα τθσ Παταγονίασ. 

Πεδίο 
εφαρμογισ 

# Εμπορικά ςιματα # Μάρκα 

Προςτικζμενθ 
αξία 

Χριςθ βιϊςιμων πρϊτων υλϊν 

  
Τα προϊόντα τθσ Ραταγονίασ καταςκευάηονται με 
περιβαλλοντικό τρόπο. Χρθςιμοποιοφν ίνεσ όπωσ: κάνναβθ, 
οργανικό βαμβάκι, REFIBRA ™ LYOCELL, ανακυκλωμζνο νάιλον, 
ανακυκλωμζνο πολυεςτζρα, ανακυκλωμζνο μαλλί, YULEX®, 
TENCEL® LYOCELL. 
  
Πθγι πλθροφοριϊν : Ιςτοςελίδα τθσ Παταγονίασ - Υλικά 
τεχνολογίασ. Νοζμβριοσ 2019 
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Περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ 

https://www.patagonia.com/materials-tech.html 
διαφιμιςθ 

  

Θ οργάνωςθ MADE-BY ζχει δθμιουργιςει ζνα Ρεριβαλλοντικό Benchmark υφαντικϊν ινϊν 
(ςχιμα 8), το οποίο τισ κατατάςςει από τθν κατθγορία Α (καλφτερθ) ζωσ Ε τάξθ (χειρότερθ): 

 

Σχιμα 8 Ρεριβαλλοντικόσ δείκτθσ αναφοράσ για τισ υφαντικζσ ίνεσ 

Θ ταξινόμθςθ αυτι χρθςιμοποιείται για τον κφκλο ηωισ μιασ ίνασ, πράγμα που ςθμαίνει ότι 
λαμβάνει υπόψθ το αποτφπωμα άνκρακα ξεκινϊντασ από τθν πρϊτθ φλθ εξόρυξθσ, τθν 
παραγωγι νθμάτων, τθν καταςκευι ενδυμάτων μζχρι τον τερματιςμό τθσ ηωισ του. 

 

Σχιμα 9 Ταξινόμθςθ κλωςτοχφαντουργικϊν φιλικϊν προσ το περιβάλλον, πθγι[6] 

  

Θ ταξινόμθςθ των κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων ωσ προσ τθ φιλικότθτά τουσ προσ το 
περιβάλλον παρουςιάηεται ςτο ςχιμα 9. Το οργανικό βαμβάκι μπορεί να παίξει 
κακοριςτικό ρόλο ςτθν βιϊςιμθ κλωςτοχφαντουργία. Αντίκετα, τα ςυνκετικά προϊόντα 
προτιμοφνται παγκοςμίωσ λόγω τθσ οικονομικισ τουσ δυνατότθτασ, ενϊ θ βιομθχανία 
βαμβακιοφ αντιμετωπίηει πολλζσ προκλιςεισ όςον αφορά τον ανταγωνιςμό με 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.patagonia.com/materials-tech.html
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.patagonia.com/blog/2017/10/from-shirt-to-dirt-thoughts-on-the-patagonia-design-philosophy/
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn6
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πολυεςτζρα[7] . Στο ςχιμα 10 παρουςιάηονται τα χαρακτθριςτικά του ςυμβατικοφ και 
βιολογικοφ βαμβακιοφ από μια βιϊςιμθ άποψθ. 

 

Το Σχιμα 10 Χαρακτθριςτικά κλαςικοφ και οργανικοφ βαμβακιοφ[8] 

  

Ζνα άλλο οικολογικό υλικό είναι θ κάνναβθ. Απαιτεί λιγότερα φυτοφάρμακα και 
ηιηανιοκτόνα από το βαμβάκι όταν καλλιεργείται ςε μεγάλθ κλίμακα. Το οικολογικό 
αποτφπωμα τθσ κάνναβθσ είναι μικρότερο ςε ςφγκριςθ με άλλεσ ίνεσ. Είναι γριγορα 
ανανεϊςιμθ, απαιτεί ελάχιςτα ι κακόλου φυτοφάρμακα, μεγαλϊνει χωρίσ λιπάςματα, 
απαιτι ελάχιςτθ προςοχι και δεν χρειάηεται κρεπτικά ςυςτατικά που καταςτρζφουν το 
ζδαφοσ. 

Το μετάξι από ςόγια είναι μια καλι εναλλακτικι λφςθ για το μετάξι και το καςμίρ, πλζνεται 
ςτο πλυντιριο και είναι ανκεκτικό ςτισ ρυτίδεσ. Αυτό το φφαςμα καταςκευάηεται από ίνεσ 
πρωτεΐνθσ ςόγιασ που απομζνουν μετά τθν επεξεργαςία ςόγιασ ςε τρόφιμα. Οι 
υγροποιθμζνεσ πρωτεΐνεσ εξωκοφνται ςε ίνεσ, οι οποίεσ ςτθ ςυνζχεια περιςτρζφονται και 
χρθςιμοποιοφνται όπωσ και άλλεσ ίνεσ. Θ υψθλι περιεκτικότθτα ςε πρωτεΐνεσ είναι 
ευαίςκθτθ ςτισ φυςικζσ βαφζσ[9] . 

Το μαλλί είναι εφκαμπτο, πυρίμαχο και δεν χρειάηεται χθμικζσ ειςροζσ. Το οργανικό μαλλί 
γίνεται όλο και περιςςότερο διακζςιμο αφοφ παράγεται με βιϊςιμεσ γεωργικζσ πρακτικζσ. 
Το μαλλί είναι ζνα πολφ χριςιμο κλωςτοχφαντουργικό προϊόν με πολλζσ ςθμαντικζσ 
ιδιότθτεσ που το κακιςτοφν ελκυςτικό. Ζνα από τα ςθμαντικότερα πλεονεκτιματα του 
μαλλιοφ είναι ότι μπορεί να απορροφιςει τθν υγραςία καλά, αντλϊντασ υγραςία ςτον 
πυρινα των ινϊν του. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn8
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn9
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Τα λευκά είδθ καταςκευάηονται από ίνεσ κυτταρίνθσ που προζρχονται ςυνικωσ από φυτά 
λιναριοφ. Αυτό το φφαςμα είναι ανκεκτικό, το λινάρι μπορεί να αντζξει 20 χρόνια φκοράσ. 
Το φυτό λινάρι δεν απαιτεί πολλι ενζργεια και υδάτινουσ πόρουσ για τθν παραγωγι του 
και το ςφνολο των εγκαταςτάςεων που χρθςιμοποιοφνται για να κάνουν λινό, δεν αφινει 
κανζνα ίχνοσ αποβλιτων. Τα ροφχα από λινό είναι φυςικά βιοδιαςπϊμενα και 
ανακυκλϊςιμα. 

