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Στόχοι Ενότητας 5 

• Εκπαίδευση των συμμετεχόντων για την: 

• Κατανόηση και επικοινωνία της Ανάλυσης 
Κύκλου Ζωής 

• Κατανόηση και επικοινωνία των αρχών του 
οικολογικού σχεδιασμού στο πλαίσιο της 
κυκλικής οικονομίας 

• Κατανόηση και επικοινωνία του ρόλου του 
EMAS και των οφελών του  

• Κατανόηση και επικοινωνία του ρόλου και των 
οφελών της οικολογικής σήμανσης, του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος των 
προϊόντων και των πράσινων δημόσιων 
συμβάσεων     

 



Αποδοτικότητα πόρων   



Ορισμός EE: Αποδοτικότητα των 

πόρων 

• Η αποδοτικότητα των πόρων: Η χρήση 

των περιορισμένων φυσικών πόρων της 

γης με βιώσιμο τρόπο, 

ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις 

επιπτώσεις στο περιβάλλον.  

• Μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε 

περισσότερα με λιγότερα και να 

παραδώσουμε μεγαλύτερη αξία με 

λιγότερη εισροή πόρων. 
 

 



Παραγωγικότητα πόρων 

• Η παγκόσμια χρήση υλικών είναι περίπου 62Gt 
σήμερα και προβλέπεται να φτάσει τα 100 Gt 
μέχρι το 2030 (ένα επιπλέον 44Gt υλικών 
εξορύχτηκε αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε στην 
διαδικασία παραγωγής). 

• Οι χώρες του OECD αντιπροσωπεύουν 
περίπου το ένα τρίτο όλων των πόρων που 
καταναλώνονται παγκοσμίως. 

• Από το 2000 έως και το 2014, η εγχώρια 
κατανάλωση πόρων στην ΕΕ-28 μειώθηκε τόσο 
ως σύνολο (μείωση 12%) όσο και ανά άτομο 
(από 15,5 σε 13,1 τόνους ανά άτομο).  



Παραγωγικότητα πόρων 

• Αλλά ... οι περισσότερες βελτιώσεις στην 

παραγωγικότητα των πόρων συνέβησαν 

λόγω της οικονομικής κρίσης του 2008. 

• Η συνολική κατανάλωση υλικού είναι πάνω 

από 40 τόνους ανά άτομο.   

• Μελέτες δείχνουν ότι εξακολουθεί να 

απαιτείται μια περαιτέρω μείωση στο 

1/5 (έτσι ώστε η συνολική κατανάλωση 

υλικού ανά άτομο να είναι 8 τόνοι) για να 

είναι βιώσιμες οι χώρες της ΕΕ.  



Τα απόβλητα είναι συχνά κρυμμένα μέσα στην αλυσίδα 

εφοδιασμού ...  

Πηγή: Autodesk.com 



Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα 

στο Ηνωμένο Βασίλειο  

• ~ 1.4mt ετησίως 

• Μόνο το ~ 7% επαναχρησιμοποιείται  

• ~ 38% πηγαίνει σε χώρους υγειονομικής 
ταφής  

• Οι χρησιμοποιημένοι υπολογιστές, οι 
ταμπλέτες και τα τηλέφωνα διατηρούν μια 
καλή αξία - συχνά πάνω από £100 

• .... αλλά το 8% των νοικοκυριών 
παραδέχονται τη ρίψη ενός υπολογιστή, 
φορητού υπολογιστή ή ταμπλέτας στον 
κάλαθο των αχρήστων στους τελευταίους 
12 μήνες ... και πολλά άλλα 
αποθηκεύονται.  

• Οι έμποροι λιανικής πώλησης είναι γενικά 
απρόθυμοι να πάρουν πίσω τα προϊόντα 
και να χειρίζονται αυτά τα απόβλητα 

 



Αναλογία        Ορατά Έξοδα: Κρυφό Κόστος 

                                             1: 10 με 30 

Απόσυρση αποβλήτων 

.. το πραγματικό κόστος των αποβλήτων στις επιχειρήσεις 

μπορεί να κρυφτεί με διαφορετικούς τρόπους   



Παραδείγματα πραγματικού κόστους 

αποβλήτων  
Τομέας Απόβλητα τροφίμων από τον 

τομέα του τουρισμού 

Κόστος απόρριψης ~ € 112 ανά τόνο  

Πραγματικό κόστος * ~ € 3.100 ανά τόνο  

Πολλαπλασιαστής x 28 

Τομέας Απόβλητα τροφίμων από τον 

τομέα της μεταποιητικής 

βιομηχανίας 

Κόστος 

απόρριψης λυμάτων 

~ € 19.500 

Πραγματικό κόστος (αξία 

υλικών μόνο)  

