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:


Αναζητήστε το οικολογικό σήμα
της ΕΕ σε προϊόντα που είναι
καλύτερα για το περιβάλλον και
άρα καλύτερα και για εσάς.
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ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΚΥΚΛΙΚΉ
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ

Είναι το σήμα που σας
διευκολύνει να επιλέγετε
«πράσινα».

ΈΝΑ ΣΉΜΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ
ΕΜΠΙΣΤΕΎΕΣΤΕ

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.

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.

ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
Οι πολιτικές της ΕΕ στηρίζουν και
αναγνωρίζουν τη βιώσιμη παραγωγή και
κατανάλωση.

ΕΠΑΦΉ

λλον,
ά
ιβ
ρ
ε
π
ο
τ
ια
Καλύτερο γ για εσάς
καλύτερο

Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής
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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
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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
.
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* Έρευνα αγοράς στους καταναλωτές σχετικά με
περιβαλλοντικές καταγγελίες για λοιπά προϊόντα εκτός
τροφίμων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2014

ΨΆΧΝΕΤΕ ΓΙΑ «ΠΡΆΣΙΝΕΣ»
ΔΙΑΚΟΠΈΣ;
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.

ΠΌΣΟ «ΠΡΆΣΙΝΑ» ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΨΏΝΙΑ 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.

ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites

ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΟ ΜΟΝΟΙ 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.

ΠΛΥΣΙΜΟ

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

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Τα προϊόντα πρέπει να

επισκευάζονται και να
αναβαθμίζονται εύκολα

ώστε να διαρκούν περισσότερο.

8 εκατομμύρια τόνοι πλαστικό ρίχνονται
στους ωκεανούς κάθε χρόνο — κριτήρια

απαγορεύουν τα μικροπλαστικά
και περιορίζουν τα απόβλητα
συσκευασίας.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ

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

ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ

ΕΠΙΠΛΑ

Κάθε έπιπλο πρέπει να κάνει

τη δουλειά του καλά

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

Τα παπούτσια πρέπει να φτιάχνονται υπό

ασφαλείς και θεμιτές συνθήκες

— φροντίζοντας για τη δική μας ομορφιά,
κάνουμε και τον κόσμο πιο όμορφο!

ανακυκλώνεται εύκολα.

ΈΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΑΡΧΊΣΕΤΕ
ΤΑ ΨΏΝΙΑ ΣΑΣ;
Συμβουλευτείτε τον πλήρη
κατάλογο προϊόντων εδώ:
ec.europa.eu/ecat