Το μπαμποφ είναι ζνα από τα πιο φιλικά προσ το περιβάλλον υλικά, είναι βιοδιαςπϊμενο, 
εξαιρετικά βιϊςιμο και δεν χρειάηεται φυτοφάρμακα και αποτελεί μια καλφτερθ 
εναλλακτικι λφςθ από τα τυπικά βαμβακερά υφάςματα. 

Μεταξφ των φυςικϊν ινϊν, το βαμβάκι, το μαλλί και το μετάξι χρθςιμοποιοφνται πιο ςυχνά 
ωσ ίνεσ για τθν καταςκευι υφαςμάτων. Μεταξφ των τεχνθτϊν ινϊν είναι δθμοφιλζσ το 
ρεγιόν, το νάιλον και ο πολυεςτζρασ. Διαφορά μεταξφ κυτταρίνθσ και ςυνκετικϊν ινϊν[10] 

παρουςιάηονται ςτον επόμενο πίνακα (ςχιμα 11) . 

Κυτταρινικζσ ίνεσ Συνκετικζσ ίνεσ 

Χαμθλι ανκεκτικότθτα: Τα υφάςματα 
εμφανίηουν ρυτίδεσ εκτόσ εάν δοκεί 
κάποιο φινίριςμα 

Υψθλι ελαςτικότθτα: Λιγότερεσ ρυτίδεσ 
μετά το πλφςιμο και τθ φκορά 

Υψθλι απορροφθτικότθτα νεροφ: Άνετα 
για καλοκαίρι, καλζσ για πετςζτα, μαντιλι 
χεριϊν και πάνεσ. 

Χαμθλι απορρόφθςθ υγραςίασ: Εφκολθ 
πλφςθ και εφκολθ αφαίρεςθ βρωμιάσ. 

Καλοί αγωγοί τθσ κερμότθτασ: Το βαμβάκι 
είναι ζνασ καλφτεροσ αγωγόσ κερμότθτασ 
αλλά λιγότερο από αυτόν του ρεγιόν. 

Καλοί αγωγοί κερμότθτασ που λιϊνουν 
όταν ζρκουν ςε επαφι με ηεςτά 
αντικείμενα. 

Ταυτοποίθςθ: Οι ίνεσ κυτταρίνθσ 
αναφλζγονται γριγορα, καίγονται με 
καπνό και αφινουν γκρι τζφρα. 

Ταυτοποίθςθ: Εφκολα καίγονται και 
λιϊνουν δίνοντασ ξεχωριςτι οςμι από 
καουτςοφκ. 

Υψθλι ςυνάφεια για τισ βαφζσ. Χαμθλι ςυνάφεια για βαφζσ. 

Ανκεκτικζσ ςτο ςκϊρο αλλά λιγότερο 
ευαίςκθτεσ ςτο ωίδιο, επομζνωσ τα υγρά 
ροφχα δεν πρζπει να αποκθκεφονται. 

Ιδιαίτερα ανκεκτικό ςε ςκϊρουσ, μοφχλα 
και ζντομα. 

Χρειάηονται ςιδζρωμα ςε χαμθλι 
κερμοκραςίασ, πχ : μαλλί 

υκμίηονται με κερμότθτα. Ωσ εκ τοφτου, 
είναι καλζσ για ανάγλυφο ςχεδιαςμό. 

Κθλίδεσ που απαιτοφν επεξεργαςία με οξφ, 
μποροφν να απομακρυνκοφν γριγορα. 

Καταςτρζφονται εφκολα λόγω τοξικϊν πχ: 
Νάυλον 

  
Εικόνα 11 Διαφορά μεταξφ κυτταρίνθσ και ςυνκετικϊν ινϊν 

  

Κεφάλαιο 4.4.3.3 Οικολογικι πιςτοποίθςθ και οικολογικό ςιμα 

Θ οικολογικι πιςτοποίθςθ ςχετίηεται με τθν πιςτοποίθςθ των εταιρειϊν όςον αφορά τισ 
περιβαλλοντικζσ τουσ επιδόςεισ με βάςθ τα κριτιρια που ορίηονται ςε ςυγκεκριμζνα 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn10
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn10
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πρότυπα. Το οικολογικό ςιμα ςχετίηεται με τθ ςιμανςθ προϊόντων που πλθροφν τα 
περιβαλλοντικά κριτιρια που ορίηονται ςε ειδικά ζγγραφα αναφοράσ. 

Ο τομζασ τθσ κλωςτοχφαντουργίασ χρθςιμοποιεί φυςικοφσ πόρουσ, χθμικά προϊόντα και 
ενζργεια, κακιςτϊντασ τθν περιβαλλοντικι αειφορία ωσ μια βαςικι πτυχι τθσ παραγωγισ 
υλικϊν και των διαδικαςιϊν τθσ κλωςτοχφαντουργίασ και τθσ ζνδυςθσ. 

Ο Διεκνισ Οργανιςμόσ Τυποποίθςθσ (ISO) ζχει προςδιορίςει τρεισ τφπουσ ετικετϊν, οι 
οποίοι παρουςιάηονται ςε τρία πρότυπα: 

- Τφποσ Ι, ςτο ISO 14024: Ρεριβαλλοντικζσ ετικζτεσ και δθλϊςεισ - Ρεριβαλλοντικι 
επιςιμανςθ τφπου I - Αρχζσ και διαδικαςίεσ: Μια ετικζτα τφπου Ι είναι μια 
αξιολόγθςθ τρίτων καταςκευαςτϊν βάςει οριςμζνων κριτθρίων που ςχετίηονται με 
τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ ενόσ προϊόντοσ ι υλικοφ κακ 'όλθ τθ διάρκεια του 
κφκλου ηωισ του. Ο ςτόχοσ αυτοφ του τφπου περιβαλλοντικισ ςιμανςθσ είναι να 
ςυμβάλει ςτθ μείωςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων που ςυνδζονται με τα 
προϊόντα, μζςω τθσ ταυτοποίθςθσ προϊόντων που πλθροφν τα ςυγκεκριμζνα 
κριτιρια ενόσ προγράμματοσ Τφπου I για γενικι περιβαλλοντικι προτίμθςθ .  

- Τφποσ II, ςτο ISO 14021 Ρεριβαλλοντικζσ ετικζτεσ και δθλϊςεισ - Αυτοδθλεθμζνοι 
περιβαλλοντικοί ιςχυριςμοί (περιβαλλοντικι επιςιμανςθ τφπου II): κακορίηει 
απαιτιςεισ για αυτοανακθρυγμζνουσ περιβαλλοντικοφσ ιςχυριςμοφσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων δθλϊςεων, ςυμβόλων και γραφικϊν, ςχετικά με τα 
προϊόντα. Ρεριγράφει επίςθσ επιλεγμζνουσ όρουσ που χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ 
ςε περιβαλλοντικοφσ ιςχυριςμοφσ και παρζχει τα προςόντα για τθ χριςθ τουσ και 
παρουςιάηει μια γενικι μεκοδολογία αξιολόγθςθσ και επαλικευςθσ για 
δθλωμζνουσ περιβαλλοντικοφσ ιςχυριςμοφσ και ςυγκεκριμζνεσ μεκόδουσ 
αξιολόγθςθσ και επαλικευςθσ για τισ επιλεγμζνεσ αξιϊςεισ.  