~ € 265,000  

Πολλαπλασιαστής x14 

* Περιλαμβάνει το υλικό, εργασιακές ώρες και χρήση ενέργειας - WRAP data 2013 



Παραδείγματα πραγματικού κόστους 

αποβλήτων  

Τομέας Κεραμικά 

Κόστος απόρριψης € 4.700 

Πραγματικό κόστος (υλικά 

μόνο) 

€ 78.700 

Πολλαπλασιαστής x17 

Τομέας Εξαρτήματα αλουμινίου 

Κόστος διάθεσης € 3.600 

Πραγματικό κόστος (υλικά 

μόνο) 

€ 325.000 

Πολλαπλασιαστής x90 



Ανάλυση Κύκλου Ζωής 



Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) 

• Μια διαδικασία μέτρησης και σύγκρισης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων προϊόντων 
και υπηρεσιών σε όλο τον κύκλο ζωής τους 

• Καλύπτει: 
• εξόρυξη πρώτων υλών 

• επεξεργασία υλικών 

• κατασκευή 

• διανομή 

• χρήση 

• επισκευή και συντήρηση 

• απόρριψη ή/και την ανακύκλωση των 
αποβλήτων 



Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) 

• Υπάρχουν πολλά διαφορετικά εργαλεία ΑΚΖ 
διαθέσιμα, όπως για παράδειγμα: 
• Carnegie Mellon’s EIO-LCA  

• CEDA 

• Χάρτης οικονομίας 

• Ανοικτή ΑΚΖ 

• Ωστόσο, η εφαρμογή μιας ΑΚΖ είναι αρκετά 
περίπλοκη, με την συχνή παρέμβαση ειδικών 
συμβούλων που προσφέρουν βοήθεια με: 
• Την χρήση του εργαλείου ΑΚΖ 

• Την παροχή δεδομένων και παραδοχών 
χρησιμοποιώντας τις πιο ενημερωμένες πηγές 

• Ερμηνεία της σημασίας των πορισμάτων 

 

 



Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) 

• Βασικά ζητήματα: 
• Όρια συστήματος - τι λαμβάνεται υπόψη; 

• Επιπτώσεις στην Κύπρο - ή επιπτώσεις παγκόσμια; 

• Την παραγωγή, χρήση και διάθεση ενός αντικειμένου; 

• Τις επιπτώσεις της συλλογής των πρώτων υλών του 
αντικειμένου; 

• Συλλογή δεδομένων – Φροντίζοντας την διαθεσιμότητα 
επίκαιρων πληροφοριών και παραδοχών 

• Οι πηγές συλλογής δεδομένων περιλαμβάνουν: 
• Το Ευρωπαϊκό δίκτυο δεδομένων κύκλου ζωής 

• Το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Πόρων  

• Τη βάση δεδομένων ICE του πανεπιστημίου του Bath 

• Το καταλόγου κύκλου ζωής προϊόντων από το 
Αμερικανικό Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας 



Εφαρμόζοντας την Ανάλυση Κύκλου 

Ζωής (ΑΚΖ) 

• Οι οργανισμοί μπορούν να βρουν χρήσιμη 
την ΑΚΖ στη λήψη αποφάσεων: 

• Για δημόσιες συμβάσεις/ αγορά προϊόντων 
• Πώς συγκρίνονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις δύο 

διαφορετικών προϊόντων; 

• Είναι ευεργετικό για το περιβάλλον η συλλογή 
συγκεκριμένων τύπων υλικών για ανακύκλωση; 

• Θα πρέπει να συλλέγονται μικτά τα 
ανακυκλώσιμα αντικείμενα, και στη συνέχεια να 
γίνεται ο διαχωρισμός; 

• Πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται τα απόβλητα; 
• Υπάρχει λόγος εξαγωγής αποβλήτων για 

επεξεργασία; 

 



Εφαρμόζοντας την Ανάλυση Κύκλου 

Ζωής (ΑΚΖ) 

• Η ΑΚΖ απαιτεί τεχνογνωσία: 

• Για την χρήση μοντέλων 

• Για καθορισμό των ορίων του συστήματος 

• Για καθορισμό των περιβαλλοντικών 

παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη 

• Ατμοσφαιρικές εκπομπές (CO2, NOx, SO2 κλπ.) 

• Εκροές σε υδάτινα ρεύματα (ευτροφισμός, ρύποι) 

• Εκροές στα υπόγεια ύδατα 

 

 

 



Επισκόπηση οικολογικού σχεδιασμού 



Τι είναι ο Οικολογικός Σχεδιασμός 

(Eco-design); 

«Οικολογικός σχεδιασμός : η 
ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών 
πτυχών στο σχεδιασμό του προϊόντος με 
στόχο τη βελτίωση της περιβαλλοντικής 
απόδοσης του προϊόντος κατά τον κύκλο 
ζωής του.» (Οδηγία της ΕΕ για τον 
οικολογικό σχεδιασμό) 

 

Και από την πλευρά των επιχειρήσεων 
θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ... «ενώ 
διατηρείται ή βελτιώνεται η απόδοση και 
αξία του προϊόντος.» 

