
Σύντοµα νέα

Τα νέα των οµάδων διαχείρισης

Τα µέλη της οµάδας διαχείρισης «Προώθηση
Πωλήσεων» εργάζονται αυτή τη στιγµή για µια µεγάλη
πανευρωπαϊκή διαφηµιστική εκστρατεία που έχει στόχο
τους καταναλωτές, η οποία θα πραγµατοποιηθεί το
2004. Έως τώρα το έργο έλαβε σηµαντική υποστήριξη
από ορισµένα κράτη µέλη και από τους άµεσα
ενδιαφεροµένους.
Η οµάδα διαχείρισης «Συνεργασία και Συντονισµός»
µελετά αυτή τη στιγµή τα χαρακτηριστικά όλων των
προγραµµάτων οικολογικού σήµατος στην Ευρώπη.

Σκοπός της οµάδας είναι να καθιερώσει τους
βέλτιστους τρόπους για να ενισχυθεί η µεταξύ τους
συνεργασία.
Η  οµάδα διαχείρισης «Πολιτική» ασχολείται αυτή τη

στιγµή µε τη µελέτη του ρόλου του προγράµµατος ως
µέσου για την Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντων
(Integrated Product Policy - IPP) και τη σχέση της µε
άλλα µέσα, όπως το EMAS (Κοινοτικό Σύστηµα
∆ιαχείρισης και Ελέγχου στον Τοµέα του
Περιβάλλοντος) και οι περιβαλλοντικές δηλώσεις για

τα προϊόντα. Η οµάδα δροµολόγησε πρόσφατα άτυπη
συζήτηση σχετικά µε την αναθεώρηση του
προγράµµατος το 2005.

Στον Ιστό 

Ατζέντα

Ο ιστότοπος του ευρωπαϊκού οικολογικού σήµατος
δηµιούργησε ένα νέο τµήµα το οποίο ασχολείται
αποκλειστικά µε την προώθηση πωλήσεων. Οι κάτοχοι
αδειών και οι άλλοι ενδιαφερόµενοι οργανισµοί

µπορούν να βρουν υλικό που θα τους βοηθήσει να
προωθήσουν τα προϊόντα τους και το πρόγραµµα.
Στον συγκεκριµένο χώρο διατίθενται επίσης  µελέτες
αγοράς, εκθέσεις όσον αφορά πρωτοβουλίες που

έχουν αναληφθεί από την Επιτροπή και τους εθνικούς
αρµόδιους φορείς, καθώς και όλα τα έγγραφα που
αφορούν τις εργασίες της οµάδας διαχείρισης
«Προώθηση Πωλήσεων».

Φαίνεται ότι είναι οικολογικό! 

Γράψτε στην ατζέντα σας την "Οικολογική Εβδοµάδα 2003"

Το Λουλούδι θα εµφανίζεται στο νέο ηλεκτρονικό
ενηµερωτικό δελτίο για τα οικολογικά προϊόντα το οποίο
θα εκδώσει στις αρχές του 2003 το Τµήµα
Περιβάλλοντος, Προϊόντων ∆ιατροφής και Αγροτικών
Υποθέσεων (Defra) του Ηνωµένου Βασιλείου. Το εν λόγω
ενηµερωτικό δελτίο έχει στόχο τις επιχειρήσεις και

επικεντρώνεται σε περιβαλλοντικές πληροφορίες
σχετικά µε τα προϊόντα, όπως πληροφορίες που αφορούν
τα εµπορικά πλεονεκτήµατα ενός προϊόντος που
φαίνεται ότι είναι οικολογικό έως και τις ενηµερωτικές
πληροφορίες σχετικά µε τα οικολογικά χαρακτηριστικά
και τα οικολογικά σήµατα. Θα καλύπτει ένα µεγάλο εύρος

νέων που αφορούν τα οικολογικά προϊόντα, καθώς και
τα σχέδια για την έκδοση ενός οδηγού τσέπης µε τα
οφέλη για τους καταναλωτές. Η συνδροµή είναι δωρεάν.
Για να εγγραφείτε συνδροµητής µπορείτε να
απευθυνθείτε στον charles.cox@defra.gsi.gov.uk, ή να
τηλεφωνήσετε στον αριθµό + 44 (0)20 7944 6576 για
περισσότερες λεπτοµέρειες.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε 
τον ιστότοπο: http://europa.eu.int/ecolabel 
και πατήστε τη λέξη “Management groups”. 

