ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΕ (EU ECOLABEL)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα προτού υποβάλλουν
αίτηση για την απονομή του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε προϊόντα ή υπηρεσίες:
1. κάνετε click στο σύνδεσμο www.ecolabel.eu για λεπτομερή ενημέρωση όσον
αφορά σε συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων ή υπηρεσιών (επίσημη ιστοσελίδα
του οικολογικού σήματος της ΕΕ). Σημειώνεται ότι το οικολογικό σήμα της ΕΕ
δεν καλύπτει το σύνολο των προϊόντων/υπηρεσιών στην αγορά. Μπορεί να
απονεμηθεί μόνο σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών όπως
αυτές αναφέρονται στην ιστοσελίδα.
2. κάνετε click στην υποκατηγορία EU ECOLABEL FOR BUSINESSΕS
3. στη συνέχεια κάνετε click στην υποκατηγορία PRODUCT GROUPS AND
CRITERIA όπου αναφέρονται αναλυτικά όλες οι κατηγορίες προϊόντων και
υπηρεσιών που μπορεί να απονεμηθεί το οικολογικό σήμα της ΕΕ. Σε κάθε
κατηγορία περιλαμβάνονται: η απόφαση των οικολογικών κριτηρίων,
τροποποιήσεις αυτής, το πακέτο αίτησης (user manual) και τεχνικές εκθέσεις/
φύλλα υπολογισμού (calculation sheets) που αφορούν στο προϊόν/υπηρεσία,
check list, κα.
4. Αναζητήστε την κατηγορία στην οποία ανήκει το προϊόν που σας ενδιαφέρει για
να βρείτε την αντίστοιχη απόφαση κριτήριων απονομής και το πακέτο αίτησης
(user manual).
5. Η απόφαση της Επιτροπής που αφορά στα οικολογικά κριτήρια (Commission
Decision), για όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες υπάρχει στα αγγλικά και στα
ελληνικά EL (pdf) ενώ όσον αφορά στο πακέτο αίτησης (user manual), το Α'
μέρος (οδηγίες προς τους ενδιαφερόμενους) υπάρχει στα ελληνικά στην
υποκατηγορία HOW TO APPLY FOR THE EU ECOLABEL, ενώ το Β' μέρος
(αίτηση) υπάρχει μόνο στα αγγλικά και θα πρέπει να μεταφρασθεί στα ελληνικά
από τον ενδιαφερόμενο. Ο φάκελος προς αξιολόγηση κατατίθεται στη Δ/νση
Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων σε 3 αντίτυπα
(1 πρωτότυπο και 2 αντίγραφα) και 2 CD’s. Η ταχυδρομική δ/νση της Υπηρεσίας
είναι: Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, 6ος όροφος (Γραμματεία Δ/νσης).
6. Ειδικότερα, όσον αφορά στα τουριστικά καταλύματα, η αίτηση γίνεται
ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας το VERIFICATION FORM TAS.
Πριν την έναρξη της διαδικασίας κατάρτισης φακέλου θα πρέπει να αποσταλούν
αντίγραφα των κάτωθι δικαιολογητικών για αρχικό έλεγχο από την Υπηρεσία
(κατά προτίμηση σε pdf):
• Άδεια λειτουργίας του εργοστασίου (άδεια λειτουργίας ΕΟΤ για τουριστικά
καταλύματα)
• Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων - ΑΕΠΟ
• Βεβαίωση/πιστοποιητικό πυρασφάλειας
• Βεβαίωση συμμετοχής στο συλλογικό σύστημα της ΕΕΑΑ Α.Ε.
(ΝΟΜΟΣ 2939/2001) και εγγραφή στο μητρώο ΕΜΠΑ (Εθνικό Μητρώο
Παραγωγών)
• Υπεύθυνη δήλωση του νομικά υπεύθυνου της εταιρείας ότι δεν εκκρεμεί
καταγγελία εναντίον της εταιρείας για θέμα περιβαλλοντικής ή καταναλωτικής

•
•

φύσης. Η Υπηρεσία θα διερευνήσει το θέμα πριν την απονομή του σήματος με τις
κατά τόπους Περιφέρειες και Επιθεωρητές Περιβάλλοντος
Σε περίπτωση γεώτρησης θα υπάρχει άδεια γεώτρησης/χρήσης νερού.
Τεχνική έκθεση στην οποία θα περιλαμβάνονται πρόσφατες φωτογραφίες του
καταλύματος και θα περιγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τουριστικού
καταλύματος (αρ. λεβήτων, κλιματιστικών, ενεργειακών φωτιστικών σωμάτων,
κα, βιολογικός καθαρισμός, ρεύματα αποβλήτων, σύμβαση με τον Δήμο ή
ιδιωτικό φορέα για τα απόβλητα, κα). Αφορά σε νέες εγγραφές.