 

 

Φωτογραφία: Μπουκάλα 218g / 330ml που  

σχεδιάστηκε χρησιμοποιώντας μεθόδους FEA, 

με στενό αυχένα και κατασκευή press-blow 



Ευρωπαϊκή πολιτική που προωθεί τον 

οικολογικό σχεδιασμό 

• Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία 

• Οδηγία για οικολογικό σχεδιασμό για ενεργειακά προϊόντα 
(ErP) και τα μέτρα εφαρμογής  

• Οδηγία για απόβλητα ηλεκτρικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

• Οδηγία για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών (RoHS) 

• Οδηγία για τις μπαταρίες   

• Οδηγία για οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής 

• Οδηγία περί συσκευασιών και βασικών απαιτήσεων   

• Οδηγία για τα χημικά προϊόντα (REACH) 

• Εθνικοί περιορισμοί, π.χ. απαγόρευση χρήσης του 
υδραργύρου στη Σουηδία 

• ISO 14006 - Οδηγίες για το σχεδιασμό προϊόντων στο στα 
πλαίσια του ISO14001 για τα συστήματα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 



• Η οδηγία οικολογικού σχεδιασμού θέτει 

τους κανόνες σε όλη την ΕΕ για τη 

βελτίωση των περιβαλλοντικών 

επιδόσεων των προϊόντων 

• Η οδηγία επικεντρώνεται στις ελάχιστες 

υποχρεωτικές απαιτήσεις για την 

ενεργειακή απόδοση των ενεργειακών 

προϊόντων (ERPs). 

• Η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό 

εφαρμόζεται μέσω των κανονισμών για τα 

προϊόντα που ισχύει σε όλες τις χώρες 

της ΕΕ. 

Οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό  



• Τα ευρωπαϊκά (ΕΝ) πρότυπα είναι οι τεχνικές 

προδιαγραφές που υποδηλώνουν ότι ένα προϊόν 

συμμορφώνεται με τους κανονισμούς και επιτρέπει στον 

κατασκευαστή να τοποθετήσει τη σήμανση CE  και να 

πουλήσει το  προϊόν στην ΕΕ. 

• Το παρών σχέδιο βρίσκεται υπό επανεξέταση και θα 

καθορίζει την επόμενη σειρά προϊόντων (2016 - 19)    

• Θα δοθεί αυξημένη έμφαση στα ζητήματα που προκύπτουν 

όσον αφορά τους οικολογικούς σχεδιασμούς σε μία 

κυκλική οικονομία, όπως η ανθεκτικότητα και επισκευή 

• Η Επιτροπή, για παράδειγμα, εξετάζει την σήμανση 

προϊόντων όσο αφορά την επιδιόρθωση τους     

 

Οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό  



Διαφορά επισκευασιμότητας 

 

Source: I Fixit 



Αυτό που μετρά όμως δεν είναι μόνο η 

επισκευασιμότητα 

Πηγή: ΠΟΙΟ; το περιοδικό των καταναλωτών 



Το σχεδιάγραμμα Spider του 

οικολογικού σχεδιασμού 

 



Ενεργειακό σήμα της ΕΕ και 

οικολογικός σχεδιασμός  
• Το ενεργειακό σήμα υπάρχει για να βοηθήσει τους 

καταναλωτές στην επιλογή αποδοτικών συσκευών, 

αλλά ..  

• Ορισμένες ετικέτες περιγράφουν και τις επιδόσεις των 

συσκευών 

• Η ηλεκτρική σκούπα είναι ένα καλό παράδειγμα όσον 

αφορά τη σκόνη και το θόρυβο - και υπάρχουν 

κανονισμοί που πρέπει να ακολουθηθούν για την 

ανθεκτικότητα της συσκευής στο πλαίσιο της Οδηγίας 

για τον οικολογικό σχεδιασμό: 

• Ο σωλήνας πρέπει να είναι  λειτουργικός ακόμη και 

μετά από 40.000 ταλαντώσεις υπό πίεση 

• Ο υποχρεωτικός ελάχιστος χρόνος λειτουργίας του 

κινητήρα είναι 500 ώρες χρήσης 

• Ο γενικός κανονισμός ασφάλειας EN 60335-1 για 

δοκιμή του κυρίως διακόπτη υπό τροφοδοσία 

ρεύματος απαιτεί 10.000 κύκλους.  