- τφπου ΙΙΙ , ςτο πρότυπο ISO 14025: Ρεριβαλλοντικά ςιματα και δθλϊςεισ - Τφποσ III 
περιβαλλοντικζσ δθλϊςεισ - Αρχζσ και διαδικαςίεσ: Ρεριβαλλοντικι Διλωςθ 
Ρροϊόντοσ (Environmental Product Declaration - EPDν), είναι μια εκελοντικι διεκνι 
πιςτοποίθςθ με ςτόχο τθν παροχι ςχετικϊν, επαλθκευόμενων και ςυγκρίςιμων 
πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ μιασ δραςτθριότθτασ 
εξετάηοντασ ολόκλθρθ τθν αλυςίδα παραγωγισ. 

Υπάρχουν επίςθσ ςυγκεκριμζνα πρότυπα προςανατολιςμζνα ςε οριςμζνεσ περιβαλλοντικζσ 
επιπτϊςεισ, όπωσ το ISO 14067 (Αζρια κερμοκθπίου - Αποτφπωμα άνκρακα προϊόντων - 
Απαιτιςεισ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν ποςοτικοποίθςθ), το οποίο κακορίηει 
αρχζσ, απαιτιςεισ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τον ποςοτικό προςδιοριςμό και τθν 
αναφορά του αποτυπϊματοσ άνκρακα ενόσ προϊόντοσ (Carbon Footprint of a Product - 
CFP), κατά τρόπο ςφμφωνο με τα Διεκνι Ρρότυπα Αξιολόγθςθσ Κφκλου Ηωισ (ISO 14040 
και ISO 14044) . 

  

  

 

 



 

 
Ενότθτα 4: Κυκλικι Οικονομία 42 
 

4.4.4 Προτεινόμενεσ αναγνϊςεισ 

- http://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/ecodesign_en  

- https://www.researchgate.net/publication/266483128_Ecodesign_and_Textiles  

- http://www.circular-design.eu/automatisch/  

- http://circulardesigneurope.eu/  

- https://www.circulardesignguide.com/methods  

- Ceschin F., Gaziulusoy Ι., Εξζλιξθ ςχεδιαςμοφ για βιωςιμότθτα: Από το ςχεδιαςμό του 
προϊόντοσ μζχρι το ςχεδιαςμό των καινοτομιϊν και των μεταβάςεων του 
ςυςτιματοσ, Μελζτεσ Σχεδιαςμοφ, Τόμοσ 47, Νοζμβριοσ 2016, Σελ. 118-163, 
http://dx.doi.org/ 10.1016 / j.destud.2016.09.002  

- https://www.textileschool.com/154/eco-friendly-fibers/  

- https://www.fibre2fashion.com/industry-article/7250/eco-textile-dyeing-and-finishing  

- Βιϊςιμα Υφάςματα - Κφκλοσ Ηωισ και Ρεριβαλλοντικζσ Επιπτϊςεισ, Woodhead 
Publishing Series ςτο TextilesBook , 2009, ISBN 978-1-84569-453-1  

- http://www.d4s-sbs.org/MH.pdf  

- https://www.google.com/support % 2F10% 2F7% 2F2524% 2Fpdf και usg = 
AOvVaw2AGBgvFTQPi0PTQweMyO0I  

- https://www.commonobjective.co/article/made-by-environmental-benchmark-for-
fibres  

- Οικολογικό ςιμα http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/  

- https://globalecolabelling.net/what-is-eco-labelling/  

- https://www.iso.org/standard/72458.html  

- https://www.iso.org/standard/66652.html  

- https://www.iso.org/standard/38131.html  

- https://www.iso.org/standard/71206.html  

- https: 
//www.oekotex.com/el/business/certifications_and_services/ots_100/ots_100_start
.xhtml  

- https: //www.oeko-
tex.com/el/business/certifications_and_services/leather_standard/leather_standard
.xhtml  

- https://www.oeko-
tex.com/el/business/certifications_and_services/mig/mig_start.xhtml  

- https://www.global-standard.org/  

- https://textileexchange.org/integrity/  

- https://www.bluesign.com/  

- https://www.c2ccertified.org/  

- https://www.oeko-
tex.com/el/business/certifications_and_services/step_by_oeko_tex/step_start.xhtml  

http://dx.doi.org/10.1016/j.destud.2016.09.002
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.textileschool.com/154/eco-friendly-fibers/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.fibre2fashion.com/industry-article/7250/eco-textile-dyeing-and-finishing
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.google.pt/url%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D5%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D2ahUKEwizwsqi-tHhAhVwzoUKHUKlDtIQFjAEegQICBAC%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.mdpi.com%252F2071-1050%252F10%252F7%252F2524%252Fpdf%26usg%3DAOvVaw2AGBgvFTQPi0PTQweMyO0I
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.google.pt/url%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D5%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D2ahUKEwizwsqi-tHhAhVwzoUKHUKlDtIQFjAEegQICBAC%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.mdpi.com%252F2071-1050%252F10%252F7%252F2524%252Fpdf%26usg%3DAOvVaw2AGBgvFTQPi0PTQweMyO0I
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.commonobjective.co/article/made-by-environmental-benchmark-for-fibres
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.commonobjective.co/article/made-by-environmental-benchmark-for-fibres
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- https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html  

- http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm  

  

  

4.4.5 Κουίη 

Επιλζξτε τθ ςωςτι απάντθςθ 

1. Ροια διλωςθ ςχετικά με το οικολογικό ςχεδιαςμό είναι αλικεια; 

a. Αφορά το ςχεδιαςμό ενόσ προϊόντοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ των υλικϊν 

b. Χρθςιμοποιεί βιϊςιμα υλικά 
c. Δεν εφαρμόηεται ςε ολόκλθρο τον κφκλο ηωισ ενόσ προϊόντοσ 

2. Ροια είναι τα χαρακτθριςτικά των οικολογικϊν υλικϊν; 

a. Ρράςινο προφίλ πόρων 
b. Χαμθλι δυνατότθτα ανακφκλωςθσ 
c. Δυνατότθτα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ / πόρων 

3. Τα οικολογικά υλικά είναι τα ίδια με τα φυςικά υλικά; 

a. Ναι 

b. Οχι 

4. Τα οικολογικά υλικά ζχουν τισ ίδιεσ ιδιότθτεσ με τα ςυνθκιςμζνα υλικά; 
a. Ναι 

b. Οχι 

5. Ροια διλωςθ ιςχφει; 
a. Θ οικολογικι πιςτοποίθςθ βοθκά τισ εταιρείεσ να κερδίςουν τθν 

εμπιςτοςφνθ των πελατϊν. 
b. Το οικολογικό ςιμα αναφζρεται μόνο ςε προϊόντα χωρίσ υπθρεςίεσ. 
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Ενότθτα 4.5 Κυκλικά επιχειρθματικά μοντζλα για τον τομζα τθσ 
κλωςτοχφαντουργίασ 

4.5.1 Ειςαγωγι 

Στθν επιςτθμονικι βιβλιογραφία τα επιχειρθματικά μοντζλα αναφζρονται ωσ «το ςκεπτικό 
του τρόπου με τον οποίο μια οργάνωςθ δθμιουργεί, παραδίδει και ςυλλαμβάνει αξία», 
«περιγράφει το ςχεδιαςμό ι τθν αρχιτεκτονικι των μθχανιςμϊν δθμιουργίασ αξίασ, 
παράδοςθσ και δζςμευςθσ που χρθςιμοποιοφνται»[11] . 

