
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ - Οικολογικές Αγορές με το Λουλούδι

Το Ευρωπαϊκό
Οικολογικό Σήμα στην Κύπρο
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Οι «πράσινες» απαιτήσεις έχουν εισβάλει για 

τα καλά στη ζωή μας και την καθημερινότητά 

μας. Η ανάγκη για διαφύλαξη και προστασία 

του περιβάλλοντος γίνεται ολοένα και πιο 

απαραίτητη. Καθημερινά βλέπουμε στην αγορά 

να κυκλοφορούν διάφορα «πράσινα» ή οικολογικά 

σήματα. Ποιο απ’ όλα αυτά να εμπιστευτούμε 

όμως; Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα είναι ένα 

σήμα το οποίο υιοθετήθηκε από το 1992 από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, 

καθώς επίσης τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το 

Λίχτενσταϊν.  

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ - μπορείς να το εμπιστευτείς

Είναι ένα αυστηρό και αξιόπιστο περιβαλλοντικό / οικολογικό σήμα, με μακρόχρονη 

εμπειρία από εξειδικευμένες επιστημονικές ομάδες. Είναι εύκολα αναγνωρίσιμο από το 

καταναλωτικό κοινό.  

Ένα σημαντικό στοιχείο του είναι ότι λαμβάνει υπόψιν ολόκληρο τον κύκλο ζωής του 

κάθε προϊόντος, από την πρώτη ύλη μέχρι την τελική διάθεσή του και προδιαγράφει την 

περιβαλλοντική διάσταση του τελικού προϊόντος σε όλο της το φάσμα. Είναι σχεδιασμένο 

για να διασφαλίζει το περιβάλλον και να μειώνει στο μέγιστο δυνατόν τις επιπτώσεις από 

την παραγωγή ενός προϊόντος, τη χρήση, τη συντήρηση, μέχρι και την τελική διάθεσή του.

Το EU ECOLABEL είναι ένα εθελοντικό εργαλείο που προωθεί φιλικά προς το περιβάλλον 

προϊόντα και υπηρεσίες, επιβραβεύοντάς τα με ένα ευδιάκριτο σύμβολο περιβαλλοντικής 

ποιότητας, το Λουλούδι. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν:

 » Οι κατασκευαστές και φορείς παροχής υπηρεσιών

 » Οι εισαγωγείς και

 » Οι φορείς λιανικής πώλησης με τη δικής τους επωνυμία οίκου.

Καλύπτει 33 τύπους προϊόντων και υπηρεσιών, από τις οποίες εξαιρούνται τα τρόφιμα, τα 

ποτά και τα φάρμακα, με στόχο την ενσωμάτωση όλο και περισσότερων κατηγοριών.  



3

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

Για τη συγκρότηση των οικολογικών κριτηρίων απαιτείται η διεξαγωγή επιστημονικών 

μελετών αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του προϊόντος για κάθε τμήμα 

του κύκλου ζωής του. Μεταξύ άλλων, αφορούν την κατανάλωση ενέργειας, τη ρύπανση 

των νερών, τη ρύπανση του αέρα, τη δημιουργία αποβλήτων, την αειφόρο διαχείριση των 

δασών, το θόρυβο, τη μεταφορά, τη συσκευασία και τη ρύπανση του εδάφους. Επιπλέον, 

περιλαμβάνουν και κριτήρια επιδόσεων.

Οι μελέτες και διαβουλεύσεις για τα οικολογικά κριτήρια διεξάγονται στα πλαίσια 

του Συμβουλίου Οικολογικής Σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΟΣΕΕ). Μέλη του 

Συμβουλίου είναι οι αρμόδιοι φορείς των κρατών μελών, αντιπρόσωποι περιβαλλοντικών 

μη κυβερνητικών οργανώσεων, ενώσεις καταναλωτών και βιομηχάνων, συνδικαλιστικές 

οργανώσεις και εκπρόσωποι των ΜΜΕ και των εμπόρων. Τα κριτήρια που προτείνει το ΣΟΣΕΕ 

για μια κατηγορία προϊόντων προτού χρησιμοποιηθούν για την απονομή του Οικολογικού 

Σήματος, πρέπει να εγκριθούν από τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα 

οικολογικά κριτήρια για κάθε κατηγορία προϊόντων καθορίζονται με βάση την προσέγγιση 

«από την κούνια μέχρι τον τάφο».

