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Αξιοποίηςη προτφπων

 ςτισ ςυναλλαγζσ/για ςυμφωνίεσ κάλυψθσ αναγκϊν και απαιτιςεων 
αγοραςτι/επόμενου κρίκου τθσ αλυςίδασ αξίασ και δθμιουργία εμπιςτοςφνθσ για τθν 
επιχειρθςιακι  ικανότθτα/capability του προμθκευτι/διευκόλυνςθ ςυναλλαγϊν 

 ςτουσ ελζγχουσ και δοκιμζσ/εργαςτιρια ελζγχων 

 ςτισ δημόςιεσ ςυμβάςεισ αγακϊν, υπθρεςιϊν και ζργων

 για την καλή νομοθζτηςη, αναφορά ςε πρότυπα (από κανονιςτικζσ Αρχζσ) κυρίωσ, με 
αξιοποίθςθ των κοινϊν ευρωπαϊκϊν προτφπων για τθ διαςφάλιςθ εναρμόνιςθσ 
εκνικοφ κανονιςτικοφ πλαιςίου με ευρωπαϊκό

 υποςτήριξη πολιτικϊν, εκνικϊν ι ευρωπαϊκϊν

 επιτήρηςη τησ αγοράσ και ελεγκτικό ζργο (από ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ/διαπίςτευςθσ 
και ελεγκτικζσ Αρχζσ)

 ςτθν επικοινϊνηςη από επιχειρήςεισ, δεδομζνων ή δηλωτζων 
ςτοιχείων/αντικειμενικϊν αποδείξεων αποτελεςμάτων/επίτευξθσ ςτόχων 



Πρωταρχικόσ ςτόχοσ προτφπων, η ποιότητα 
και η βιωςιμότητα ωσ ςυμβολή ςτη ΒΑ

καταλληλότητα για την προβλεπόμενη χρήςη ςτην αλυςίδα προςθήκησ και
χρήςησ αξίασ
Η εγγενισ ικανότθτα δραςτθριότθτασ, πόρου ι του προϊόντοσ/ υπθρεςίασ να εξυπθρετεί το
ςκοπό για το οποίο προορίηεται.
ι ποιότθτα (για τθν εξυπθρζτθςθ αναγκϊν και προςδοκιϊν του πελάτθ), με προχπόκεςθ
τθν τιρθςθ του νομικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου.

Προαπαιτοφμενο, η αςφάλεια /διαςφάλιςη δημοςίων αγαθϊν
Για τθν αποδεκτι (από τθν κοινωνία ι κοινότθτα εφαρμογισ) διακινδφνευςθ ςτθν επίτευξθ
των ςτόχων για ανάπτυξθ και ευθμερία αλλά με ταυτόχρονθ προςταςία τθσ υγείασ και τθσ
αςφάλειασ ανκρϊπων και αγακϊν και τθσ περιβαλλοντικισ και πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ.

ΒΑ, Βιώσιμη ανάπτυξη



πρόνοιεσ/διατάξεισ για ζνα αντικείμενο τησ τυποποίηςησ 

• για κοινζσ, επαναλαμβανόμενεσ δραςτθριότθτεσ δθμιουργίασ αξίασ/ προϊόντων και 
υπθρεςιϊν και κάλυψθσ αναγκϊν χρθςτϊν

Το αντικείμενο τησ τυποποίηςησ μπορεί να είναι 

 οι δραςτηριότητεσ 

 τα προϊόντα ή υπηρεςίεσ /τα αποτελζςματα δραςτηριοτήτων

 οι πόροι ςτην αλυςίδα προςθήκησ αξίασ, εφοδιαςτική αλυςίδα και αλυςίδα 
χρήςησ αξίασ.

(πόροι – δραςτηριότητεσ – προϊόντα/αγαθά ή υπηρεςίεσ)

αλυςίδα αξίασ= αλυςίδα προςθήκησ και χρήςησ αξίασ + αλυσίδες ανάκτησης αξίας

αλληλουχία δραςτηριοτήτων και ςυντελεςτϊν (parties) που  δημιουργοφν ή 
λαμβάνουν αξία μζςω των προϊόντων/τησ παροχήσ αγαθϊν και υπηρεςιϊν και τησ 
αξιοποίηςησ πόρων, φυςικϊν ή τεχνητϊν

Πρότυπα και αλυςίδεσ αξίασ



περιλαμβάνει 

ποιότητα ειςροϊν και εκροϊν/ παρκζνων, ανακτϊμενων/δευτερογενϊν υλικϊν ι 
άλλου πόρου

απόδοςη ςε ανακτϊμενο υλικό ή απόδοςη εργαςιϊν ανάκτηςησ και ςυνακόλουθα, 
βιωςιμότητα λειτουργίασ κυκλικισ ροισ πόρων ι προϊόντων, τεχνικισ ι βιολογικισ 
π.χ. ανακφκλωςθσ  