  

  

4.5.2 Σφντομθ περιγραφι 

Γνϊςθ Δεξιότθτεσ Αρμοδιότθτεσ 
το τζλοσ τθσ ενότθτασ ο εκπαιδευόμενοσ 

Θα είναι ςε κζςθ να : 
το τζλοσ τθσ ενότθτασ ο εκπαιδευόμενοσ 

Θα είναι ςε κζςθ να: 
το τζλοσ τθσ ενότθτασ ο εκπαιδευόμενοσ 
κα ζχει αποκτιςει τθν ικανότθτα και τθν 
αυτονομία να  

 Κακορίηει κυκλικά 
επιχειρθματικά μοντζλα 

 Ρεριγράφει νζεσ ζννοιεσ: 
system thinking, cradle to 
cradle, τθν ανάκτθςθ 
πόρων. 

 Δοκιμάςει τθν ικανότθτα 
αλλαγισ του κλαςικοφ 
επιχειρθματικοφ 
μοντζλου ςε κυκλικό. 

 Οργανϊςει μια ομάδα 
εργαςίασ, να τθ 
διαχειριςτεί και να τθν 
επιβλζπει. 

 Εφαρμόςει βαςικζσ 
αρχζσ τθσ κυκλικισ 
οικονομίασ ϊςτε να 
οικοδομθκεί ζνα 
επιχειρθματικό μοντζλο. 

 Αναλφςει τισ ευκαιρίεσ 
και τισ προκλιςεισ ςε 
κάκε ςτάδιο. 

 

4.5.3 Περιεκτικότθτα μονάδασ 

Κεφάλαιο 4.5.3.1 Οριςμόσ των κυκλικϊν επιχειρθματικϊν μοντζλων (Circular business 
models - CBM)  

Ο κεντρικόσ παράγοντασ τθσ κυκλικισ οικονομίασ και του κυκλικοφ επιχειρθματικοφ 
μοντζλου είναι θ "αξία". Θ Roberta De Angelis ορίηει τα κυκλικά επιχειρθματικά μοντζλα ωσ 
«επιχειρθματικά μοντζλα όπου θ αξία των πελατϊν παράγεται ωσ αποτζλεςμα πιο 
ολοκλθρωμζνων κυκλικϊν προςφορϊν, όπωσ οικολογικζσ επιδόςεισ, μεγαλφτερθ ευκολία, 
ανϊτερθ αντοχι». 

Θ Accenture[12] ορίηει 5 κφρια CBM προμθκευτζσ, ανάκτθςθ πόρων, επζκταςθ ηωισ 
προϊόντοσ, πλατφόρμεσ κοινισ χριςθσ, προϊόν ωσ υπθρεςία. CBM απαιτεί τθν επικοινωνία 
και τθν ςυνεργαςία μεταξφ των φορζων / ενδιαφερόμενων μερϊν. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn11
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn12
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Για τθ ςτιριξθ τθσ μετάβαςθσ ςτθν κυκλικι οικονομία, θ διακυβζρνθςθ, οι κανονιςμοί και 
τα επιχειρθματικά μοντζλα κα διαδραματίςουν ςθμαντικό ρόλο. Τα περιςςότερα κυκλικά 
επιχειρθματικά μοντζλα κα επιτρζψουν τθ διατιρθςθ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου ςτθν 
υψθλότερθ αξία του με τθν πάροδο του χρόνου και κα υποςτθρίξουν τθν ενίςχυςθ του 
φυςικοφ κεφαλαίου. 

Διαφορετικό CBM κα απαιτείται ςε διαφορετικά ςτάδια του κφκλου ηωισ ενόσ 
περιουςιακοφ ςτοιχείου και μπορεί να λειτουργιςει ανεξάρτθτα ι ςε ςυνεργαςία. Θ 
επιτυχισ υλοποίθςθ αυτϊν των επιχειρθματικϊν μοντζλων κα απαιτιςει τθ δράςθ των 
ςχεδιαςτϊν, των προμθκευτϊν, των παρόχων υπθρεςιϊν, των εργολάβων και των 
εταιρειϊν ςτο τζλοσ του κφκλου ηωισ τουσ, μζςω τθσ ανταλλαγισ υλικϊν, ςυςτθμάτων, 
ενζργειασ, κακϊσ και πλθροφοριϊν και υπθρεςιϊν[13] . 

Τα νζα επιχειρθματικά μοντζλα κα επιτρζψουν[14] : 

- Μεγαλφτερο ζλεγχο των ροϊν πόρων μζςω τθσ αλυςίδασ αξίασ ζτςι ϊςτε θ 
προςτικζμενθ αξία να μπορεί να αναγνωρίηεται και να καταγράφεται.  

- Καινοτομία μζςω τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ, ϊςτε να δθμιουργθκοφν νζεσ 
οντότθτεσ όπωσ οι επιχειριςεισ ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ αποβλιτων, τθσ 
ανακαίνιςθσ και τθσ ανάκλθςθσ τθσ εφοδιαςτικισ.  

- Ενιςχυμζνθ ςυνεργαςία ςτο πλαίςιο τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ μεταξφ όλων των 
φορζων.  

- Δθμιουργία υπθρεςιϊν που περιλαμβάνουν πολφτιμα προϊόντα / πόρουσ .  

  

Το CBM είναι ζνα επιχειρθςιακό μοντζλο που επιδιϊκει[15] : 

- Τθ χριςθ λιγότερων υλικϊν και πόρων για τθν ανάπτυξθ προϊόντων ι / και 
υπθρεςιϊν.  

- Τθν επζκταςθ τθσ διάρκειασ ηωισ των ςθμερινϊν προϊόντων ι / και υπθρεςιϊν 
μζςω τθσ ανακαίνιςθσ και τθσ επανακαταςκευισ.  

- Τθν ολοκλιρωςθ του κφκλου τθσ ηωισ των προϊόντων με ανακφκλωςθ.  