Όλα τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά θα είναι σε ισχύ.
Σημειώνεται ότι τόσο τα κριτήρια όσο και το USER MANUAL απαιτούν επισταμένη
μελέτη προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία στον ενδιαφερόμενο να αποφασίσει εάν η
γραμμή παραγωγής του προϊόντος μπορεί να καλύψει τις απαιτητικές προδιαγραφές
των κριτηρίων. Θα πρέπει να εξετασθούν όλες οι πτυχές του ζητήματος όπως
διαθεσιμότητα / προμήθεια πρώτων υλών, δυνατότητες της γραμμής παραγωγής,
προδιαγραφές τελικού προϊόντος, συνολικά κόστη, κα.
Κόστος
Το συνολικό κόστος κατάθεσης φακέλου στην Υπηρεσία περιλαμβάνει:
1. Τέλος/παράβολο αίτησης (πληρωτέο στην εφορία με ηλ/κό παράβολο)
2. Κόστος εργαστηριακών δοκιμών (εσωτερικό ή εξωτερικό)
3. Κόστος αξιολόγησης φακέλου
4. Ετήσιο τέλος/παράβολο χρήσης του οικολογικού σήματος της ΕΕ
(πληρωτέο στην εφορία με ηλ/κό παράβολο)
5. Κόστος μεταφοράς κλιμακίου επιθεώρησης (όταν οι εγκαταστάσεις βρίσκονται
εκτός Αθηνών).
Τέλος/Παράβολο αίτησης
Απαιτείται παράβολο για κάθε αίτηση, πληρωτέο με τη διαδικασία του e-paravolo. Το
αντίγραφο του ηλεκτρονικού παράβολου εφορίας θα πρέπει να συνοδεύει την αίτησή
σας. Το κόστος ανά προϊόν/φάκελο είναι 500 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις, 350
ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 200 ευρώ για μικροεπιχειρήσεις. Στα
προαναφερόμενα ποσά έχουν εφαρμογή οι εκπτώσεις, - 30%για αιτούντες με EMAS
& - 15% για αιτούντες με ISO 14001 (οι εκπτώσεις δεν έχουν σωρευτικό χαρακτήρα,
ενώ όταν συντρέχουν αμφότερα συστήματα, ισχύει μόνο η μεγαλύτερη έκπτωση).
Αντίγραφο του πιστοποιητικού EMAS ή EN ISO 14001 θα περιλαμβάνεται στο
φάκελο. Στο παράβολο /παρατηρήσεις θα αναγράφεται η ένδειξη "ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ
ΑΠΟΝΟΜΗ Ο.Σ. 2018". Στο φάκελο θα περιλαμβάνεται καθαρή φωτοτυπία του
παράβολου. Το πρωτότυπο κατατίθεται στο λογιστήριο της εταιρείας για δική του
χρήση.
Οι τεχνικοί φάκελοι (ανεξαρτήτως αριθμού) θα συνοδεύονται από μια
αίτηση/διαβιβαστικό στην οποία θα αναγράφονται όλα τα προϊόντα για τα οποία
γίνεται αίτηση απονομής και θα λάβει ένα αριθμό πρωτοκόλλου.

