Πόζν θαιά πεξηβαιινληηθά ελεκεξωκέλνη είκαζηε …
1. Πόζε ελέξγεηα μνδεύηεθε γηα λα παξαρζεί έλα θνπηάθη αινπκηλίνπ, πνπ δπγίδεη 15
γξακκάξηα.

5. Ση πηζηεύεηε όηη ππάξρεη ζε έλα θάδν απνξξηκκάηωλ;

α. ηθαλή γηα λα ιεηηνπξγήζεη κηα ηειεόξαζε γηα 3 ώξεο,
β. ακειεηέα,
γ. δελ γλσξίδσ
 Η Μαξίλα Φινίζβνπ αλαθπθιώλεη ην αινπκίλην ζηνπο κπιε θάδνπο πνπ βξίζθνληαη ζε δηάθνξα
ζεκεία ηεο εγθαηάζηαζεο

2. Έλα γπάιηλν κπνπθάιη κπνξεί λα “θωηίζεη” έλα δωκάηην γηα:
α. 5 ιεπηά,
β. 8 ώξεο,
γ. δελ κπνξεί λα “θσηίζεη” έλα δσκάηην

6. Πόζα δέληξα πηζηεύεηε όηη ζώδνπκε γηα θάζε ηόλν ραξηηνύ πνπ αλαθπθιώλνπκε

 Η Μαξίλα Φινίζβνπ αλαθπθιώλεη ζε εηδηθνύο θάδνπο εληόο ησλ θαηαζηεκάησλ ηα γπάιηλα
κπνπθάιηα πνπ πξνέξρνληαη από ηα θαηαζηήκαηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ειιεληθή Εηαηξία
Αλαθύθισζεο Αμηνπνίεζεο

3. Πόζα ρξόληα ρξεηάδεηαη λα πεξάζνπλ πξηλ μεθηλήζεη λα απνζπληίζεηαη έλα πιαζηηθό
κπνπθάιη
α. 40-50 ρξόληα,
β 400-500 ρξόληα,
γ. απνζπληίζεληαη ακέζσο

α. Έλα,
β. Γεθαεθηά,
γ. θαλέλα

 Η Μαξίλα Φινίζβνπ αλαθπθιώλεη ην ραξηί πνπ παξάγεη ζε ζπλεξγαζία κε κε θεξδνζθνπηθό
νξγαληζκό

7. Πνηα πιηθά αλαθπθιώλνπκε ζηνπο κπιε θάδνπο
α. θαζαξή ζπζθεπαζία από πιαζηηθό, γπαιί, ραξηί, αινπκίλην
β. ξππαζκέλε ζπζθεπαζία από πιαζηηθό, γπαιί, ραξηί, αινπκίλην
γ. κόλν ραξηί
 Η Μαξίλα Φινίζβνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Δήκν Παιαηνύ Φαιήξνπ γηα ηε ζπιινγή θαη
αλαθύθισζε ησλ πιηθώλ ζπζθεπαζίαο πνπ ζπιιέγνληαη ζηνπο κπιε θάδνπο.

4. Πόζα ρξόληα αθόηνπ ηαθεί ρξεηάδεηαη κηα πιαζηηθή ζαθνύια γηα λα
δηαιπζεί
α. 1 ρξόλν
β. 2 ρξόληα,
γ. 10 σο 50 ρξόληα, αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν βξίζθεηαη

Η Μαξίλα Φινίζβνπ αλαθπθιώλεη ην πιαζηηθό ζηνπο θάδνπο αλαθύθισζεο πνπ βξίζθνληαη ζε
δηάθνξα ζεκεία ηεο εγθαηάζηαζεο