Το CBM επιδιϊκει να μειϊςει, να διατθριςει και να ανακυκλϊςει. Το κυκλικό οικονομικό 
ςφςτθμα αποφεφγει τα απόβλθτα και προςπακεί να διατθριςει τθν εγγενι αξία των 
προϊόντων, όςο αυτό είναι εφικτό[16] . Ο ςτόχοσ είναι να ελαχιςτοποιθκεί θ κατανάλωςθ 
πόρων με τθν ανακφκλωςθ υλικϊν και / ι να αποφευχκεί θ διαρροι ενζργειασ μετά τθ 
χριςθ. 

Τα μοντζλα κυκλικισ προςφοράσ, αντικακιςτϊντασ τισ παραδοςιακζσ ειςροζσ υλικϊν που 
προζρχονται από πόρουσ με βιολογικά, ανανεϊςιμα ι ανακτθκζντα υλικά, μειϊνουν 
μακροπρόκεςμα τθ ηιτθςθ για εξαγωγι φυςικϊν πόρων. 

Παράδειγμα: Φυςικι ίνα από φφλλα ανανά από τθν Piñatex . 

Πεδίο 
εφαρμογισ 

#Raw υλικό #Vegan 

Προςτικζμενθ 
αξία 

Νζεσ φυςικζσ πρϊτεσ φλεσ από τθ ςυγκομιδι ανανά. 
  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn13
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn14
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn15
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn16
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Piñatex (Pineapple Leather) Θ AnanasAnam καταςκευάηει 
υφάςματα από ίνεσ φφλλων ανανά, τα οποία δεν είναι μόνο ζνα 
φυςικό, βιοδιαςπϊμενο προϊόν - μειϊνει επίςθσ τα απόβλθτα 
και παρζχει επιπλζον ειςόδθμα για τουσ αγρότεσ οι οποίοι 
διαφορετικά πετοφν τα φφλλα ανανά και επιπλζον μειϊνεται το 
ζδαφοσ που προορίηεται αποκλειςτικά για τθ ςυγκομιδι 
κλωςτοχφαντουργικϊν ειδϊν. 
  
Πθγι πλθροφοριϊν : Piñatex . Νοζμβριοσ 2019 

Περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ 

https://www.ananas-anam.com/  

  

Τα μοντζλα ανάκτθςθσ πόρων ανακυκλϊνουν τα απόβλθτα ςε δευτερογενείσ πρϊτεσ φλεσ, 
εξαλείφοντασ ζτςι τα απόβλθτα από τθν τελικι διάκεςθ ενϊ ταυτόχρονα μετατοπίηουν τθν 
εξόρυξθ και τθν επεξεργαςία των φυςικϊν πόρων . 

Τα μοντζλα επζκταςθσ τθσ διάρκειασ ηωισ των προϊόντων επεκτείνουν τθν περίοδο χριςθσ 
των υφιςτάμενων προϊόντων, επιβραδφνουν τθ ροι των ςυςτατικϊν υλικϊν μζςω τθσ 
οικονομίασ και μειϊνουν τον ρυκμό εξόρυξθσ πόρων και τθν παραγωγι αποβλιτων. 

Παράδειγμα: Ανάκτθςθ απορριμμάτων κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων για τθ 
δθμιουργία δεφτερθσ ηωισ για ροφχα 

Πεδίο 
εφαρμογισ 

#Textile Waste #Post consume textile #NGO 

Προςτικζμενθ 
αξία 

Humana People to People Federation που περιλαμβάνει 30 
οργανϊςεισ παγκοςμίωσ. Στθν Ιςπανία ζχουν 5.000 δοχεία που 
χρθςιμοποιοφνται για τθ ςυλλογι μεταχειριςμζνων ενδυμάτων. 
Τα δοχεία αυτά είναι διακζςιμα ςτο κοινό μζςω ςυνεργαςιϊν με 
2. 000 διμουσ, οργανιςμοφσ και ιδιωτικζσ επιχειριςεισ. 
Επιπλζον, υπάρχουν 52 καταςτιματα που πωλοφν 
μεταχειριςμζνα ροφχα: 20 ςτθ Βαρκελϊνθ και τθ μθτροπολιτικι 
τθσ περιοχι, 1 ςτο Reus (Tarragona), 25 ςτθ Μαδρίτθ, 3 ςτθ 
Σεβίλλθ, 1 ςτθ Γρανάδα και 2 ςτθ Βαλζνκια, προκειμζνου να 
δοκεί μια δεφτερθ ηωι ςτα προϊόντα. Το υπόλοιπο των 
κλωςτοχφαντουργικϊν ανακυκλϊνεται με διαφορετικοφσ 
τρόπουσ ανακφκλωςθσ και με downcycling . 
  
Πθγι πλθροφοριϊν : Ιςτοςελίδα Humana. Νοζμβριοσ 2019 

Περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ 

https://www.humana-spain.org/?&lang=el 

  

Τα μοντζλα κοινισ χριςθσ διευκολφνουν τθν κατανομι των ανεπαρκϊσ 
χρθςιμοποιοφμενων προϊόντων και μποροφν ςυνεπϊσ να μειϊςουν τθ ηιτθςθ για νζα 
προϊόντα και τισ ενςωματωμζνεσ πρϊτεσ φλεσ τουσ. 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ananas-anam.com/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.humana.org/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.segundamano.moda/que-puedes-hacer-tu/donar-ropa/%3Flang%3Den
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.segundamano.moda/que-puedes-hacer-tu/donar-ropa/%3Flang%3Den
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.segundamano.moda/que-puedes-hacer-tu/comprar-ropa/%3Flang%3Den
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.segundamano.moda/que-puedes-hacer-tu/comprar-ropa/%3Flang%3Den
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.humana-spain.org/%3F%26lang%3Den
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Τα μοντζλα ςυςτθμάτων εξυπθρζτθςθσ προϊόντων, όπου οι υπθρεςίεσ παρά τα προϊόντα 
διατίκενται ςτο εμπόριο, βελτιϊνουν τα κίνθτρα για το ςχεδιαςμό πράςινων προϊόντων και 
τθν αποδοτικότερθ χριςθ των προϊόντων, προωκϊντασ με τον τρόπο αυτό μια πιο 
δαπανθρι χριςθ των φυςικϊν πόρων . 

Αυτά τα επιχειρθματικά μοντζλα ςτοχεφουν ςτθν παροχι ςχεδιαςμοφ για εξαρτιματα, 
ςυςτιματα και τελικά το πλιρεσ πλεονζκτθμα για τθ βελτίωςθ τθσ διάρκειασ ηωισ του. Για 
το επιχειρθματικό αυτό μοντζλο απαιτείται ζνα ςτρατθγικό ςχζδιο διαδικαςίασ μζςω τθσ 
αλυςίδασ αξίασ για τθν αφξθςθ του δυναμικοφ επαναχρθςιμοποίθςθσ και τθσ ανακφκλωςθσ 
προϊόντων, παραπροϊόντων και ροϊν αποβλιτων (ςχιμα 12).[17] 

  

 

Εικόνα 12 Τα κυκλικά επιχειρθματικά μοντζλα λειτουργοφν ςε διαφορετικά τμιματα τθσ αλυςίδασ 
αξίασ[18] 

  

Πλθ θ αλυςίδα αξιϊν απαιτεί ζναν νζο τρόπο ςκζψθσ. Ρροκειμζνου να επιτευχκεί αυτό, 
πρζπει να ακολουκθκοφν οριςμζνα βιματα[19] όπωσ: 

- Κυκλικζσ προμικειεσ - Βαςίηεται ςτθν παροχι πλιρωσ ανανεϊςιμων, 
ανακυκλϊςιμων ι βιοαποδομιςιμων πόρων που ειςάγουν πόρουσ που διατθροφν 
κυκλικά ςυςτιματα παραγωγισ και κατανάλωςθσ. Θ πρόταςθ για τθν αξία 
επικεντρϊνεται ςτθν αντικατάςταςθ των ορυκτϊν, κρίςιμων και ςπάνιων υλικϊν.  

