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LENZING AG: η πρώτη επιχείρηση παραγωγής ινών στην οποία
απονεµήθηκε το οικολογικό σήµα της ΕΕ

Το ευρωπαϊκό
οικολογικό σήµα
ΕΕιιδδήήσσεειιςς

Στο παρόν 
τεύχος

Το παρόν τεύχος επικεντρώνεται στην εταιρεία Lenzing
AG, την πρώτη επιχείρηση παραγωγής ινών από την
Αυστρία στην οποία απονεµήθηκε το οικολογικό σήµαα
στις τελευταίες εξελίξεις των κατηγοριών προϊόντων
και στην αύξηση των αδειών οικολογικού σήµατος. Στην
έκθεση επίσης παρουσιάζεται η επιτυχέστατη
εκδήλωση για την δέκατη επέτειο του οικολογικού
σήµατος που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες τον

περασµένο ∆εκέµβριο, και συνοδεύθηκε από επίδειξη
µόδας και διαγωνισµό για την καλύτερη διαφηµιστική
αφίσα. Περιλαµβάνονται επίσης τα θέµατα: οικολογική
διαµόρφωση του Ολυµπιακού Χωριού της Αθήνας,
καθώς και η δυνατότητα να κερδίσετε πατάκι
διακοσµηµένο µε το Άνθος για το ποντίκι του
ηλεκτρονικού υπολογιστή απαντώντας στο πρώτο
ερωτηµατολόγιο γνώσεων του περιοδικού "Άνθος"!

Tο Λουλούδι Τεύχος 01 / 2003
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Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε 
τον ιστότοπο:
http://www.lenzing.com 

Ο ∆ρ. Franz Raninger 
παραλαµβάνει το οικολογικό σήµα από την 
αρµόδια για το Περιβάλλον Επίτροπο της ΕΕ, 
κα Margot Wallström.
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Η αυστριακή εταιρεία Lenzing AG, πρωτοπορεί
παγκοσµίως στην παραγωγή ινών κυτταρίνης
για κλωστοϋφαντουργικές και µη
κλωστοϋφαντουργικές χρήσεις. Τον ∆εκέµβριο
του 2002, κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις
για τη δέκατη επέτειο του προγράµµατος για
το οικολογικό σήµα, η Lenzing ήταν η πρώτη
επιχείρηση παραγωγής ινών στην οποία
απονεµήθηκε το οικολογικό σήµα.

Στην Lenzing χορηγήθηκε η άδεια να παράγει
ίνες µε οικολογικό τρόπο: η εταιρεία είναι
πρωτοπόρος στην ανάπτυξη διεργασίας
λευκάνσεως κατά την οποία δεν
χρησιµοποιείται καθόλου χλώριο.

Γιατί η απόκτηση του οικολογικού σήµατος
είναι τόσο σηµαντική για την εταιρεία Lenzing;
Σύµφωνα µε τον Franz Raninger, µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Lenzing που είναι
αρµόδιος για τις ίνες, η εταιρεία έχει
παράδοση να αναλαµβάνει τις ευθύνες της για
την αειφόρο ανάπτυξη και την οικολογία. Για
παράδειγµα, το 2000, στην Lenzing Lyocell
απονεµήθηκε το "Ευρωπαϊκό Βραβείο για το
Περιβάλλον". 

Ο Franz Raninger δήλωσε: "Ο λόγος για τον
οποίο το οικολογικό σήµα είναι τόσο σηµαντικό
για µας είναι γιατί µε τις ίνες που παράγονται
από ξύλο αποδεικνύουµε την προσήλωσή µας
στην ιδέα της αειφορίας. Θεωρούµε ότι οι
ασπαζόµενοι την ιδέα της αειφορίας κερδίζουν
συνέχεια έδαφος σε όλη την βιοµηχανία, µέχρι
και τον τελικό καταναλωτή."



Προώθηση του Άνθους στην Ιταλία

Έκθεση

Η γωνιά του
λιανικού εµπορίο

Κατηγορίες 
προϊόντων

Η εορταστική εκδήλωση για τη 10η επέτειο του Άνθους

Περισσότεροι από τριακόσιοι άµεσα ενδιαφερόµενοι συµµετείχαν στις
εκδηλώσεις για τη δέκατη επέτειοα επρόκειτο όχι µόνο για κατόχους
οικολογικού σήµατος, αλλά και για παραγωγούς, καταναλωτές, εκπροσώπους
κυβερνήσεων και µη κυβερνητικών οργανισµών και του τύπου. Στην επέτειο
συµµετείχε επίσης η αρµόδια για το Περιβάλλον Επίτροπος κα Margot
Wallstr m, η οποία απένειµε βραβεία σε 125 εταιρείες από όλη την Ευρώπη
που έχουν λάβει οικολογικό σήµα, ενώ παράλληλα τις συνεχάρη για την
προορατική τους προσέγγιση για τη προστασία του περιβάλλοντος. 
Σε έκθεση παρουσιάστηκε το µεγάλο φάσµα προϊόντων που προσφέρονται.