Στην Κύπρο, το EU Ecolabel είναι το μοναδικό επίσημο οικολογικό σήμα που απονέμεται σε 
προϊόντα και υπηρεσίες από κυβερνητικό φορέα.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ... σου ταιριάζει!!!

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Αρμόδια αρχή, η οποία λαμβάνει και αξιολογεί τις αιτήσεις 

για απονομή του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματος στην  

Κύπρο, είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος. Μαζί με την αίτηση, 

υποβάλλονται και τα απαραίτητα στοιχεία που τεκμηριώνουν 

ότι το υποψήφιο προϊόν ή υπηρεσία πληροί τα απαιτούμενα 

κριτήρια για την κατηγορία στην οποία εμπίπτει το προϊόν/

υπηρεσία. 

Με την υποβολή της αίτησης, πληρώνεται και το αντίστοιχο 

τέλος αίτησης το οποίο ανέρχεται στα 200 ευρώ. Το ποσό 

αυτό αποτελεί το κατώτατο όριο το οποίο έχει επιβάλει η 

Ε.Ε. μέσω των Κανονισμών της.

Το Ευρωπαϊκό

Οικολογικό Σήμα 

υιοθετήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

και όλα τα κράτη μέλη της 

ΕΕ, καθώς και

τη Νορβηγία, την Ισλανδία 

και το Λίχτενσταϊν.



4

Ο τεχνικός φάκελος που υποβάλλεται από τον αιτητή 

εξετάζεται και αξιολογείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος. 

Στη συνέχεια συγκαλείται η Συμβουλευτική Επιτροπή για την 

Απονομή του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματος (ΣΕΑΟΣ), η 

οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των:

•	 Τμήμα Περιβάλλοντος,

•	 Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,

•	  Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, 

•	  Γενικό Χημείο του Κράτους,

•	  Πανεπιστήμιο Κύπρου,

•	  Σύνδεσμος Καταναλωτών, 

•	  Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων,

•	  Ο.Ε.Β. και 

•	 Κ.Ε.Β.Ε. 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ - είναι στο χέρι σου, κάνε τη διαφορά

Μερικά προϊόντα 

έχουν μεγαλύτερες 

περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις κατά την 

παραγωγή τους, ενώ 

άλλα κατά τη χρήση

ή την απόρριψή τους. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή συμβουλεύει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος, εάν θα πρέπει να απονείμει ή όχι το σήμα.

Στην περίπτωση που εγκριθεί η αίτηση, τότε υπογράφεται σχετική σύμβαση μεταξύ του 

Υπουργού, που είναι ο αρμόδιος φορέας, και του δικαιούχου.

Το ετήσιο τέλος χρήσης του σήματος αρχίζει να πληρώνεται ένα χρόνο μετά από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Το ποσό καθορίζεται με βάση τις πωλήσεις του 

προϊόντος/υπηρεσίας που έχει λάβει τη σήμανση EU Ecolabel εντός της ΕΕ.

Παραχωρούνται όλες οι δυνατές εκπτώσεις που επιτρέπονται στα πλαίσια του σχετικού 

ευρωπαϊκού κανονισμού στους κατόχους του EU Ecolabel, όπως για παράδειγμα αν ο 

οργανισμός έχει καταχωρηθεί στο μητρώο EMAS, ή είναι μικρομεσαία επιχείρηση. 
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ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

Το περιβαλλοντικό 

κόστος προκαλείται 

κατά την εξόρυξη, 

την καλλιέργεια, 

την άντληση 

πετρελαίου, τη 

διαχείριση των 

δασών και άλλες 

δραστηριότητες. 

Με τα σωστά 

κίνητρα, αυτές οι 

δραστηριότητες 

μπορούν να 

εναρμονιστούν 

καλύτερα με τη 

φύση.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΔΙΑΝΟΜΗ

Εκπομπή ρύπων 

και πόροι που 

χρησιμοποιούνται 

για την κατασκευή 

ή παραγωγή των 

προϊόντων και 

τη διάθεσή τους 

στην αγορά. Οι 

εταιρείες μπορούν 

να πρασινίσουν τις 

εργασίες τους και 

να μειώσουν τις 

περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις.

ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Κατανάλωση 

ενέργειας και 

άλλων πόρων όταν 

χρησιμοποιείται το 

προϊόν. Ενεργειακά 

αποδοτικός 

σχεδιασμός 

και συνειδητές 

πρακτικές από 

τους καταναλωτές, 

μπορούν να 

ελαχιστοποιήσουν 

κάποιες από τις 

επιπτώσεις.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 

ΖΩΗΣ

Όταν το προϊόν 

φθαρεί ή δεν είναι 

πλέον χρήσιμο, 

προκαλεί την τελική 

του επιβάρυνση 

στο περιβάλλον. 

Τα προϊόντα με το 

οικολογικό σήμα 

είναι ευκολότερο να 

ανακτηθούν και να 

ανακυκλωθούν.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ... μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ... σου ταιριάζει!!!

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
•	 λαμπτήρες φωτισμού

•	 υδρονικοί θερμαντήρες

•	 αντλίες θερμότητας

ΕΚΠΛΥΟΜΕΝΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
•	 σαπούνια

•	 σαμπουάν

•	 αφρόλουτρα

•	 μαλακτικά μαλλιών

•	 αφρόλουτρα

•	 προϊόντα ξυρίσματος

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
•	 γενικής χρήσης

•	 απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων

•	 απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων για 

επαγγελματική χρήση

•	 απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο 

στο χέρι 

•	 απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων

•	 απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων 

για επαγγελματική χρήση

ΕΝΔΥΣΗ / ΥΠΟΔΗΣΗ

ΧΡΩΜΑΤΑ / ΒΕΡΝΙΚΙΑ

Προϊόντα και υπηρεσίες που εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
•	 τηλεοράσεις

•	 εξοπλισμός απεικόνισης

•	 προσωπικοί υπολογιστές

•	 φορητοί υπολογιστές

ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΞΥΛΟΥ

ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ
•	 καλλιεργητικά και βελτιωτικά εδάφους

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ
•	 ξύλινες επενδύσεις δαπέδου

•	 σκληρές επενδύσεις

•	 υφασμάτινες επενδύσεις δαπέδου

ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ
•	 στρώματα

•	 βρύσες

•	 αποχωρητήρια/ουρητήρια με 

κατιονιστές

ΧΑΡΤΙΚΑ
•	 δημοσιογραφικό χαρτί

•	 φωτοαντιγραφικό χαρτί & χαρτί 

γραφής

•	 μεταποιημένα προϊόντα χαρτιού

•	 εκτυπωμένο χαρτί

•	 χαρτί υγείας

ΚΑΤΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
•	 τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία)

•	 κατασκηνώσεις/κάμπινγκ

Το λουλούδι αντιπροσωπεύει την υψηλή 

ποιότητα καθώς και τη φροντίδα για 

το περιβάλλον. Το σήμα κοσμεί µόνο 

προϊόντα κορυφαίων επιδόσεων.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ EU ECOLABEL  

Υπάρχουν περισσότερα από 17000 προϊόντα και υπηρεσίες που φέρουν την ευρωπαϊκή 

σήμανση EU Ecolabel, από σαπούνια, παπούτσια, χαρτικά, μπογιές, μέχρι και ξενοδοχεία 

και κάμπινγκ.

Στην Κύπρο έχει απονεμηθεί το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα σε δύο καθαριστικά γενικής 

χρήσης, ένα σαπούνι χεριών, ένα απορρυπαντικό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι, μια μπογιά 

εσωτερικής χρήσης και μια εξωτερικής χρήσης και ένα ξενοδοχείο.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ    

 »  Έχουν πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο και φερέγγυο οργανισμό.

 »  Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη ως τουλάχιστον εξίσου καλή με εκείνη των 

αντίστοιχων προϊόντων που δεν παρουσιάζουν περιβαλλοντικά οφέλη.

 »  Βασίζονται σε επιστημονικές μελέτες.

 »  Ελέγχονται από δημόσιες αρχές.

 »  Τα κριτήρια απονομής έχουν οριστικοποιηθεί ύστερα από διάλογο και στενή συνεργασία 

με κορυφαίες περιβαλλοντικές οργανώσεις και ενώσεις καταναλωτών.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ... αυστηρό και αξιόπιστο, εμπιστεύσου το



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Ναταλία Γεωργίου-Τσιάκαλου

Λειτουργός Περιβάλλοντος

Τ.: 22408923, Φ.: 22774945

Ηλ. Ταχυδρομείο: ngeorgiou@environment.moa.gov.cy 

www.moa.gov.cy/environment  

Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ecolabel:

 ec.europa/environment/ecolabel
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