Tο Λουλούδι
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Η τρίτη διοργάνωση της οικολογικής εβδοµάδας θα

πραγµατοποιηθεί µεταξύ 2 και 6 Ιουνίου 2003 στις

Βρυξέλλες. Για πιο πρόσφατες πληροφορίες µπορείτε

να επισκέπτεστε τον ιστότοπο της "Οικολογικής

Εβδοµάδας", ο οποίος ενηµερώνεται τακτικά, στην

ακόλουθη διεύθυνση:

http://europa.eu.int/comm/environment/greenweek/

index.htm

Η προώθηση πωλήσεων στο επίκεντρο

14
K

H
A

F
02002G

R
C

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

L-2985 Luxembourg

Tο παρόν ενηµερωτικό δελτίο δηµοσιεύεται από την µονάδα του οικολογικού σήµατος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως
έντυπο και στο ∆ιαδίκτυο στη διεύθυνση: http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel

Για δωρεάν συνδροµή, σχόλια ή περαιτέρω πληροφορίες µπορείτε να µας στείλετε ηλεκτρονικό µήνυµα στη διεύθυνση:
ecolabel@cec.eu.int
είτε να µας γράψετε απευθυνόµενοι στην υπηρεσία υποστήριξης του οικολογικού σήµατοςl  fax: +32 2 282 84 54
c/o Bradley Dunbar Associates | Scotland House, Rond-Point Schuman 6 | B-1040 Brussels

Επανεξέταση των οµάδων προϊόντων  (προγραµµατισµένη έγκριση)

Απορρυπαντικά πλυντηρίων- χειµώνας  2002
Ψυγεία άνοιξη  2003

Νέες οµάδες προϊόντων  

Ηλεκτρικές σκούπες  χειµώνας  2002
Τουριστικά καταλύµατα χειµώνας  2002
Έπιπλα  άνοιξη   2003

"Οικολογική Εβδοµάδα" 
2-6 Ιουνίου 2003  



Κύριο άρθρο Έκθεση Κατηγορίες 
προϊόντων

Η γωνιά του
καταναλωτή Σε αριθµούς Σύντοµα νέα Στον Ιστό 

Κύριο άρθρο

Το ευρωπαϊκό οικολογικό σήµα:
Ο οδηγός σας για τα πιο οικολογικά προϊόντα

Από τη σύνταξη Το εν λόγω άρθρο επικεντρώνεται στην δέκατη επέτειο

του «Λουλουδιού» µε νέα για την ανάπτυξη της οµάδας

προϊόντων, τον σταθερά αυξανόµενο αριθµό προϊόντων

που φέρουν το οικολογικό σήµα στην Ευρώπη και την

προσφάτως δηµιουργηθείσα ηλεκτρονική πλατφόρµα του

οικολογικού σήµατος για τους καταναλωτές. 

Η συνέντευξη µε τον Jean-Paul Andriessen της Dalli

Benelux παρουσιάζει µια εταιρεία η οποία έχει επιλέξει

να τοποθετήσει το Λουλούδι σε όλα της τα

απορρυπαντικά πλυντηρίου και τα  προϊόντα καθαρισµού,

προκειµένου να υπογραµµίσει τις µεγάλες

περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων της.

«Το 2002, στη σύνοδο κορυφής του
Γιοχάνεσµπουργκ για την αειφόρο ανάπτυξη
τονίστηκε η επείγουσα ανάγκη να αλλάξουµε τα
µοντέλα κατανάλωσης και παραγωγής µας. Είναι
αναγκαίες  διαφανείς και αξιόπιστες πληροφορίες
για την περιβαλλοντική ποιότητα των προϊόντων,
ώστε να βοηθήσουµε τους καταναλωτές να κάνουν
τις σωστές επιλογές. Το οικολογικό σήµα της ΕΕ
πληροί αυτόν τον ρόλο, καθώς αποτελεί τον οδηγό
για πιο οικολογικά προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το ευρωπαϊκό οικολογικό σήµα γιορτάζει φέτος
την 10η επέτειό του και η Επιτροπή διοργανώνει
εκδήλωση για όλους εκείνους που έχουν εµπλακεί
ώστε να φέρουν το "Λουλούδι‘‘ πιο κοντά στους
καταναλωτές, στις επιχειρήσεις και στα µέσα
µαζικής επικοινωνίας.