- Πρόςβαςθ και απόδοςθ - αφορά τθν παροχι τθσ ικανότθτασ ι των υπθρεςιϊν για 
τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν των χρθςτϊν χωρίσ τθν κατοχι φυςικϊν προϊόντων. 
Θ πρόταςθ για τθν αξία περιλαμβάνει τθν προςφορά προϊόντων-υπθρεςιϊν-
ςυςτθμάτων, ζνα ςυνδυαςμό προϊόντων και υπθρεςιϊν που επιδιϊκουν να 
παρζχουν λειτουργικότθτα ςτουσ πελάτεσ.  

- Επζκταςθ τθσ αξίασ του προϊόντοσ - επικεντρϊνεται ςτθν αξιοποίθςθ τθσ 
υπολειμματικισ αξίασ των προϊόντων και ςτθν παράδοςθ προϊόντων υψθλισ 
ποιότθτασ, μακράσ διάρκειασ που ςχεδιάηονται για ανκεκτικότθτα, δυνατότθτα 
αποκατάςταςθσ, δυνατότθτα αναβάκμιςθσ και επεκταςιμότθτα. Οι αξίεσ που 
διαφορετικά κα χάνονταν μζςω των ςπαταλθμζνων υλικϊν διατθροφνται ι ακόμθ 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn17
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn18
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn19
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βελτιϊνονται με προϊόντα επιςκευισ, αναβάκμιςθσ, ανακαίνιςθσ , ανακαταςκευισ 
ι επαναλθπτικοφ μάρκετινγκ.  

- Γεφφρωςθ - Ρροωκεί πλατφόρμεσ ςυνεργαςίασ μεταξφ παραγωγϊν και 
καταναλωτϊν, ατόμων ι οργανιςμϊν. Θ πρόταςθ για τθν αξία επικεντρϊνεται ςτθ 
διευκόλυνςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ διαφορετικϊν αλλά αλλθλεξαρτϊμενων 
παραγόντων και ςτθ ςυγκζντρωςθ τθσ προςφοράσ και τθσ ηιτθςθσ.  

Στρατθγικζσ επιχειρθςιακϊν μοντζλων για τθν επιβράδυνςθ και τθ ςτενι ςφνδεςθ των 
πόρων[20] : 

- Ραροχι και Εκτζλεςθ - Ραροχι τθσ δυνατότθτασ ι των υπθρεςιϊν για τθν 
ικανοποίθςθ των αναγκϊν των χρθςτϊν χωρίσ να χρειάηεται να κατζχουν φυςικά 
προϊόντα.  

- Επζκταςθ τθσ αξίασ του προϊόντοσ - Αξιοποίθςθ τθσ υπολειμματικισ αξίασ των 
προϊόντων - από τθν παραγωγι, ςτουσ καταναλωτζσ και ςτθ ςυνζχεια ςτθν 
παραγωγι ι ςτθ ςυλλογι προϊόντων μεταξφ διαφορετικϊν επιχειρθματικϊν 
οντοτιτων.  

- Μεγάλθ διάρκεια ηωισ - Επιχειρθματικά μοντζλα που εςτιάηουν ςτθν επίτευξθ 
μακρόχρονθσ διάρκειασ ηωισ των προϊόντων, για παράδειγμα, υποςτθριηόμενα από 
το ςχεδιαςμό για ανκεκτικότθτα και επιςκευι.  

- Ενκάρρυνςθ τθσ επάρκειασ - Λφςεισ που επιδιϊκουν ενεργά τθ μείωςθ τθσ 
κατανάλωςθσ των τελικϊν χρθςτϊν μζςω αρχϊν όπωσ θ ανκεκτικότθτα, θ 
αναβάκμιςθ, θ εξυπθρζτθςθ, οι εγγυιςεισ, θ δυνατότθτα αποκατάςταςθσ και θ μθ 
καταναλωτικι προςζγγιςθ του μάρκετινγκ και των πωλιςεων.  

- Επζκταςθ τθσ αξίασ των πόρων - Αξιοποίθςθ τθσ υπολειμματικισ αξίασ των πόρων: 
Συλλογι και προμικεια αλλιϊσ "χαμζνων" υλικϊν ι πόρων για να μετατραποφν ςε 
νζεσ μορφζσ αξίασ.  

Πραγματικι περίπτωςθ 2: Περιςυλλογι ενδυμάτων postconsumer από τθν Inditex και 
τθν H&M 

Πεδίο 
εφαρμογισ 

#Close the loop #brands 

Προςτικζμενθ 
αξία 

Ολοκλιρωςθ του κφκλου ηωισ των ενδυμάτων. 

  

Για να εξαςφαλιςτεί θ ορκι διαχείριςθ των αποβλιτων 
ενδυμάτων μετά τθ χριςθ τουσ, δφο από τισ πιο ςθμαντικζσ 
εταιρίεσ λιανικισ πϊλθςθσ δθμιοφργθςαν ζνα ζργο με ςκοπό 
τθν ορκι διαχείριςθ των ενδυμάτων. 

  

Πθγι πλθροφοριϊν: Ιςτοςελίδα τθσ Inditex. Νοζμβριοσ 2019 

Περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ 

https://www.inditex.com/es/comprometidos-con-el-medio-
ambiente/closing-the-loop 

https://hmgroup.com/sustainability/Planet/recycling.html 

  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn20
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.inditex.com/es/comprometidos-con-el-medio-ambiente/closing-the-loop
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.inditex.com/es/comprometidos-con-el-medio-ambiente/closing-the-loop
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://hmgroup.com/sustainability/Planet/recycling.html
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- Βιομθχανικι ςυμβίωςθ - Μια λφςθ προςανατολιςμζνθ ςτισ διαδικαςίεσ, που αφορά 
ςτθ χριςθ υπολειμματικϊν αποτελεςμάτων μιασ διαδικαςίασ ωσ πρϊτθ φλθ για μια 
άλλθ διαδικαςία, θ οποία ωφελείται από τθ γεωγραφικι εγγφτθτα των 
επιχειριςεων.  