προςταςία Υγείασ και Αςφάλειασ ςτην Εργαςία/προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ 
ςε ςυντελεςτζσ και επθρεαηόμενουσ  

μη δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον/ αποδεκτι ςτάκμθ  διακινδφνευςθσ

 διευκόλυνςη των επιχειρήςεων για ζνα ενιαίο τρόπο αναφοράσ επιδόςεων ςχετικά 
με κυκλικότητα και βιωςιμότητα/ επιχειριςεων και τθ ςυμβολι ςτθ βιϊςιμθ 
ανάπτυξθ/ ςτόχουσ ΟΗΕ και ευρωπαϊκοφσ ι εκνικοφσ  ςτόχουσ   

Ποιότητα (και αςφάλεια) 
ςτισ αλυςίδεσ αξίασ



Αξιοποίηςη προτφπων και ανάπτυξη προδιαγραφϊν για τθν αγορά 

δευτερογενϊν υλικϊν και τθ δθμιουργία νζων αλυςίδων αξίασ

εντοπιςμόσ αναγκϊν για υιοθζτηςη και ανάπτυξη προτφπων 
υποςτιριξθσ πολιτικϊν για τθ διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων, τθ πρόλθψθ 
δθμιουργίασ αποβλιτων, τθν κυκλικι οικονομία και τθν επίτευξθ ςτόχων

Αποθετήριο, πληροφοριακό με καλζσ πρακτικζσ, δεδομζνα  και 
δηλωτζα ςτοιχεία και ενδεχομζνωσ, Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ αναφοράσ επιδόςεων 

για το μεταςχθματιςμό προσ κυκλικι οικονομία , και

παρακολοφθηςη των εξελίξεων ςτην τυποποίηςη ςτο πεδίο τησ 
κυκλικήσ οικονομίασ και ςυμμετοχι ςτθν 
ISO/TC 323 - Circular economy - ISO

https://www.iso.org/committee/7203984.html?view=participation

Προηάζεις και ζτεδιαζμός ΕΛΟΤ

https://www.iso.org/committee/7203984.html?view=participation


Υφιςτάμενη κατάςταςη και ανάγκεσ ςε  πρότυπα  

ποιότθτα ειςροϊν, δειγματολθψία και ζλεγχοι 

Ανά δραςτηριότητα

απόφαςθ για αποδοχι και βιωςιμότθτα ανακφκλωςθσ 

αποχαρακτθριςμόσ αποβλιτων, ταξινόμθςθ  και ιχνθλαςιμότθτα, ανοδικι και 
κακοδικι  

 ταυτοποίθςθ και χαρακτθριςμόσ επικίνδυνων ςτοιχείων με ενδεχόμενθ τοξικότθτα, 
για τον άνκρωπο και το περιβάλλον 

αποςυναρμολόγθςθ και ενδεχόμενθ ανάκτθςθ ςυςτατικϊν μερϊν ι ανταλλακτικϊν

απορρφπανςθ 

Προδιαγραφζσ ανά αλυςίδα  και ρεφμα



παρακολοφθηςη και ζλεγχοι τεχνικϊν επεξεργαςίασ/διεργαςίεσ και εξοπλιςμοί 

μετρήςεισ ςτα προϊόντα ανάκτηςησ/δευτερογενή υλικά

προδιαγραφζσ πελατϊν/επόμενοσ κρίκοσ τησ αλυςίδασ 
αξίασ/αναπληροφόρηςη/αρχεία ικανοποίηςησ ή μζτρηςησ ικανοποίηςησ

ανάλυςη κινδφνων/πηγϊν διακινδφνευςησ/αρχεία 

 χαρακτηριςμόσ κριςιμότητασ/αντικατάςταςη πρωτογενοφσ υλικοφ εν ανεπαρκεία
ή υπό εξάντληςη/depletion of natural non-renewable resources ποςότθτεσ, 
κατθγορία και διαβάκμιςθ ςθμαντικότθτασ ανακτϊμενων ςε ςχζςθ με 
ςπανιότθτα/ανεπάρκεια φυςικϊν μθ ανανεϊςιμων υλικϊν και κόςτοσ

 ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ και διαθζςιμεσ πρακτικζσ/state of the art

Πτυχζσ και αντικείμενο τησ τυποποίηςησ 



ανακτηςιμότητα υλικϊν/ φπαρξθ κφριων ςυςτατικϊν και υλικϊν και εφικτότθτα
διαχωριςμοφ/Τεχνο-οικονομικζσ μελζτεσ/ feasibility