Μετά το 2000 ο αριθµός των πωληθέντων
αντικειµένων που φέρουν το οικολογικό σήµα έχει
αυξηθεί κατά 300%. Η πρόκληση που
αντιµετωπίζουµε τώρα είναι να στηριχθούµε σε
αυτή την πρόοδο και να προβάλουµε περαιτέρω το
‘‘Λουλούδι’’. Για το σκοπό αυτό καλώ όλες τις
επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για το περιβάλλον
να τοποθετήσουν τον λογότυπο µε το Λουλούδι
στα προϊόντα τους και παροτρύνω όλους τους
καταναλωτές να αναζητούν τον εν λόγω λογότυπο
όταν πρόκειται να κάνουν την επιλογή τους».

Tο Λουλούδι Τεύχος 03 / 2002

Margot Wallström, 
επίτροπος αρµόδια για θέµατα περιβάλλοντος
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Νέα ηλεκτρονική πλατφόρµα για τους καταναλωτές: www.eco-label.com

Έκθεση

Η γωνιά του
καταναλωτή 

Κατηγορίες 
προϊόντων

Καινοτοµία χάρη στο Λουλούδι

Τι ώθησε την Dalli Benelux να επιλέξει το οικολογικό σήµα;

Πριν από  µερικά χρόνια, η διανοµή των προϊόντων Klok σηµείωσε πτώση στις
Κάτω Χώρες γύρω στο 40%. Προκειµένου να αντιµετωπίσουµε την συγκεκριµένη
κατάσταση έπρεπε να αναζητήσουµε µια µοναδική ιδέα που θα ταίριαζε µε την
εικόνα της µάρκας Klok.  Κατά τα τέλη της δεκαετίας του ’60 η Klok ήταν η πρώτη
µάρκα η οποία παρουσίασε απορρυπαντικά χωρίς φωσφορικά άλατα. Ήµασταν
επίσης οι πρώτοι που προσφέραµε τα προϊόντα µας σε κουτιά µικρότερου µεγέθους,
όπως κουτιά του ενός κιλού, αντί των συνηθισµένων δεκάκιλων κουτιών. Έτσι
αποφασίσαµε να χρησιµοποιήσουµε προς όφελός µας την κληρονοµιά της µάρκας
Klok, ως µιας µάρκας φιλικής προς το περιβάλλον, τοποθετώντας το οικολογικό
σήµα στα προϊόντα µας.

Πώς προσαρµόσατε τη στρατηγική σας όσον αφορά την εµπορική

προώθηση των προϊόντων σας;

Έχουµε µπροστά µας µια ανεκµετάλλευτη αγορά, δεδοµένου ότι κανείς από τους
ανταγωνιστές µας στις χώρες της Μπενελούξ (Βέλγιο, Κάτω Χώρες,
Λουξεµβούργο) δεν έχει το οικολογικό σήµα. Βεβαίως, χρειάστηκε να κάνουµε
κάποιες επενδύσεις και να ξοδέψουµε χρήµατα προκειµένου οι καταναλωτές να
µάθουν τι σηµαίνει οικολογικό σήµα (δηλαδή ότι πρόκειται για έναν µοναδικό
συνδυασµό άριστων περιβαλλοντικών ιδιοτήτων και υψηλής ποιότητας/επιδόσεων).
Στόχος µας ειδικότερα είναι οι περιβαλλοντικά συνειδητοποιηµένοι καταναλωτές
και τοποθετούµε τις διαφηµίσεις µας σε περιοδικά ειδικής θεµατογραφίας (π.χ.
περιβαλλοντικών θεµάτων) και συναφή κανάλια προώθησης. Παραδείγµατος χάριν,

Η Dalli Benelux είναι µια εταιρεία που εξειδικεύεται στην παραγωγή απορρυπαντικών και

καθαριστικών, υγρών ή σε σκόνη. Πέντε από τα προϊόντα της µάρκας Klok -  όνοµα που έχει

καθιερωθεί εδώ και πάνω από εκατό χρόνια στις Κάτω Χώρες στον τοµέα των οικιακών προϊόντων

- φέρουν τώρα το Λουλούδι. Ο Jean-Paul Andriessen, διευθυντής προώθησης πωλήσεων, εξηγεί

τα κίνητρα της εταιρείας.