  

Τα κυκλικά επιχειρθματικά μοντζλα τροποποιοφν το ρυκμό ροισ προϊόντων και υλικϊν 
μζςω τθσ οικονομίασ. Με τον τρόπο αυτό, μποροφν να μειϊςουν τισ δυςμενείσ 
περιβαλλοντικζσ παρενζργειεσ που προκφπτουν από τθν εξόρυξθ, τθ χριςθ και τθν 
ενδεχόμενθ διάκεςθ φυςικϊν πόρων και υλικϊν. Αυτό προκφπτει όχι μόνο από τισ 
βελτιϊςεισ ςτο επίπεδο εγκαταςτάςεων τθσ παραγωγικότθτασ του υλικοφ, αλλά και από 
πιο κεμελιϊδεισ αλλαγζσ ςτα πρότυπα παραγωγισ και κατανάλωςθσ. Για παράδειγμα, αντί 
να χρθςιμοποιοφν αποτελεςματικότερα τισ ειςροζσ φυςικϊν πόρων, θ παραγωγι 
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και θ παραγωγι πρϊτων υλϊν από άχρθςτα υλικά δεν τισ 
χρθςιμοποιοφν κακόλου.[21] 

  

Κεφάλαιο 4.5.3.2 Οριςμοί “system thinking”, ”cradle to cradle”, ”resource recovery” 

System thinking είναι μια προςζγγιςθ του ςχεδιαςμοφ που υπογραμμίηει τθν 
αλλθλεξάρτθςθ και τθ ςυλλογικι εξζλιξθ των διαφόρων μερϊν ενόσ ςυςτιματοσ. Υπάρχουν 
πολλά εργαλεία που ςχετίηονται με το System thinking όπωσ θ ςυμπεριφορά του χρόνου, οι 
ςχζςεισ δομισ-ςυμπεριφοράσ, θ γραφικι λειτουργία, θ δομι τθσ πολιτικισ, θ αιτιϊδθσ 
ςυνάφεια[22] . 

Είναι μια ολιςτικι προςζγγιςθ τθσ ανάλυςθσ που επικεντρϊνεται ςτον τρόπο με τον οποίο 
τα ςυςτατικά μζρθ του ςυςτιματοσ αλλθλοςυνδζονται και πϊσ λειτουργοφν τα ςυςτιματα 
με τθν πάροδο του χρόνου και ςτο πλαίςιο των μεγαλφτερων ςυςτθμάτων. Θ προςζγγιςθ 
System thinking ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν παραδοςιακι ανάλυςθ, θ οποία μελετά τα 
ςυςτιματα, χωρίηοντάσ τα ςε ξεχωριςτά ςτοιχεία. Το System thinking μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί ςε οποιοδιποτε τομζα ζρευνασ και ζχει εφαρμοςτεί ςτθ μελζτθ των 
ιατρικϊν, περιβαλλοντικϊν, πολιτικϊν, οικονομικϊν, ανκρϊπινων πόρων και 
εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων, μεταξφ πολλϊν άλλων[23] . 

Είναι μια προςζγγιςθ τθσ ολοκλιρωςθσ που βαςίηεται ςτθν πεποίκθςθ ότι τα ςυςτατικά 
μζρθ ενόσ ςυςτιματοσ κα δρουν διαφορετικά όταν απομονϊνονται από το περιβάλλον του 
ςυςτιματοσ ι από άλλα μζρθ του ςυςτιματοσ. Σε αντίκεςθ με τθν κετικι και αναγωγικι 
ςκζψθ, τα ςυςτιματα ςκζψθσ κζλουν να δουν τα ςυςτιματα με ζναν ολιςτικό τρόπο. 
Σφμφωνα με τθ φιλοςοφία ςυςτθμάτων, τα ςυςτιματα ςκζψθσ αφοροφν τθν κατανόθςθ 
ενόσ ςυςτιματοσ εξετάηοντασ τισ ςυνδζςεισ και τισ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ των ςτοιχείων 
που αποτελοφν το ςφνολο του ςυςτιματοσ[24] .  

Το Cradle to Cradle είναι μια προςζγγιςθ ςχεδιαςμοφ που αναπτφχκθκε ςτθ δεκαετία του 
1990 από τον κακθγθτι Dr. Michael Braungart, τον William McDonough και τουσ 
επιςτιμονεσ του EPEA ςτο Αμβοφργο. Ρρόκειται για καινοτομία, ποιότθτα κακϊσ και καλό 
ςχεδιαςμό και περιγράφει τθν αςφαλι και δυνθτικά άπειρθ χριςθ των υλικϊν ςε κφκλουσ. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn21
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn22
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn23
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn24
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Παράδειγμα: Πιςτοποιθμζνα προϊόντα Cradle to Cradle. 

Πεδίο 
εφαρμογισ 

#Sustainable products #certification 

Προςτικζμενθ 
αξία 

Ριςτοποίθςθ κυκλικισ οικονομίασ 

  

Το Cradle to Cradle Certified™ είναι ζνα παγκοςμίωσ 
αναγνωριςμζνο ςφςτθμα καταγραφισ αςφαλζςτερων και πιο 
βιϊςιμων προϊόντων που καταςκευάηονται για τθν κυκλικι 
οικονομία μζςω μιασ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ, προκειμζνου 
να διαςφαλιςτεί θ επαλικευςθ τρίτου μζρουσ ςφμφωνα με 
κατευκυντιριεσ γραμμζσ με αρχζσ κυκλικισ οικονομίασ. 
Ραραδείγματα: 

- Ενδυμαςία για Βιολογικό Κφκλο από Cotton Blossom - Χρυςό 

- GOTS Μάλλινα ροφχα από οργανικό μαλλί- Αςθμί 
- C&A ςχεδιάηει Pacific Jeans ϊςτε να ανακυκλϊνονται - 

Χάλκινο 

  
Πθγι πλθροφοριϊν. Νοε 2019 : Ιςτοςελίδα του : 
Cotonblossom 

Ramblersway 

C & A 

Περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ 

http://www.cotonblossom.org 

https://www.ramblersway.com 

http://www.c-and-a.com/uk/el/corporate/company/ 

  

Το Cradle to Cradle® είναι μια ςχεδιαςτικι φιλοςοφία εμπνευςμζνθ από τθ φφςθ, ςτθν 
οποία τα προϊόντα δθμιουργοφνται ςφμφωνα με τισ αρχζσ μιασ ιδανικισ κυκλικισ 
οικονομίασ. Αυτό διαφοροποιεί το Cradle to Cradle® από τθν ςυμβατικι ανακφκλωςθ και 
τθν ζννοια τθσ οικολογικισ απόδοςθσ. Ρρόκειται για τθν οικολογικι αποτελεςματικότθτα 
και υπερβαίνει τα ςυμβατικά εργαλεία και προςεγγίςεισ βιωςιμότθτασ, τα οποία 
καταδεικνφουν κυρίωσ τθν αρνθτικι επίδραςθ των ανκρϊπων ςτο περιβάλλον[25] . 