 



Οφέλη οικολογικού σχεδιασμού  

• Σημαντική εξοικονόμηση μέσω: ανθεκτικότητας 

και ως αποτέλεσμα, μείωσης των επιστροφών, 

άμεση εξοικονόμηση υλικού, σχεδιασμός για 

συναρμολόγηση και επισκευή: 

 

• Τηλεόραση:    € 200k / 600t CO2e  

• Φούρνος Μικροκυμάτων:  €360K / 300t CO2e   

• Πλυντήριο:    € 620K / 740t CO2e  

• Φορητός Υπολογιστής:  €220K / 373t CO2e  

• Ψυγείο Καταψύκτης: € 140k / 162t CO2e   

• Ηλεκτρική σκούπα:     € 40k / 163t CO2e  

 

 

 

Πηγή: WRAP – Εξοικονομήσεις ανά 100,000 προϊόντα ανά τον χρόνο  



Οικολογικός σχεδιασμός κινητού 

τηλεφώνου  
• W233 Renew:  

• Το περίβλημα είναι κατασκευασμένο κατά 25% από ανακυκλωμένο 
πλαστικό 

• Το περίβλημα είναι 100% ανακυκλώσιμο  

• Χρησιμοποιεί 20% λιγότερη ενέργεια για την κατασκευή σε 
σύγκριση με καινούργιο πλαστικό 

• Ελαφρύ (130g) 

• Το μέγεθος της συσκευασίας μειώθηκε κατά 22% 
 

 
Fairphone 2: 

• Περιτύλιξη γύρω από τo περίβλημα για 

την προστασία της οθόνης 

• Γυαλί Gorilla  

• «Σπονδυλωτό» (Modular) - σχεδιασμένο 

για να ανοίγει  

• Εύκολη επιδιόρθωση και αναβάθμιση  

• Χωρίς ορυκτά που συλλέγονται από 

χώρες σε εμπόλεμη κατάσταση (conflict 

minerals) 
 



Συσκευασία και διανομή 

• Η προστασία των προϊόντων είναι υψίστης 
σημασίας!   

• Κρατήστε τη συσκευασία: 
• Απλή 

• Να μην χρειάζεται μεγάλες ποσότητες 

   ενέργειας για να παραχθεί 

• Συμπαγής 

• Ανακυκλώσιμη / Με δυνατότητα 
επαναχρησιμοποίησης 

• Σκεφτείτε το σχήμα, το μέγεθος και το βάρος: 
• αξιοποίηση του κουτιού  

• αξιοποίηση παλετών μεταφοράς 

• αξιοποίηση του οχήματος διανομής 

 



Πολλαπλές ζωές χρήσης! 

• Επαναχρησιμοποίηση: 

• Μίσθωση και διαχείριση περιουσιακών 
στοιχείων   

• Επιστροφή και ανταλλαγή  

• Ανακατασκευή  

• Αναβάθμιση και 

   αντικατάσταση 

Και τελικά:  

• ανακύκλωση κλειστού 
κυκλώματος   



4. EMAS, ISO14001 



Σύστημα οικολογικής διαχείρισης και 

οικολογικού ελέγχου της ΕΕ (EMAS) 

• Σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου της ΕΕ 

(EMAS) 

• Εργαλείο διαχείρισης που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή (το ISO 14001 είναι το αντίστοιχο παγκόσμιο πρότυπο) 

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εταιρείες και άλλους οργανισμούς 

σε όλους τους τομείς της οικονομίας παγκοσμίως  

• Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση, αναφορά και βελτίωση των 

περιβαλλοντικών επιδόσεων, νομική συμμόρφωση και συμμετοχή 

των εργαζομένων  

• Προαιρετικό και μπορεί να πιστοποιηθεί 

 



Πώς δουλεύει το EMAS 



Βασικά οφέλη του EMAS 

• Βελτιωμένη απόδοση 
• Αποδοτικότητα πόρων και εξοικονόμηση κόστους 

• Υποστηρίζει τους οργανισμούς στην αξιολόγηση και τη μείωση 
των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων 

• Πλήρης κανονιστική συμμόρφωση με την περιβαλλοντική 
νομοθεσία 

• αξιοπιστία μέσω της πιστοποίησης από 3ο μέρος 

• Διαφάνεια μέσω της περιβαλλοντικής δήλωσης που 
συντάσσεται 

• διαχείριση κινδύνων και ευκαιριών 

• Ενδυνάμωση εργαζομένων και των κινήτρων μέσω της 
ενεργής συμμετοχής 

• Βελτίωση φήμης με την συμμετοχή στο μητρώο του EMAS 

• Βελτίωση των σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, π.χ. 
πελάτες, κανονιστικές αρχές 

• Λογότυπο EMAS ως εργαλείο για μάρκετινγκ 

 



ISO 14001: 2015 

• Διεθνές πρότυπο για σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
παρόμοιο με το EMAS 

• Ισχύει για όλες τις περιβαλλοντικές πτυχές του οργανισμού  

• Προαιρετικό και μπορεί να πιστοποιηθεί  

• Ενίσχυση των απαιτήσεων στην έκδοση του 2015: 
• Ευθυγράμμιση με ISO9001 (ποιότητα) και 45001 (υγεία & ασφάλεια)   

• Συμμετοχή του διοικητικού προσωπικού στην διαδικασία, και 
ενσωμάτωση του προτύπου στις βασικές επιχειρηματικές διεργασίες, 
καθώς και ευθυγράμμιση με την επιχειρηματική στρατηγική  

• Έμφαση στην συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων σε όλη 
την αλυσίδα του κύκλου ζωής / αξίας  

• Αξιολόγηση των οργανωτικών κινδύνων και ευκαιριών στο πλαίσιο των 
εξωτερικών περιβαλλοντικών συνθηκών (π.χ. προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή, διαθεσιμότητα πόρων, θέματα βιοποικιλότητας κλπ.) 