Νέα κριτήρια για τα απορρυπαντικά πλυντηρίου
πιάτων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οικολογικού Σήµατος επικύρωσε
τα αναθεωρηµένα κριτήρια τα οποία θα ισχύσουν από
την 1η Ιανουαρίου 2003 έως τα τέλη του 2007. Στις
αλλαγές συµπεριλαµβάνεται µεταξύ άλλων η επέκταση
σε ορισµένα προϊόντα επαγγελµατικής χρήσης και η
ενίσχυση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων, όπως επί
παραδείγµατι ο αποκλεισµός των µη
βιοαποικοδοµήσιµων επιφανειακά ενεργών ουσιών.

Ορίστηκε µεταβατική περίοδος 18 µηνών, δίνοντας τη
δυνατότητα στους σηµερινούς κατόχους αδειών να
εφαρµόζουν τα προηγούµενα κριτήρια έως τον Μάιο
του 2004.

Προσεχώς
Τα κριτήρια για τα απορρυπαντικά πλυντηρίου που
επρόκειτο να εγκριθούν τον Σεπτέµβριο πρόκειται τώρα
να επικυρωθούν τον ∆εκέµβριο.

Όσον αφορά τις οικιακές συσκευές, τα κριτήρια για τα
πλυντήρια θα παραµείνουν σίγουρα σχεδόν ως έχουν
έως το 2006, ενώ οι αλλαγές όσον αφορά τα κριτήρια
για τα  ψυγεία είναι εν αναµονή, έως ότου έχουµε στη
διάθεσή µας τις νέες ταξινοµήσεις για το σήµα όσον
αφορά την κατανάλωση ενέργειας (ενδεχοµένως στις
αρχές του 2003).

Νέες οµάδες προϊόντων το 2003
Τα ξενοδοχεία και οι λοιποί πάροχοι καταλύµατος
πρέπει να περιµένουν ότι τα κριτήρια για την πρώτη
οµάδα υπηρεσιών «τουριστικά καταλύµατα» θα
συνοµολογηθούν επισήµως τον ∆εκέµβριο, µαζί µε τις
ηλεκτρικές σκούπες. Οι εργασίες για τα κριτήρια όσον
αφορά τα έπιπλα συνεχίζονται και προγραµµατίζεται
να ολοκληρωθούν την επόµενη άνοιξη. Τα πιο πρόσφατα
σχέδια εγγράφων όσον αφορά τα κριτήρια διατίθενται
στον ιστότοπο του Λουλουδιού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οικολογικού Σήµατος αποφάσισε
οι χώροι κάµπινγκ και το φωτοαντιγραφικό χαρτί να
συνεχίσουν να περιλαµβάνονται  στο πρόγραµµα. Οι εν
λόγω νέες οµάδες προϊόντων θα επωφεληθούν
αντιστοίχως από τις εργασίες που έχουν αναληφθεί
για τα τουριστικά καταλύµατα και το φωτοαντιγραφικό
και το γραφικό χαρτί.

Το 2002 υπήρξε έτος εντατικής εργασίας για την Επιτροπή οικολογικού σήµατος της

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή ανέπτυξε κριτήρια για 4 νέες οµάδες προϊόντων, 

και της πρώτης οµάδας εξυπηρέτησης του σχεδίου, τα τουριστικά καταλύµατα.

Συγχρόνως, καθιερωµένες οµάδες προϊόντων αναθεωρήθηκαν. Παρατίθενται περαιτέρω

οι πιο πρόσφατες ανανεώσεις:

Ειδικά για τους καταναλωτές έχει σχεδιαστεί ένας
διαδραστικός κατάλογος ώστε να βρίσκουν τα
προϊόντα που φέρουν το οικολογικό σήµα σε
ολόκληρη την Ευρώπη. Εκτός από µια απλή
περιγραφή του προγράµµατος για τους
νεοεισερχόµενους, αυτή η νέα ηλεκτρονική
πλατφόρµα προσφέρει τα εργαλεία µε τα οποία

µπορεί κανείς να µάθει περισσότερα για τα προϊόντα
που φέρουν το οικολογικό σήµα, το κόστος τους, πού
να τα βρει στη χώρα του και ακόµη πώς να παραγγείλει
κάποια απ’αυτά ηλεκτρονικά!

Μπορείτε επίσης να ανακαλύψετε όλα τα
πλεονεκτήµατα που έχετε αγοράζοντας ένα προϊόν

που φέρει το Λουλούδι. Όσοι θέλουν να µάθουν
περισσότερα µπορούν να διαβάσουν τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των προϊόντων καθώς και
πληροφορίες για τον κατασκευαστή.