Πριν από την εκδήλωση για την επέτειο διοργανώθηκε διαγωνισµός για τον
σχεδιασµό αφισών µε το οικολογικό σήµα στον οποίο συµµετείχαν εκατό
φοιτητές σχολών καλών τεχνών από τις Βρυξέλλες. Κατά τις εκδηλώσεις
δόθηκε η ευκαιρία στους δέκα φοιτητές που πρώτευσαν να παρουσιάσουν
τις αφίσες τους µε το Άνθος σε διάφορες οµάδες προϊόντων. Μετά από
σκληρό ανταγωνισµό, η Mary Sevilla (Instituut Sint-Lukas) και ο Stefan
Domingo Rosado Carrico (Académie Royale des Beaux-Arts) κέρδισαν τα
βραβεία ως αναγνώριση για το εξέχον καλλιτεχνικό ταλέντο τους και τις
άριστες δεξιότητες σχεδιασµού. Οι δύο νικητές θα ιδούν τις αφίσες τους
να παρουσιαστούν σε διάφορες µελλοντικές εκδηλώσεις για την αύξηση
της προβολής του οικολογικού σήµατος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέδειξε τη δέσµευσή της για την προώθηση των δυνατοτήτων επιλογής οικολογικών προϊόντων από τους

καταναλωτές µε τη διοργάνωση µοναδικής εκδήλωσης για την δεκαετή επέτειο του οικολογικού σήµατος της ΕΕ, στις 2 ∆εκεµβρίου

2002 στις Βρυξέλλες. Πάνω από τριακόσιοι συµµετέχοντες συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν τα επιτεύγµατα και τις διάφορες

εφαρµογές του οικολογικού σήµατος. Οι εορταστικές εκδηλώσεις περιλάµβαναν την απονοµή οικολογικών σηµάτων, επίδειξη µόδας

για την παρουσίαση προϊόντων στα οποία έχει χορηγηθεί το "Άνθος", διαγωνισµό τέχνης και την έναρξη λειτουργίας καταλόγου

άµεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης.

Νέα κριτήρια για τα απορρυπαντικά
πλυντηρίων ρούχων
Στα αναθεωρηµένα κριτήρια περιλαµβάνονται
απορρυπαντικά προς χρήση σε επαγγελµατικά
πλυντήρια και συλλογικά πλυντήρια και ισχύουν µέχρι
τις 31 Αυγούστου 2008. Έχουν καταστεί αυστηρότερα
διάφορα κριτήρια, όπως χαµηλότερα όρια για τις
συνολικές χηµικές ουσίες και τις ενώσεις φωσφόρου
και αποκλείονται οι µη βιοαποδοµήσιµες τασιενεργές
ουσίες.
Έχει προβλεφθεί µεταβατική περίοδος 18 µηνών ώστε
οι παραγωγοί να συµµορφωθούν προς αυτές τις
αυστηρότερες απαιτήσεις.

Νέα κατηγορία προϊόντων: ηλεκτρικές σκούπες
Τα µέλη του EUEB συµφώνησαν επί συνόλου κριτηρίων
που θα ισχύουν µέχρι τις 31 Μαρτίου 2008. Η απόφαση
αυτή επικεντρώνεται στον περιορισµό της
κατανάλωσης ενέργειας και των εκποµπών σκόνης,
αλλά και στη δυνατότητα ανακύκλωσης και
ανθεκτικότητας του προϊόντος αυτού, που πρέπει να
διαθέτει αφαιρέσιµα πλαστικά µέρη και φυσικά να
εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας επιδόσεις.