• Έμφαση στις εσωτερικές και εξωτερικές επικοινωνίες -  έμφαση στην 
ποιότητα και τη διασφάλιση των δεδομένων 

 



EMAS vs ISO 14001: 2015 

• Το EMAS είναι πιο απαιτητικό από  το ISO14001, π.χ. 

• Το ISO 14001:2015 περιλαμβάνεται στον Κανονισμό του 

EMAS. 

• Το EMAS απαιτεί την πραγματοποίηση μιας αρχικής 

ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής αναθεώρησης των 

διαδικασιών σας. 

• Το EMAS τη δημοσιοποίηση της περιβαλλοντικής 

δήλωσης. 

• Το EMAS διατηρεί Μητρώο με τις επιχειρήσεις και 

οργανισμούς που το εφαρμόζουν σε Ευρωπαϊκό 

Επίπεδο και είναι προσβάσιμο στο κοινό, κάτι που δεν 

υπάρχει στο πρότυπο ISO 14001: 2015. 



Πρακτική πρόληψη των αποβλήτων   



Αποδοτικότητα των πόρων στην 

κατασκευή 

• Αποδοτικότερη χρήση των πόρων: 
• Βελτίωση της διαδικασίας / “LEAN”  

• Λιγότερα υλικά, λιγότερο νερό και 
ενέργεια 

• Λιγότερη χρήση επικίνδυνων 
υλικών 

• Λιγότερες εκπομπές  

• Περισσότερη 
επαναχρησιμοποίηση και 
ανακύκλωση 

• Σχεδιασμός για την κατασκευή 
• χρόνος συναρμολόγησης / κόστους 

 
Sharp zero effluent manufacturing site Japan 
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Εργαλεία και Τεχνικές 1  

Ισορροπία μάζας υλικού (εκτίμηση)   

20 τόνοι  

(2%) 

Λύματα  

120 τόνοι  

(12%) 

Στερεά απόβλητα 

850 τόνοι  

(85% απόδοση) 

Προϊόντα & Δευτερεύον  

1.000 τόνοι  

Πρώτες ύλες 

10 τόνοι (1%) 

εκπομπές στην 

ατμόσφαιρα 



Εργαλεία και Τεχνικές 2 

Χαρτογράφηση διαδικασία  

Χαρτογράφηση διεργασιών αποβλήτων 



Εργαλεία και Τεχνικές 3 

Συγκριτική αξιολόγηση Ανάλυση Pareto 

Ανάλυση των απώλειων 



Τα οικολογικά σήματα και το περιβαλλοντικό 

αποτύπωμα προϊόντος   



Οικολογικά σήματα 

• Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν: 
• Οικολογικό σήμα της ΕΕ (το λουλούδι) - που 

χρησιμοποιείται σε περισσότερες από 30 
κατηγορίες προϊόντων/υπηρεσιών, σε όλη 
την Ευρώπη και σε τρίτες χώρες.  

• Οικολογικό σήμα Nordic Swan (www.nordic-
ecolabel.org) 

• Blue Angel - Γερμανικό οικολογικό σήμα 
(www.blauer-engel.de/en) 

• Energy Star – Ενεργειακό σήμα ΗΠΑ  

• IEC πρότυπα για τα ηλεκτρικά και 
ηλεκτρονικά προϊόντα 

• EPEAT - ICT περιβαλλοντικά κριτήρια 

• Όλα έχουν χρήσιμα κριτήρια και πρότυπα για 
πολλές ομάδες προϊόντων  

 



Η σύνδεση με την κυκλική οικονομία 

• Τα οικολογικά σήματα έχουν τη δυνατότητα να 

οδηγήσουν την αγορά προς μεγαλύτερη κυκλικότητα - 

αλλά μόνο εάν τα κριτήρια επιλέγονται σωστά. 

• Τα περισσότερα οικολογικά σήματα εξετάζουν μόνο τα 

επικίνδυνα υλικά και τον αριθμό ετών διαθεσιμότητας 

ανταλλακτικών σε σχέση με την ΚΟ, αλλά αυτό αρχίζει 

να αλλάζει. 

• Το οικολογικό σήμα της ΕΕ για τους υπολογιστές 

απαιτεί την χρήση ανακυκλωμένου περιεχομένου, 

παράταση ζωής και ευκολία επισκευής, αναβάθμισης και 

ανακύκλωσης. 