Πατήστε εδώ για να βρείτε τα προϊόντα µε το
Λουλούδι: http://www.eco-label.com
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Σε αριθµούς

στην αγορά απορρυπαντικών σε σκόνη οι πωλήσεις µας παρέµειναν σταθερές,
µολονότι η αγορά παρουσιάζει πτωτική τάση. Αλλά είµαστε σίγουροι ότι κατά το
προσεχές µέλλον οι επενδύσεις µας θα µας βοηθήσουν να αυξήσουµε τις πωλήσεις
των προϊόντων µας. Η τοποθέτηση του Λουλουδιού ίσως κάποια µέρα µας βοηθήσει
να πουλήσουµε τα προϊόντα µας και αλλού στην Ευρώπη.

Πως ανταποκρίθηκαν οι καταναλωτές στα προϊόντα σας που φέρουν

το οικολογικό σήµα;

Πολύ θετικάα τόσο πολύ που µας ζήτησαν µάλιστα να επεκτείνουµε τη γκάµα των
προϊόντων µας!

Τι θα προτείνατε ώστε να προβληθεί περισσότερο το Λουλούδι στην

Ευρώπη;

Οι περισσότερες εταιρείες δεν είναι σε θέση από οικονοµική άποψη να διεξάγουν
διαφηµιστικές εκστρατείες µεγάλης κλίµακας. Ο µόνος τρόπος να γίνει το Λουλούδι
ευρέως αναγνωρίσιµο είναι οι αρµόδιοι φορείς να προωθήσουν το Λουλούδι µέσω
καναλιών όπως οι τηλεοπτικές διαφηµίσεις. Εάν αυτό γίνει από τους αρµόδιους
φορείς αντί από µια ιδιωτική εταιρεία θα έχει µεγαλύτερο νοµικό βάρος. Επίσης,

είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολλά διαφορετικά περιβαλλοντικά σήµατα
στην αγορά και αυτό επιφέρει σύγχυση στους καταναλωτές. Εάν
υπήρχαν λιγότερα οικολογικά σήµατα, το Λουλούδι θα είχε µεγαλύτερη
προβολή και θα παρείχε στους καταναλωτές την εγγύηση ότι τα
συγκεκριµένα προϊόντα µε το σήµα είναι φιλικά προς το περιβάλλον
και έχουν υψηλή ποιότητα. Προσπαθούµε αυτή τη στιγµή να πείσουµε
τον αρµόδιο φορέα της Ολλανδίας να προωθήσει το Λουλούδι στον
κλάδο των λιανικών πωλήσεων. Κατά το
προσεχές µέλλον ίσως εµείς οι ίδιοι έρθουµε
σε επαφή µε εταιρείες γιατί κάτι πρέπει να
γίνει, όχι µόνο για το δικό µας συµφέρον, αλλά
και για το καλό του περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 

µε την Dalli Benelux µπορείτε 

να επισκεφθείτε τον ιστότοπο: 

www.dalli.nl (στα ολλανδικά).

Καθαριστικά πάσης χρήσεως και καθαριστικά
ειδών υγιεινής
Joreni Pac Lomma AB (SV)
Dalli Benelux b.v. (NL)
DECO scrl (I)
Pizzolotto SpA (I)
Απορρυπαντικά για πλύσιµο πιάτων στο χέρι
Pizzolotto SpA (I)
Madel S.p.A (I)

Απορρυπαντικά πλυντηρίου
Dalli Benelux  b.v. (extension) (NL)
Βαφές και βερνίκια εσωτερικού χώρου
Industrias Titán SA (E)
Tintas Hempel (P)
Shanghai Shengsing Resin & Paint Co. Ltd (CN)

Υποδήµατα
Calzaturificio RELAX Snc (extension) (I)
Υφάσµατα
Evergreen Fabrics & Garments (DK) 
Gregory Knitting Mills (ZA)

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να
επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.eco-label.com όπου
θα βρείτε τους συνδέσµους που σας παραπέµπουν
στις εν λόγω εταιρείες και τα προϊόντα τους.
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Το Άνθος της ΕΕ ανά χώρα* Το Λουλούδι της ΕΕ ανά οµάδα προϊόντων*

Χώρα Αριθµός αδειών > ΣΥΝΟΛΟ 125 Οµάδα προϊόντων Αριθµός αδειών > ΣΥΝΟΛΟ 125

* Αριθµός αδειών στις

15 Noέµβρίου 2002

http://europa.eu. int/comm/environment/ecolabel
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