
Περιβάλλον

Μειωμένες περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις

Περιορίζει τα απόβλητα και τις 

επιβλαβείς ουσίες

Εξίσου αποτελεσματικό με τα 

συμβατικά προϊόντα

Επιβραβεύει υπεύθυνες 

επιχειρήσεις

Αναζητήστε το οικολογικό σήμα 
της ΕΕ σε προϊόντα που είναι 

καλύτερα για το περιβάλλον και 
άρα καλύτερα και για εσάς.

Είναι το σήμα που σας 
διευκολύνει να επιλέγετε 

«πράσινα».
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ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΌΦΌΡΊΕΣ 

Οι πολιτικές της ΕΕ στηρίζουν και 
αναγνωρίζουν τη βιώσιμη παραγωγή και 

κατανάλωση. 

ΕΠΑΦΗ
Τμήμα Περιβάλλοντος

www.moa.gov.cy/moa/environment/
environmentnew.nsf 

ngeorgiou@environment.moa.gov.cy

@ARICyprus

Οικολογικό σήμα της ΕΕ:  
www.ecolabel.eu

@EMAS.EUEcolabel    @EMAS_EUEcolabel

Καλύτερο για το περιβάλλον, 

καλύτερο για εσάς

ΕΝΑ ΣΗΜΑ ΠΌΥ ΜΠΌΡΕΊΤΕ ΝΑ 
ΕΜΠΊΣΤΕΥΕΣΤΕ

Γύρω στα 40 000 προϊόντα και υπηρεσίες 
φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ, από 
μωρουδιακά ρούχα μέχρι ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό. Πρόκειται για ένα αξιόπιστο 
σήμα που υποδεικνύει ποια προϊόντα 
και υπηρεσίες έχουν μειωμένες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

��  Ελέγχεται από ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες

��  Αυστηρά κριτήρια για περισσότερες από 
30 διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων 
και υπηρεσιών που ενημερώνονται 
τακτικά

��  Λαμβάνει υπόψη ολόκληρο τον κύκλο 
ζωής του προϊόντος, από την παραγωγή 
μέχρι την ανακύκλωση ή την απόρριψη

��  Εγγυάται την υγεία των καταναλωτών 
και την υπεύθυνη παραγωγή

�� Χωρίς συμβιβασμούς στις επιδόσεις. 
Είναι εύκολο να καταναλώνετε πράσινα!

Το 65 % των καταναλωτών που 
γνωρίζει το οικολογικό σήμα της ΕΕ το 
εμπιστεύεται ήδη*.

Τα προϊόντα του οικολογικού σήματος 
της ΕΕ μπορεί να προέρχονται από 
οπουδήποτε στον κόσμο, αρκεί να 
αποδεικνύεται ότι πληρούν τα κριτήρια 
του σήματος

.

ΠΡΌΣ ΜΊΑ ΚΥΚΛΊΚΗ 
ΌΊΚΌΝΌΜΊΑ

Το οικολογικό σήμα της ΕΕ προωθεί τη 
μετάβαση της Ευρώπης σε μια κυκλική 
οικονομία, όπου τα υλικά κάνουν πρώτα 
τον κύκλο τους, έτσι ώστε τα νέα προϊόντα 
να αρχίζουν εκεί που τελειώνουν τα παλιά. 
Αυτό οδηγεί τους κατασκευαστές να 
παράγουν προϊόντα που:

��  προάγουν την πράσινη καινοτομία και τις 
βιώσιμες βιομηχανίες

��  παράγουν λιγότερα απόβλητα και 
CO2 όταν κατασκευάζονται και 
χρησιμοποιούνται

��  αξιοποιούν την ενέργεια, το νερό και τις 
πρώτες ύλες με μεγαλύτερη σύνεση

��  διαρκούν περισσότερο και 
επιδιορθώνονται ευκολότερα

��  ανακυκλώνονται ευκολότερα

Για παράδειγμα, για ορισμένα χρώματα 
βαφής χρησιμοποιείται τώρα λάδι από φύκια 
ως εναλλακτική λύση χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με το 
λάδι που βασίζεται στο πετρέλαιο, το οποίο 
χρησιμοποιούνταν παραδοσιακά.

Χάρη στα διαφανή κριτήρια του σήματος, 
οι καταναλωτές μπορούν να διαλέξουν 
υπεύθυνα, ενώ παράλληλα στηρίζουν την 
πράσινη καινοτομία και τις πράσινες θέσεις 
εργασίας. 