EU Ecolabel -Οικολογικό σήμα της ΕΕ 

• Προαιρετικό σύστημα οικολογικής σήμανσης της ΕΕ 

• Μέρος του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τη βιώσιμη 
κατανάλωση και παραγωγή και τη βιώσιμη 
βιομηχανική πολιτική 

• Ιδρύθηκε το 1992 - σήμερα πάνω από 40.000 προϊόντα 
και υπηρεσίες σε περισσότερες από 30 ομάδες 

• Παροτρύνει τους κατασκευαστές να παράγουν πιο 
φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες 

• Αυστηρά κριτήρια, ενημερώνεται τακτικά, εξετάζει το 
σύνολο του κύκλου ζωής του προϊόντος  

• Αξιολογείται και επαληθεύεται από τους Αρμόδιους 
Φορείς των ΚΜ.  

• Εύκολη αναγνώριση περιβαλλοντικών προϊόντων και 
υπηρεσιών για τους αγοραστές  

• Πρέπει να αντιπροσωπεύει το «χρυσό πρότυπο» 
προς μίμηση για τα προϊόντα!  



Κατηγορίες οικολογικής σήμανσης 

της ΕΕ 

• Προϊόντα προσωπικής φροντίδας 

• Προϊόντα καθαρισμού 

• Είδη ένδυσης  

• Ηλεκτρονικά προϊόντα 

• Καλύμματα δαπέδων 

• Έπιπλα και στρώματα κρεβατιών 

•  Κηπουρική  

• Οικιακές συσκευές  

• Λιπαντικά  

• Άλλα οικιακά είδη  

• Χάρτινα προϊόντα  

• Χώροι διαμονής 



Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα Προϊόντων 

(Product Environmental Footprint or PEF) 

• Συνεργασία της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος με το Κοινό Κέντρο 
Ερευνών της ΕΚ από το 2011 

• Στόχος: Εναρμονισμένη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων (PEF) και των 
οργανισμών (OEF) 

• Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή, τόσο μεγαλύτερη είναι η επίπτωση 

• Θα επιτρέψει στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις να συγκρίνουν τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις δύο παρόμοιων προϊόντων 

• Συμπληρώνει το οικολογικό σήμα της ΕΕ δίνοντας σε προϊόντα μια 
βαθμολογία  

• Έγιναν πιλοτικές δοκιμές μεταξύ του 2013-2016 για: 
• Να δοκιμαστεί η διαδικασία για την ανάπτυξη ειδικών κανόνων για τα προϊόντα και 

τις βιομηχανίες. 

• Να δοκιμαστούν διαφορετικές προσεγγίσεις για τον έλεγχο των προϊόντων, και 

• Να δοκιμαστούν οι επικοινωνίες σε επιχειρηματικούς συνεργάτες και καταναλωτές. 

• Οι πτυχές της ΚΟ λαμβάνονται υπόψη αλλά δεν είναι σαφείς για τους 
καταναλωτές (π.χ.  Κυβερνητικοί αγοραστές ή το ευρύ κοινό) 



Κριτήρια 

• Εξετάστε τις σχετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

όλων των βημάτων που απαιτούνται μέχρι να 

φτάσει το προϊόν στον καταναλωτή: 

 

 

• Τα υλικά και η ενέργεια που χρειάζεται για την 
παραγωγή  

• π.χ. Εξαγωγή των μετάλλων που απαιτούνται για την 
παραγωγή δοχείων ή τις επιπτώσεις της καλλιέργειας 
σιταριού για τα ζυμαρικά 

• Κατασκευή 
• π.χ. ψήσιμο και άλεση καφέ 

• Μεταφορά 
• π.χ. των υλικών και των τελικών προϊόντων στον 

πωλητή 

• Πώς χρησιμοποιείται 
• π.χ. οι επιπτώσεις πλύσης φανέλλας 

• Εάν στη συνέχεια πετιούνται στα σκουπίδια, 
ανακυκλώνονται ή επαναχρησιμοποιούνται 

• π.χ. επιπτώσεις της αποτέφρωσης του προϊόντος 

• Καλύπτει 15 περιβαλλοντικές επιπτώσεις 



Πιλοτικές δοκιμές 

• Πιλοτικές δοκιμές 

πραγματοποιούνται 

για: 

• Μπαταρίες και 

συσσωρευτές 

• Διακοσμητικές 

μπογιές 

• Σωλήνες παροχής 

ζεστού και κρύου 

νερού 

• Οικιακά 

απορρυπαντικά 

• Ενδιάμεσο προϊόν 

χαρτιού 

• Εξοπλισμός 

πληροφορικής 

• Δερμάτινα ρούχα 

• Λαμαρίνες 

• Υποδήματα 

• Παραγωγή 

ηλεκτρικής 

ενέργειας 

στα φωτοβολταϊκά 

• Γραφική ύλη 

• Θερμομόνωση 

• Φανέλες 

• Παροχή ενέργειας 

χωρίς διακοπές 

• Μπύρα 

• Καφέ 

• Γαλακτοκομικά 

• Ζωοτροφές για 

ζώα παραγωγής  

• Ελαιόλαδο 

• Νερό σε 

συσκευασία 

• Ζυμαρικά 

• Ζωοτροφές 

κατοικίδιων (γάτες 

και σκύλοι) 