Κόστος εργαστηριακών δοκιμών
Το κόστος των εργαστηριακών δοκιμών επωμίζεται ο ενδιαφερόμενος.
Εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία
δοκιμές
H επιλογή κατάλληλου εργαστηρίου στο εσωτερικό ή εξωτερικό διαπιστευμένου με
ISO 17025 αποτελεί μέρος της έρευνας και είναι ευθύνη του ενδιαφερόμενου. Θα
πρέπει να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία πριν την αποστολή δειγμάτων στα
εργαστήρια.
Επιλογή εργαστηρίων
Οι εργαστηριακές δοκιμές που απαιτούνται από τα κριτήρια και το application pack
θα διενεργούνται κατά προτίμηση σε εργαστήρια με διαπίστευση ISO 17025 στην
αντίστοιχη κατηγορία προϊόντων. Αντίγραφα των πιστοποιητικών διαπίστευσης των
εργαστηρίων (τα οποία θα περιλαμβάνουν και το επίσημο πεδίο εφαρμογής της
διαπίστευσης) θα πρέπει να κατατεθούν στην Υπηρεσία προς έγκριση πριν την
αποστολή δειγμάτων στο εργαστήριο. Σε περίπτωση που το εργαστήριο δεν είναι
διαπιστευμένο με ISO 17025 για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων αλλά για
άλλη κατηγορία προϊόντων θα πρέπει να προσκομισθεί έκθεση του εργαστηρίου (πριν
την αποστολή δειγμάτων) στην Υπηρεσία με ρητή αναφορά στα κάτωθι:
1. στη προκατεργασία του δείγματος
2. στη μέθοδο προσδιορισμού (Ατομική απορρόφηση, φωτομετρική μέθοδο, κ.λ.π.)
και τα χαρακτηριστικά της μεθόδου
3. στην επαναληψιμότητα της μεθόδου
4. στην αναπαραγωγιμότητα της μεθόδου
5. στο όριο ανίχνευσης (LOD) και στο όριο ποσοτικού προσδιορισμού (LOQ)
6. στην αβεβαιότητα
7. στις διεργαστηριακές δοκιμές
Όπως προαναφέρθηκε:
1. Ο ενδιαφερόμενος παραγωγός είναι υπεύθυνος για την εύρεση εργαστηρίων
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της
Υπηρεσίας.
2. Οι εργαστηριακές δοκιμές σε μη διακριβωμένα εργαστήρια για τις μεθόδους
που αναφέρονται στα κριτήρια θα διενεργούνται μόνο κατόπιν σύμφωνης
γνώμης της Υπηρεσίας.
3. Τα πιστοποιητικά του επιλεγέντος από τον ενδιαφερόμενο εργαστηρίου θα
υποβάλλονται στην Υπηρεσία για έγκριση πριν την αποστολή δειγμάτων στο
εργαστήριο και πριν την κατάθεση του φακέλου.
Κόστος αξιολόγησης φακέλων
Υπάρχει κόστος αξιολόγησης φακέλων το οποίο αναθεωρείται επί του παρόντος.
Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία για περαιτέρω πληροφορίες.

Ετήσια τέλη
Κάθε ενδιαφερόμενος μετά την απονομή του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε
προϊόντα ή υπηρεσίες του καταβάλλει ετήσια τέλη χρήσης του σήματος μέσω
ηλεκτρονικού παράβολου. Τα ετήσια τέλη για τις μεγάλες επιχειρήσεις 5000
ευρώ/έτος, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 3000 ευρώ/έτος (υπάρχει έκπτωση 25%)
και για τις μικρο-επιχειρήσεις 1000 ευρώ/έτος (υπάρχει έκπτωση 25%) ανεξάρτητα
από το ύψος των πωλήσεων οικολογικών προϊόντων / διανυκτερεύσεων.
Αυτοψία κλιμακίου στις εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντος / τουριστικού
καταλύματος
Μέρος της απονομής του οικολογικού σήματος είναι και η αυτοψία κλιμακίου το
οποίο αποτελείται συνήθως από ένα εκπρόσωπο του Γενικού Χημείου του Κράτους
και από ένα εκπρόσωπο της Υπηρεσίας. Η αυτοψία περιλαμβάνει επίσκεψη στις
εγκαταστάσεις κατά την διάρκεια της οποίας ελέγχονται το σύστημα πυρασφάλειας,
συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, η γραμμή παραγωγής του οικολογικού προϊόντος,
το χημείο του εργοστασίου (όπου κρίνεται απαραίτητο), οι αποθήκες έτοιμου
προϊόντος, κ.α. Τα έξοδα της αυτοψίας (όταν το εργοστάσιο είναι εκτός Αττικής)
επωμίζεται ο φορέας που ενδιαφέρεται για την πιστοποίηση των προϊόντων.
Για περαιτέρω διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε
Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων
στο τηλ. 210 8642445 και e-mail: asaos@prv.ypeka.gr
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - ΥΠΕΝ
Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Δ/νση Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων
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