Τα πρώτα κριτήρια για την οικολογική σήµανση
υπηρεσίας: τουριστικά καταλύµατα
Ο ξενοδοχειακός κλάδος και οι ίδιοι οι τουρίστες είναι
όλο και περισσότερο ενήµεροι σχετικά µε τις
δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις του τουρισµού στο
περιβάλλον. Το EUEB επιλήφθηκε του θέµατος αυτού

µε νέα απόφαση (που θα ισχύει µέχρι τις 30 Απριλίου
2007) σχετικά µε τις υπηρεσίες τουριστικών
καταλυµάτων, η οποία επικεντρώνεται στην
κατανάλωση ενέργειας και νερού, την παραγωγή
αποβλήτων και τη χρήση επικίνδυνων ουσιών. Για την
απονοµή του οικολογικού σήµατος καθορίστηκε
σύστηµα απονοµής βαθµών, το οποίο συνδυάζει
υποχρεωτικά και προαιρετικά κριτήρια. Με τον τρόπο
αυτό παρέχεται µεγάλη ευελιξία στους φορείς που
παρέχουν τις υπηρεσίες -από ορειβατικά καταφύγια
µέχρι µεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων- να υποβάλλουν
αίτηση για την απονοµή οικολογικού σήµατος.

Επικείµενα θέµατα
Απόφαση σχετικά µε τα πλυντήρια ρούχων πρόκειται
να ληφθεί τον Μάιο του 2003 και τα κριτήρια θα
παραµείνουν αµετάβλητα µέχρι το 2006. Η συζήτηση
σχετικά µε τα κριτήρια για τα έπιπλα αναβλήθηκε µέχρι
τον Σεπτέµβριο του 2003. Οι τελευταίες εξελίξεις
παρέχονται στην ιστοσελίδα του Άνθους.

Το Συµβούλιο για την Οικολογική Σήµανση στην ΕΕ (European Union Eco-

labelling Board = EUEB) αναθεώρησε τα κριτήρια για τα απορρυπαντικά

πλυντηρίων και διενήργησε ψηφοφορία σχετικά µε δυο νέες κατηγορίες

προϊόντων: ηλεκτρικές σκούπες και τουριστικά καταλύµατα.

Ο αρµόδιος ιταλικός οργανισµός, σε συνεργασία
µε την APAT (Εθνική υπηρεσία της Ιταλίας για την
προστασία του περιβάλλοντος και τις τεχνικές
υπηρεσίες), διοργανώνει σεµινάρια για την
προώθηση συγκεκριµένων κατηγοριών προϊόντων
στους παραγωγούς, τους εµπόρους λιανικής, το

κοινό και ιδιωτικούς οργανισµούς. ∆υο σεµινάρια
έλαβαν χώρα τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο,
αντιστοίχως, για τα απορρυπαντικά και τα υποδήµατα.
Το επόµενο σεµινάριο που θα αφορά τα τουριστικά
καταλύµατα έχει προγραµµατιστεί για τον Μάιο. Οι
εκδηλώσεις αυτές προσελκύουν περίπου 100 άτοµα

και προσφέρουν την ευκαιρία ενηµέρωσης,
προώθησης και ενθάρρυνσης της υποβολής
αιτήσεων για την απονοµή του οικολογικού σήµατος
(Άνθους).
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτοµέρειες:
www.sinanet.apat.it/ecolprod/

Tο Λουλούδι. το ευρωπαϊκό οικολογικό σήµα_τεύχος 01 / 2003



∆εδοµένα 
και αριθµοί

Οι εκδηλώσεις για τη 10η επέτειο προσέφεραν επίσης την ευκαιρία να
ξεκινήσει η λειτουργία του νέου διαλογικού ηλεκτρονικού καταλόγου
όπου συγκεντρώνονται πληροφορίες σχετικά µε παραγωγούς στους
οποίους είχε απονεµηθεί το οικολογικό σήµα και τα προϊόντά τους.
Προσφέρεται έτσι µια εύκολα προσβάσιµη βάση δεδοµένων στους
καταναλωτές, ώστε να είναι καλύτερα ενηµερωµένοι για να επιλέγουν
οικολογικά προϊόντα. Στον φιλικό για τον χρήστη ιστότοπο παρέχονται
λεπτοµέρειες για εκατοντάδες διαφορετικά αντικείµενα από 21
κατηγορίες προϊόντων.

Mary Sevilla 
(Instituut
Sint Lukas,
Brussels)

Stefan Domingo 
Rosado Carrico 
(Académie Royale 
des Beaux-Arts,
Brussels )

Προϊόντα καθαρισµού γενικής χρήσεως και προϊόντα
καθαρισµού εγκαταστάσεων υγιεινής
Madel SpA (IT) 
Biochimica SpA (IT)
Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
Gabriel A/S (DK)
Lenzing Aktiengesellschaft (A)
Carbosoltex (IT)

Απορρυπαντικά πιάτων
Biochimica SpA (IT)
Χαρτί υγιεινής
Wepa Papierfabrik P. Krengel GmbH (DE)
Υποδήµατα
3A Antonini SpA (IT)
Calzaturificio Fratelli Soldini (IT) (extension)
Tecnologia Prot. Sicur. Di Visentini & Scerra s.r.l. (IT) 

Σκληρές επιστρώσεις δαπέδων
Cerámicas Diago S.A. (ES)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον
ιστότοπο www.eco-label.com και τις ηλεκτρονικές
συνδέσεις µε αυτές τις εταιρείες και τα προϊόντά
τους.