 δηλωτζα ςτοιχεία από παραγωγοφσ και ανταλλαγή δεδομζνων/manufacturers ςε 
ςχζςθ με ωσ άνω περιεκτικότθτα ςτα προϊόντα/ενδιαφζροντοσ ςτθν 
ανακφκλωςθ/ανάκτθςθ αλλά και τθν ευαιςκθτοποίθςθ των χρθςτϊν/καταναλωτϊν 

 καινοτομίεσ για νζεσ κυκλικζσ ροζσ προϊόντων και πόρων/ λφςεισ ανακφκλωςθσ 
και ανάκτθςθσ  πόρων με μεκόδουσ LCA, χριςθ ψθφιακϊν τεχνολογιϊν Big Data και 
blockchain

Δειγματοληψία ελζγχων , μζθοδοι δοκιμήσ και ςυχνότητα αναλφςεων για 
προςδιοριςμό περιεκτικότθτασ ςε ανακυκλϊςιμο, ξζνεσ φλεσ ι τοξικά ςυςτατικά

Πτυχζσ και αντικείμενο τησ τυποποίηςησ, ςυν 1  



 ςυςτήματα διαχείριςησ για τθ μετάβαςθ/προςαρμογι επιχειριςεων και 
ςυνεργατικότθτα/ collaborative management

 παράμετροι παρακολοφθηςησ τησ υλοποίηςησ  δραςτηριοτήτων/κατεργαςιϊν

μετρήςεισ ςτα προϊόντα 

αποτελζςματα και δείκτεσ επιδόςεων/KPIs

 ιχνηλαςιμότητα προϊόντων και πόρων 

 εναρμόνιςη των μεθόδων μετρήςεων/υπολογιςμοφ

 Καλζσ πρακτικζσ/επιχειρηματικά μοντζλα ανάκτηςησ αξίασ/ παραδείγματα  

 εναρμόνιςη των οριςμϊν εννοιϊν και όρων, ανά γλϊςςα, για αποτελεςματική 
επικοινωνία

Πτυχζσ και αντικείμενο τησ τυποποίηςησ, ςυν 2  



Αντικείμενο

 Οριςμοί εννοιϊν και όροι για τθ μετάβαςθ ςτθν κυκλικι οικονομία 

 Πλαίςιο, αρχζσ και μζκοδοι διάδοςθσ και εφαρμογισ  αρχϊν /μοντζλα δθμιουργίασ αξίασ, δράςεισ και 
εργαλεία, τεχνολογικά ι μθ, διάδοςθσ τθσ εφαρμογισ των αρχϊν τησ κυκλικήσ οικονομίασ

 Μετριςεισ κυκλικότθτασ και δείκτεσ αναφοράσ επιδόςεων μεταςχθματιςμοφ των επιχειριςεων και τθσ 
οικονομίασ

Σχζδια προτφπων ISO 

 ISO/WD 59004, Circular economy — Framework and principles for implementation (Working 
Document)

 ISO/WD 59010, Circular economy – Guidelines on business models and value chains

 ISO/NP 59014, Secondary materials -- Principles, sustainability and traceability requirements (New 
Proposal)

 ISO/WD 59020, Circular economy – Measuring circularity framework

 ISO/CD TR 59031, Circular economy – Performance-based approach – Analysis of cases studies 

Σειρά ISO 59000 για ηην κσκλική οικονομία



αειφορία/βιϊςιμθ/διατθριςιμθ ανάπτυξθ και ικανοποίθςθ αναγκϊν ςτο διθνεκζσ

 ςυςτθμικι προςζγγιςθ για τισ δραςτθριότθτεσ και τθ ηωι ςτον πλανιτθ. Η 
ικανοποίθςθ αναγκϊν των ςθμερινϊν και αυριανϊν κοινωνιϊν μζςω τθσ οικονομίασ, 
ςτο ενιαίο πλανθτικό περιβάλλον και ςυνακόλουκα ευκφνθ των οντοτιτων  που 
αποφαςίηουν για τθ χριςθ πόρων και/ ι καταναλϊνουν πόρουσ /Περιφερειακζσ 
Ενϊςεισ/κράτθ/πόλεισ και Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ κάκε μορφισ/οργανιςμοί και 
επιχειριςεισ/άτομα και νοικοκυριά 

αποδοτικι αξιοποίθςθ πόρων και ςταδιακι απεξάρτθςθ οικονομίασ από μθ 

ανανεϊςιμουσ πόρουσ/εν ανεπαρκεία

Κυκλική οικονομία - Αρχζσ 



 βιομθχανικι ςυμβίωςθ και ςυνεργατικότθτα/ςυνζργειεσ

ανάλθψθ ευκφνθσ αναλογικά/ ςτθ ςφαίρα επιρροισ για τουσ οργανιςμοφσ ςτισ 
αλυςίδεσ αξίασ 