ΌΊ ΌΊΚΌΛΌΓΊΚΕΣ ΑΞΊΕΣ  
ΣΕ ΔΡΑΣΗ

Μάθετε περισσότερα για τη δέσμη μέτρων 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κυκλική 
οικονομία, ένα λεπτομερές πρόγραμμα για τη 
μετάβαση σε μια πιο ανταγωνιστική, βιώσιμη 

οικονομία:  
ec.europa.eu/environment/circular-economy

*  Έρευνα αγοράς στους καταναλωτές σχετικά με 
περιβαλλοντικές καταγγελίες για λοιπά προϊόντα εκτός 
τροφίμων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2014ISBN 978-92-79-69017-4 
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ΠΌΣΌ «ΠΡΑΣΊΝΑ» ΜΠΌΡΕΊ ΝΑ ΕΊΝΑΊ ΤΑ ΨΏΝΊΑ ΣΑΣ;
Είναι ευκολότερο από ό,τι πιστεύετε να κάνετε την υπεύθυνη επιλογή για το σπίτι, 
τη δουλειά ή τον ελεύθερο χρόνο σας. Εδώ θα βρείτε ορισμένα από τα προϊόντα 
που φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ για να πάρετε ιδέες και να κάνετε τον 

τρόπο ζωής σας πιο βιώσιμο.

ΗΛΕΚΤΡΌΝΊΚΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
Τα προϊόντα πρέπει να 
επισκευάζονται και να 
αναβαθμίζονται εύκολα 
ώστε να διαρκούν περισσότερο.

ΦΤΊΑΞΤΕ ΤΌ ΜΌΝΌΊ ΣΑΣ  
Φροντίστε να είναι καθαρός ο αέρας 
μέσα στο σπίτι σας. Τα χρώματα βαφής 
έχουν λιγότερες από τις μισές 
εκπομπές διαλυτών σε σύγκριση με τα 
συμβατικά προϊόντα.

ΠΡΌΪΌΝΤΑ ΑΠΌ ΧΑΡΤΊ  
Σχεδόν τα μισά από όλα τα 
δέντρα που κόβονται παγκοσμίως 
γίνονται χαρτί. Αντί γι’ αυτό, 
στηρίξτε ανακυκλωμένες 
ή βιώσιμες πηγές.

ΠΡΌΪΌΝΤΑ ΠΡΌΣΏΠΊΚΗΣ ΦΡΌΝΤΊΔΑΣ 
8 εκατομμύρια τόνοι πλαστικό ρίχνονται 
στους ωκεανούς κάθε χρόνο — κριτήρια 
απαγορεύουν τα μικροπλαστικά 
και περιορίζουν τα απόβλητα 
συσκευασίας.

ΠΛΥΣΊΜΌ 
Το απορρυπαντικό σας πρέπει να 
είναι αποτελεσματικό στους 30 °C, 
εξοικονομώντας έτσι ενέργεια και 
χρήματα σε κάθε πλύση.

ΡΌΥΧΊΣΜΌΣ ΚΑΊ ΥΦΑΣΜΑΤΑ 
Τα παπούτσια πρέπει να φτιάχνονται υπό 
ασφαλείς και θεμιτές συνθήκες 
— φροντίζοντας για τη δική μας ομορφιά, 
κάνουμε και τον κόσμο πιο όμορφο!

ΨΑΧΝΕΤΕ ΓΊΑ «ΠΡΑΣΊΝΕΣ» 
ΔΊΑΚΌΠΕΣ; 

Ακόμα και τα ξενοδοχεία και οι 
κατασκηνώσεις μπορούν να φέρουν 
το σήμα. Είναι εξίσου άνετα με τα 
παραδοσιακά καταλύματα, άλλα 
χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια 
και νερό και παράγουν λιγότερα 
απόβλητα, ακόμη και απόβλητα 

τροφίμων.

ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites

ΕΤΌΊΜΌΊ ΝΑ ΑΡΧΊΣΕΤΕ 
ΤΑ ΨΏΝΊΑ ΣΑΣ;

Συμβουλευτείτε τον πλήρη 
κατάλογο προϊόντων εδώ: 

ec.europa.eu/ecat

ΕΠΊΠΛΑ 
Κάθε έπιπλο πρέπει να κάνει 
τη δουλειά του καλά 

και να διαρκεί. Όταν τελειώνει 
η ωφέλιμη ζωή του, πρέπει να 

ανακυκλώνεται εύκολα. 

http://ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites
http://ec.europa.eu/ecat