Το Άνθος της ΕΕ ανά χώρα*

Νέες άδειες για οικολογικό σήµα

Το Λουλούδι της ΕΕ ανά οµάδα προϊόντων*

Οµάδα προϊόντων | Αριθµός αδειών > ΣΥΝΟΛΟ 134

*Αριθµός κατόχων στις 15 Μαρτίου 2003

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

Πρώτο τρίµηνο 2003

Αποκορύφωµα της επετειακής
εκδήλωσης ήταν η επίδειξη
µόδας στο κοινό που οργα-
νώθηκε από δανούς παραγωγούς
κ λ ω σ τ ο ϋ φ α ν τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν
προϊόντων. Στην πασαρέλα της
µόδας παρουσιάστηκαν διάφορα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
που πωλούν δανικές επιχει-
ρήσεις στις οποίες έχει
χορηγηθεί το οικολογικό σήµα.
Η ∆ανική Ακαδηµία Σχεδίου,
TEKO, αξιοποίησε εξάλλου την
ευκαιρία για να παρουσιάσει
γνήσια κοµµάτια υφασµάτων µε
οικολογικό σήµα που είχαν
σχεδιάσει  νεαροί απόφοιτοί της.
http://www.teko.dk
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Σύντοµα νέα

Αθήνα 2004: «οικολογική» δηµόσια προµήθεια

Στο Ολυµπιακό Χωριό θα χρησιµοποιηθούν για τις βαφές
προϊόντα µε οικολογικό σήµα! Σύµφωνα µε τα τεύχη
συµβατικών υποχρεώσεων για την βαφή των
εσωτερικών χώρων των κτηρίων του Ολυµπιακού

Χωριού θα χρησιµοποιηθούν οικολογικά προϊόντα των
εταιρειών Cotachem, Er-Lac, Berling και Carmyco, οι
τέσσερις ελληνικές εταιρείες παραγωγής βαφών στις
οποίες έχει απονεµηθεί οικολογικό σήµα.

Στον Ιστό 

Οι επισκέψεις στον διαλογικό ηλεκτρονικό κατάλογο που
άρχισε να λειτουργεί προσφάτως υπερέβησαν τις 2000
τον Φεβρουάριο. Ταυτοχρόνως, η ιστιοσελίδα για το

ευρωπαϊκό οικολογικό σήµα είναι από τους
δηµοφιλέστερους στην Ευρώπη. Από τις στατιστικές
διαπιστώνεται ότι οι προσεκτικά ανανεωµένες

ιστιοσελίδες δέχονται περισσότερες επισκέψεις, και ότι
η ιστιοσελίδα για το ευρωπαϊκό οικολογικό σήµα σηµειώνει
εξαιρετικές επιδόσεις: 1 000 000 επισκέψεις το 2002!

∆ιαφήµιση του Άνθους: CD-ROM και βιντεοταινία

Ο αρµόδιος γαλλικός φορέας AFNOR κυκλοφόρησε CD-
ROM στο οποίο εξηγούνται οι διάφορες πρωτοβουλίες
για την προστασία του περιβάλλοντος (Σύστηµα
Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου EMAS,
διεθνές πρότυπο ISO 14 000, Ολοκληρωµένη Πολιτική
Προϊόντων, το γαλλικό οικολογικό σήµα NF Environnement
και το Άνθος). Για τον κάθε µηχανισµό παρέχεται σειρά

διαθέσιµου πληροφοριακού υλικού, όπως ενηµερωτικά
φυλλάδια ή λογότυπα.
Η νέα βιντεοταινία µε τίτλο “Το άνθισµα του οικολογικού
σήµατος” κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο και
περισσότερες από 30 κόπιες έχουν παραγγελθεί από
τηλεοπτικούς σταθµούς από όλη την Ευρώπη. Στην
οκτάλεπτης διάρκειας βιντεοταινία εξιστορούνται όλα

τα στάδια δηµιουργίας ρούχων µε οικολογικό σήµα, από
την επιλογή των πρώτων υλών και την παραγωγή των
ρούχων µε φιλικές για το περιβάλλον διεργασίες µέχρι
τη διάθεσή τους στην αγορά. Αυτό το εξειδικευµένο
αναξιοποίητο τµήµα της αγοράς αναπτύσσεται στην
Ευρώπη, µε τη ∆ανία να πρωτοπορεί στην παραγωγή
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων µε οικολογικό σήµα. 