Cradle to cradle "C2C" είναι ζνα πλαίςιο ςχεδιαςμοφ που επικεντρϊνεται ςτθν οικολογικι 
αποδοτικότθτα και τθν οικολογικι αποτελεςματικότθτα. Το C2C βαςίηεται ςε 5 αρχζσ[26] : 
Υγεία Υλικϊν, Επαναχρθςιμοποίθςθ Υλικϊν, Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ, Διαχείριςθ 
Υδάτων, Κοινωνικι Δικαιοςφνθ. Το Cradle to Cradle εξαςφαλίηει ότι τα προϊόντα 
παραμζνουν ςε ςυνεχζσ κφκλωμα, όπου δεν υπάρχουν απόβλθτα. Εκτόσ αυτοφ, το Cradle 
to Cradle εξαςφαλίηει όχι μόνο ςτο τζλοσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ ζναν κλειςτό κφκλο. 
Ξεκινάει με το ςχεδιαςμό, χρθςιμοποιϊντασ υλικά που ζχουν επιλεγεί εςκεμμζνα. Για 
παράδειγμα, θ κατανάλωςθ ενζργειασ λαμβάνεται υπόψθ κατά τθ διάρκεια τθσ 
παραγωγικισ διαδικαςίασ. Είναι ςθμαντικό, από τθν πρϊτθ αρχι τθσ διαδικαςίασ, οι 
εταιρείεσ να λαμβάνουν υπόψθ όχι μόνο τα οικονομικά, αλλά και περιβαλλοντικοφσ και 
κοινωνικοφσ παράγοντεσ[27] . 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.cotonblossom.org
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ramblersway.com
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.c-and-a.com/uk/en/corporate/company/
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn25
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn26
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn27
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Θ ιδζα ςχεδιαςμοφ Cradle to Cradle διακρίνει μεταξφ των βιολογικϊν και των τεχνολογικϊν 
κφκλων για τα υλικά. Τα υλικά αποβλιτων ςε ζνα παλιό προϊόν γίνονται τθν «πθγι» για ζνα 
νζο προϊόν. Το Σχιμα 13 παρουςιάηει τθν προςζγγιςθ Cradle to Cradle. 

  

 

Σχιμα 13 Ρροςζγγιςθ Cradle to Cradle, πθγι EPEA[28] 

  

Στον βιολογικό κφκλο τα υλικά επιςτρζφονται ςτθ βιόςφαιρα με τθ μορφι λιπάςματοσ ι 
άλλων κρεπτικϊν ςυςτατικϊν, από τα οποία μποροφν να δθμιουργθκοφν νζα υλικά. 

Στον τεχνικό κφκλο, τα υλικά που δεν καταναλϊνονται κατά τθ χριςθ ςτο προϊόν μποροφν 
να επανεπεξεργαςκοφν για να μπορζςουν να χρθςιμοποιθκοφν ςε ζνα νζο προϊόν. 

Θ ανάκτθςθ πόρων αποτελεί ζνα από τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαχείριςθσ αποβλιτων. 
Αναφζρεται ςτισ οδοφσ για τθν ανακφκλωςθ υλικϊν / αποβλιτων μετά τθν κατανάλωςθ. Το 
οικονομικό ςφςτθμα τθσ ΕΕ περιλαμβάνει τθν ανάκτθςθ των πόρων με τθν εξαγωγι τθσ 
μζγιςτθσ αξίασ των πόρων ι των πρϊτων υλϊν για τον αρικμό των πικανϊν χρόνων 
επεξεργαςίασ, που χρθςιμοποιοφνται ςε οποιαδιποτε κλίμακα και τελειϊνει τον κφκλο 
ηωισ για τθν αναγζννθςθ. Οι κφκλοι ανάκτθςθσ πόρων τθσ κυκλικισ οικονομίασ 
επικεντρϊνονται ςτθν πρόλθψθ, ανάκτθςθ (επαναχρθςιμοποίθςθ, επιςκευι, 
ανακαταςκευι), επανεπεξεργαςία (ανακφκλωςθ, ανακφκλωςθ, downcycling). 

  

  

4.5.4 Προτεινόμενεσ αναγνϊςεισ 

- https://thesystemsthinker.com/systems-thinking-what-why-when-where-and-how/  

- https://www.cradletocradle.com/  

- https://www.c2ccertified.org/  

- http://www.ecap.eu/take-action/increasing-clothing-recovery-rates-2/  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn28
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://thesystemsthinker.com/systems-thinking-what-why-when-where-and-how/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.cradletocradle.com/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.c2ccertified.org/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.ecap.eu.com/take-action/increasing-clothing-recovery-rates-2/
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- Fontell P., Heikkila P., Μοντζλο κυκλικοφ επιχειρθματικοφ οικοςυςτιματοσ για τα 
κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα, 
https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/model-of-circular-
business-ecosystem-for-textiles-11 -2017.pdf  

- https://www.ceguide.org/Strategies-and-examples  

  

  

4.5.5 Κουίη 

Επιλζξτε τθ ςωςτι απάντθςθ 

1. Ροιο ςτοιχείο είναι ο βαςικόσ παράγοντασ ςτα επιχειρθματικά μοντζλα; 

a. Χριματα 
b. Αξία 

2. Τα κυκλικά επιχειρθματικά μοντζλα μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε διάφορουσ 
τομείσ; 

a. Ναι 
b. Οχι 

3. Ροια πρόταςθ είναι ςωςτι; 

a. Το CBM τροποποιεί το πρότυπο των ροϊν προϊόντων και υλικϊν μζςω τθσ 
οικονομίασ. 

b. Δεν μπορεί να μειϊςει τισ δυςμενείσ περιβαλλοντικζσ παρενζργειεσ που 
προκφπτουν από τθν εκχφλιςθ, τθ χριςθ και τελικι διάκεςθ των φυςικϊν 
πόρων και υλικϊν. 

4. Γιατί είναι ςθμαντικό να εφαρμοςτεί επιχειρθματικό μοντζλο κυκλικισ οικονομίασ 
ςτθν κλωςτοχφαντουργία; 

a. Βοθκά ςτθ διαχείριςθ καλφτερων υφαςμάτων μετά τθν κατανάλωςθ 
b. Ραρζχει πολφπλοκα προϊόντα ςτουσ πελάτεσ 

5. Γιατί τα μοντζλα ανάκτθςθσ πόρων είναι απαραίτθτα; 

a. Ξεχωρίηουν τα απόβλθτα από τθν τελικι διάκεςθ, αλλά και τθν εξόρυξθ και 
τθν επεξεργαςία των παρκζνων φυςικϊν πόρων. 

b. Εξαγάγουν τθ μζγιςτθ αξία των πόρων ι των πρϊτων υλϊν για τον αρικμό 
των δυνατϊν χρόνων επεξεργαςίασ. 

c. Δεν είναι απαραίτθτα. 
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