• Κρασί 

 

 



Πράσινες Συμβάσεις    



Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) 

• Αναφέρεται και ως πράσινη αγορά  

• Απευθύνεται στις δημόσιες αρχές που είναι 
μεγάλοι καταναλωτές (€ 1.8 τρισεκατομμύρια 
ετησίως ~ 14% του ΑΕΠ της ΕΕ) 

• Στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί η αγοραστική 
δύναμη για να οδηγήσει την αγορά προς φιλικά 
για το περιβάλλον προϊόντα, υπηρεσίες και έργα  

• Προαιρετικό 
• Αλλά έχει καταστεί υποχρεωτικό στον Ιταλικό 

δημόσιο τομέα το 2016 

• Περιβαλλοντικά κριτήρια για τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες που απορρέουν από την διαδικασία 
για το οικολογικό σήμα της ΕΕ  

• Σύμφωνα με το οικολογικό σήμα της ΕΕ, τα 
κριτήρια πρέπει να αφορούν την επέκταση της 
ζωής και της ανακύκλωσης των προϊόντων και 
να σχετίζονται με τη ΚΟ 



Κριτήρια ΠΔΣ 

• Τα κριτήρια που θέτει το Ινστιτούτο Προοπτικών Τεχνολογικών 
Μελετών από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της ΕΚ μετά από 
διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενα μέρη περιλαμβάνουν: 
• Βασικά κριτήρια - ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις  

• Συνολικά κριτήρια - πιο απαιτητική έκδοση των βασικών κριτήριων  

• Κριτήρια για επιπλέον βράβευση - επιπλέον πόντους για 
επιβράβευση των βέλτιστων πρακτικών και της καινοτομίας  

• Τα κριτήρια εξετάζουν: 
• Περιβαλλοντικές επιδόσεις 

• Ζητήματα σχετικά με το κόστος 

• Διαθεσιμότητα στην αγορά  

• Διευκόλυνση ελέγχων 

• Τα κριτήρια αξιολογούνται τακτικά με βάση ένα σχέδιο δράσης για 
τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις 

• Υπάρχεις επίσης μια Συμβουλευτική Ομάδα υπεύθυνη για τις 
Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις που απαρτίζεται από έναν 
εκπρόσωπο ανά κράτος μέλος και εκπροσώπους από τα 
ενδιαφερόμενα μέρη 



Δημόσιες Συμβάσεις 

• Οι κανονισμοί στον τομέα της δημόσιας 
υπηρεσίας πρέπει να συμμορφώνονται με 
την ευρωπαϊκή νομοθεσία  
• Οδηγία 2014/24/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις 

• Αρχές: 
• Η αντιμετώπιση οικονομικών φορέων ισότιμα και 

χωρίς διακρίσεις 

• Να ενεργούν με διαφανή και αναλογικό τρόπο 

• Βεβαίωση ότι οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις 
υποχρεώσεις τους στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου 

• Αλλά οι πράσινες αρχές μπορούν να 
ενσωματωθούν 



Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις 

• Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις μπορούν 
να δημιουργήσουν μεγαλύτερη αξία. 

• Οι αρχές περιλαμβάνουν: 

• Είναι αναγκαίο το προϊόν; 

• Είναι κατάλληλα τα ανακατασκευασμένα ή 
ανακαινισμένα προϊόντα; 

• Είναι δυνατή η χρηματοδοτική μίσθωση του 
προϊόντος; 

• Ποιο είναι το συνολικό κόστος ζωής του 
προϊόντος; 

• Πόσο ανθεκτικό είναι το προϊόν; 

• Ποιά είναι η αξία μεταπώλησης του προϊόντος; 



Εφαρμόζοντας τις αρχές των 

Πράσινων Συμβάσεων  

• Εφόσον έχετε αποφασίσει ότι επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε 

τις αρχές των Πράσινων Συμβάσεων, τα επόμενα βήματα 

είναι:   

• Να προσδιορίσετε τις πράσινες προτεραιότητες σχετικά με την 

συγκεκριμένη σύμβαση   

• Να συμφωνηθούν αυτές οι πράσινες προτεραιότητες εντός του 

οργανισμού σας 

• Να ιδρυθεί ομάδα με τις κατάλληλες δεξιότητες που θα 

χειρίζεται την σύμβαση  

• Να σχεδιαστούν τα κριτήρια σύμβασης και η διαδικασία 

αξιολόγησης  
 

• Μακροπρόθεσμα, για πιο μεγάλες αλλαγές, είναι σημαντικό να 

δουλέψετε με τους προμηθευτές για να τους επιτρέψετε να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις σας.  
 