Αναθεώρηση των οµάδων προϊόντων (προγραµµατισµένη έγκριση)

Ψυγεία φθινόπωρο 2003
Φορητοί Η/Υ καλοκαίρι  2004
Προσωπικοί Η/Υ καλοκαίρι 2004
Προϊόντα καθαρισµού γενικής 

χρήσεως και προϊόντα καθαρισµού 
εγκαταστάσεων υγιεινής φθινόπωρο 2004

Απορρυπαντικά πιάτων φθινόπωρο 2004

Νέες κατηγορίες προϊόντων
Έπιπλα φθινόπωρο 2003
Τυπωµένο χαρτί άνοιξη 2004
Κάµπινγκ χειµώνας 2004

Tο παρόν ενηµερωτικό δελτίο δηµοσιεύεται από την αρµόδια για το οικολογικό σήµα ∆ιοικητική Μονάδα 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
ή µε επιστολή στην υπηρεσία υποστήριξης του οικολογικού σήµατος  fax: +32 2 282 84 54
c/o Bradley Dunbar Associates | Scotland House, Rond-Point Schuman 6 | B-1040 Brussels

Tο Λουλούδι

Tο Λουλούδι. το ευρωπαϊκό οικολογικό σήµα_τεύχος 01 / 2003

Εξαίρετες στατιστικές

Για περισσότερες πληροφορίες: 
Ολυµπιακό Χωριό Α.Ε. στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση olvi2004@otenet.gr
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Ατζέντα

Κερδίστε πατάκι διακοσµηµένο µε το Άνθος για ποντίκι του
ηλεκτρονικού υπολογιστή
1. Σε ποια κατηγορία προϊόντων έχει απονεµηθεί τις περισσότερες φορές το οικολογικό

σήµα;
2. Ποιος ήταν ο πρώτος παραγωγός κλωστοϋφαντουργικών ινών στον οποίο απονεµήθηκε

οικολογικό σήµα;
3. Για ποιο είδος υπηρεσιών προβλέπεται ευρωπαϊκό οικολογικό σήµα;
4. Σε ποια χώρα έχει απονεµηθεί περισσότερες φορές οικολογικό σήµα;
5. Ποιος ήταν ο αριθµός των επισκέψεων του ιστοτόπου για το οικολογικό σήµα "Άνθος"

το 2002;
Στείλτε τις απαντήσεις στην διεύθυνση eco-label@cec.eu.int διευκρινίζοντας “Mouse pad
quiz” στον τίτλο του ηλεκτρονικού µηνύµατος και αναφέροντας την πλήρη ταχυδροµική
διεύθυνσή σας. Για τις 50 πρώτες σωστές απαντήσεις θα δοθεί ως βραβείο πατάκι για
ποντίκι ηλεκτρονικού υπολογιστή διακοσµηµένο µε το οικολογικό σήµα!

Παιχνίδι γνώσεων

Ενηµέρωση σχετικά µε τις οµάδες διαχείρισης

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε 
στην ιστιοσελίδα http://europa.eu.int/ecolabel, 
και συγκεκριµένα στη σελίδα των 
“Management groups”. 

Η οµάδα διαχείρισης «Προώθηση Πωλήσεων»
συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά µε το επίπεδο
ενηµέρωσης για το οικολογικό σήµα σε κάθε κράτος
µέλος. Η αξιολόγηση αυτή θα χρησιµοποιηθεί ως βάση
αναφοράς για τη µέτρηση του αντίκτυπου της
προγραµµατιζόµενης εκστρατείας προώθησης πωλήσεων
στους καταναλωτές το 2004. 
Η οµάδα διαχείρισης «Συνεργασία και Συντονισµός»
εξετάζει την υιοθέτηση ισχυόντων κριτηρίων εθνικών

προγραµµάτων ως κριτήρια για την απονοµή ευρωπαϊκού
οικολογικού σήµατος. Αυτή η «ταχύρυθµη» διαδικασία
θα καθιστούσε δυνατή την αύξηση του πλήθους των
κατηγοριών προϊόντων χωρίς πρόσθετες δαπάνες.
Η οµάδα διαχείρισης «Πολιτική» ανέθεσε την εκπόνηση
µελέτης σχετικά µε τον άµεσο και έµµεσο αντίκτυπο του
οικολογικού σήµατος της ΕΕ. Τα αποτελέσµατα της
µελέτης αναµένονται τον Ιούλιο του 2004.

Yπηρεσία Εκδόσεων

Publications.eu.int