 διαφάνεια και λογοδοςία/μετριςεισ και αντικειμενικοφσ δείκτεσ επιδόςεων / 
reporting 

 οικονομικι ανάπτυξθ με κοινωνικι ςυνοχι και ευθμερία/ /δίκαιθ ανάπτυξθ ϊςτε να 
ςυμμετζχουν και να απολαμβάνουν τα οφζλθ τθσ ανάπτυξθσ όλοι χωρίσ διακρίςεισ -
και οι φτωχοί /inclusiveness/ςτο πλαίςιο αρχϊν του ΟΗΕ

Κυκλική οικονομία – Αρχζσ, ςυν 1 



 πρόλθψθ δθμιουργίασ αποβλιτων

 μείωςθ τθσ χριςθσ πόρων/και παρκζνων πρϊτων υλϊν

 πρόλθψθ τθσ απαρχαίωςθσ των προϊόντων με ςυντιρθςθ και επιςκευι αντί τθσ προβλεπόμενθσ 
πρόωρθσ απαξίωςθσ, απόρριψθσ και αντικατάςταςθσ

 νζα μοντζλα δθμιουργίασ και χριςθσ αξίασ, αξιοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ αντί αγοράσ 
προϊόντοσ/προϊκθςθ τθσ λειτουργικισ αξιοποίθςθσ/χριςθσ των προϊόντων αντί  τθσ ιδιοκτθςίασ και 
οικονομία διαμοιραςμοφ (πόρων και προϊόντων)

 χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ

 πολλαπλαςιαςμόσ των κυκλικϊν ροϊν πόρων 

 κυκλικι ροι αγακϊν/ χριςθ δευτερογενϊν υλικϊν, ανανεϊςιμων ι βιοδιαςπϊμενων υλικϊν

 επανάχρθςθ ι αναβάκμιςθ χριςθσ/ ανάχρθςθ και επανακαταςκευι

 ανακφκλωςθ και ανάκτθςθ 
Πθγι, ISO/WD 59010 - Circular economy — Guidelines on ... - ISO

Guidelines on business models and value chains

CEBM/Μοντζλα δημιουργίασ αξίασ ςτην CE

https://www.iso.org/standard/80649.html
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 χωριςτι διαλογι 

 ςχιματα διευρυμζνθσ ευκφνθσ του παραγωγοφ

αντικατάςταςθ χθμικϊν που εγείρουν ανθςυχίεσ για πρόκλθςθ βλάβθσ

αντικατάςταςθ μθ ανανεϊςιμων, πρωτογενϊν υλικϊν (with renewable, recycled, 
permanent recycled, biodegradable and compostable materials)

 οικολογικι καινοτομία ςτθν αλυςίδα αξίασ και ανάκτθςθσ αξίασ/ Eco-innovation

 δείκτεσ κυκλικότθτασ 

 χαρτογράφθςθ ροϊν πόρων και υλικϊν/Resource flow maps-Material flow analysis

πριμοδότθςθ τθσ ηιτθςθσ χριςθσ ανακυκλϊςιμων/ ανακτϊμενων υλικϊν π.χ. ςτισ 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ

 ςυςτιματα χρζωςθσ ανάλογα με τθ χριςθ 
Πθγι, ISO/WD 59004 - Circular economy — Framework and ... - ISO

Framework and principles for implementation of Circular Economy

Τεχνολογικά ή μη εργαλεία μετάβαςησ ςτην CE 

https://www.iso.org/standard/80648.html
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 Χριςθ προτφπων ISO και IEC ςτα κεματικό πεδίο τθσ περιβαλλοντικισ προςταςίασ  
13.020 13.020.10 13.020.20 13.020.30 και 13.020.60

https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:105:1880745619031::::FSP_LANG_ID:25

 Ευρωπαϊκά πρότυπα, CEN - Advanced search - Publications and Work in Progress και 
CENELEC - Advanced search - Publications and Work in Progress

Παρατθρθτιριο για κρίςιμα δευτερογενι υλικά/ Market observatory for key secondary 
materials

Ανκρϊπινο δυναμικό και επαγγελματικοί ρόλοι/  Capacity building/ Map new 
professional figures (e.g. Resource manager) and reskilling of workers operating in the 
linear economy and 

Ανάκεςθ ζργου ςε ειδικοφσ/ εμπειρογνϊμονεσ και Consulting services for SMEs και 
Δθμόςια Διοίκθςθ

Τεχνολογικά ή μη εργαλεία μετάβαςησ ςτην CE, ςυν

https://www.iso.org/ics/13.020.10.html
https://www.iso.org/ics/13.020.20.html
https://www.iso.org/ics/13.020.30.html
https://www.iso.org/ics/13.020.60.html
https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:105:1880745619031::::FSP_LANG_ID:25
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