Εφαρμόζοντας τις αρχές των 

Πράσινων Συμβάσεων 

• Δημιουργία περιβαλλοντικής ομάδας  
• Συνεχής υποστήριξη από τα ανώτερα στελέχη της 

επιχείρησης αποδεικνύει στους προμηθευτές και 

τους πελάτες πόσο σοβαρά λαμβάνεται υπόψη η 

βιωσιμότητα. 

• Τι τεχνογνωσία απαιτείται; 

• εμπορική τεχνογνωσία 

• τεχνογνωσία τεχνικού προϊόντος 

• περιβαλλοντική τεχνογνωσία 



Εφαρμόζοντας τις αρχές των 

Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων 

• Δημιουργία μεθοδολογίας που περιλαμβάνει: 

• Την αμφισβήτηση της νοοτροπίας «είναι μεγάλη 
ανάγκη να το αγοράσω!»  

• Είναι απαραίτητο το προϊόν; 

• Για μεγαλύτερη ευελιξία, θα μπορούσε να μισθωθεί το 
προϊόν; 

• ΑΚΖ και κόστος ζωής των διαθέσιμων επιλογών  

• Επιλογές ανακύκλωσης και απόρριψης 

• Ανάπτυξη περιβαλλοντικών προδιαγραφών,  

• Τα διάφορα στάδια εμπλοκής της αγοράς 

• Κριτήρια επιλογής  

• Η μέτρηση των αποτελεσμάτων και αναφορά των 
επιτυχιών 

 

 



Εφαρμόζοντας τις αρχές των 

Πράσινων Συμβάσεων 

• Να δίνεται σημασία στον κύκλο ζωής και όχι 
μόνο στην τιμή 

• Η κοστολόγηση του κύκλου ζωής μπορεί να 
αποκαλύψει εξοικονόμηση χρημάτων από τον 
προϋπολογισμό, ακόμη και για αρχικά 
ακριβότερα αντικείμενα, εστιάζοντας σε 
ολόκληρο το κόστος ζωής τους.  

• Τα προϊόντα που βοηθούν στην εξοικονόμηση 
ενέργειας ενδέχεται να έχουν φθηνότερο κόστος 
λειτουργίας. 

• Τα προϊόντα χαμηλής τοξικότητας μπορεί να οδηγούν 
σε λιγότερο δαπανηρές μεθόδους απόρριψης. 

• Η επιλογή τοπικών προμηθευτών μπορεί να οδηγήσει 
σε χαμηλότερες δαπάνες τεχνικής υποστήριξης. 

 

 



Εφαρμόζοντας τις αρχές των 

Πράσινων Συμβάσεων 

• Είναι απαραίτητη η συνεργασία με τους 
προμηθευτές σας 
• Χρειάζεστε τη βοήθειά τους για να πετύχετε τους 

στόχους σας.  

• Μερικές φορές, οι προμηθευτές θα χρειαστούν 
χρόνο για να ανταποκριθούν στα 
περιβαλλοντικά κριτήρια 

• Μπορεί να είναι σε θέση να προτείνουν 
καινοτόμες λύσεις.  

• Δουλεύοντας μαζί, μπορείτε να βρείτε  
«γρήγορες λύσεις» προς όφελος και των δύο, 
βοηθώντας έτσι στην εφαρμογή των 
περιβαλλοντικών κριτηρίων. 

 

 



Κατάλογος προϊόντων που καλύπτονται από την 

Εργαλειοθήκη της ΕΕ (GPP Toolkit) 

• Προϊόντα και 
υπηρεσίες 
καθαρισμού 

• Υπολογιστές και 
οθόνες 

• Χαρτί φωτοτυπίας 
και γραφής 

• Ηλεκτρικός και 
ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός που 
χρησιμοποιέιται 
στον τομέα της 
υγείας 

• Ηλεκτρική ενέργεια 

• Τρόφιμα και 
υπηρεσίες 
τροφοδοσίας 

• Επιπλα 

• Κηπουρικά 
προϊόντα και 
υπηρεσίες 

• Εξοπλισμός 
απεικόνισης 

• Σχεδιασμός, 
κατασκευή και 
διαχείριση κτιρίων 
και γραφείων 

• Μπογιές, βερνίκια 
και οδική σήμανση 

• Σχεδιασμός, 
κατασκευή και 
συντήρηση 
δρόμων 

• Είδη μπάνιου 

• Φωτισμός οδών 
και σήματα 

κυκλοφορίας 

• Υφαντουργία 

• Τουαλέτες και 
ουρητήρια 

• Μεταφορές 

• Υποδομές 
λυμάτων 

• Θερμοσίφωνες 
νερού 

 
 



www.eunomia.co.uk 

@Eunomia_RandC 

mail@eunomia.co.uk 

Τσιάκαλου-Γεωργίου Ναταλία 

Λειτουργός Περιβάλλοντος 

Τμήμα Περιβάλλοντος 

22408923 

ngeorgiou@environment.moa.gov.cy 

 

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