8. Η ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα εμνηθνλνκεζεί εηεζίωο κε ηελ αλαθύθιωζε ηωλ πιηθώλ
ζπζθεπαζίαο θαη ράξηνπ αληηζηνηρεί ζηελ ελέξγεηα πνπ θαηαλαιώλεη ε πόιε ηεο Αζήλαο ζε
α. Σέζζεξηο κέξεο,
β. Σέζζεξηο κήλεο,
γ. Σέζζεξα ρξόληα
 Σηε Μαξίλα Φινίζβνπ ππάξρνπλ επθνιίεο γηα ηελ αλαθύθισζε πιηθώλ ζπζθεπαζίαο, ραξηηνύ,
γπάιηλσλ κπνπθαιηώλ, ιακπηήξσλ, ειεθηξηθώλ & ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ, κειαληώλ,
κπαηαξηώλ θαη ζπζζσξεπηώλ, θαζώο θαη απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη από πινία, όπσο
ζεληηλόλεξα, ιηπαληηθά έιαηα, ιύκαηα θ.α

Αθνινπζνύλ νη ζωζηέο απαληήζεηο θαζώο θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο…
1. Γηα ηελ πξσηνγελή παξαγσγή 1 θηινύ αινπκηλίνπ από βσμίηε (πνπ αληηζηνηρεί ζε 65 θνπηηά)
απαηηείηαη ελέξγεηα 19 θηινβάη. Όζε ελέξγεηα δειαδή πνπ ρξεηάδεηαη κηα ηειεόξαζε γηα λα ιεηηνπξγήζεη
γηα 205 ώξεο. Γηα ηελ ίδηα πνζόηεηα από αλαθύθισζε απαηηείηαη ελέξγεηα 0,9 θηινβάη δειαδή ην 5% ηεο
αξρηθήο ελέξγεηαο. Δμνηθνλνκνύκε κε άιια ιόγηα ελέξγεηα 195 σξώλ !!! Έλα θνπηί αινπκηλίνπ πνπ
αλαθπθιώλεηαη εμνηθνλνκεί ελέξγεηα γηα λα ιεηηνπξγήζεη κηα ηειεόξαζε γηα 3 ώξεο. Με ηελ
αλαθύθισζε απνθεύγνληαη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζρεδόλ ίζεο κε ην βάξνο ηνπ. Γηα θάζε ηόλν
αλαθπθιώζηκνπ αινπκηλίνπ θεξδίδνπκε 4 ηόλνπο βσμίηε, 37 βαξέιηα πεηξέιαην, 500 θηιά ζόδα θαη 100
θηιά αζβεζηόιηζν.
2. Έλα γπάιηλν κπνπθάιη ζα ... θώηηδε έλα δσκάηην γηα 8 ώξεο. Καηαζθεπάδεηαη από άκκν (πνπ καο
δίλεη ππξίηην), αλζξαθηθό λάηξην θαη αζβεζηόιηζν. Σα ηξία απηά πιηθά ζπγρσλεύνληαη ζε πςειέο
ζεξκνθξαζίεο - θαη γη' απηό απαηηείηαη ζεκαληηθή ελέξγεηα. Υπνινγίδεηαη όηη γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο
κπνπθαιηνύ θαηαλαιώλεηαη ελέξγεηα ίζε κε απηή πνπ θαίεη έλαο ιακπηήξαο 100 W ζε νθηώ ώξεο. Γηαηί
λα πεηάκε ζηα ζθνππίδηα απηόλ ηνλ πινύην όηαλ ε αλαθύθισζε ελόο γπάιηλνπ κπνπθαιηνύ καο δίλεη ην
ίδην πξντόλ κε 50% ιηγόηεξε ελέξγεηα; Πόζν κάιινλ, όηαλ ππνινγίδεηαη όηη κε ηελ αλαθύθισζε
απνζνβνύκε εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ίζεο κε ην έλα ηξίην ηνπ βάξνπο ηνπ κπνπθαιηνύ.
3. Τα πιαζηηθά κπνπθάιηα, εθηόο από ην όηη απμάλνπλ ηνλ όγθν ησλ ζθνππηδηώλ εάλ δελ «ηζαιαθσζνύλ»
(έρεη ππνινγηζηεί όηη ν όγθνο πνπ θαηαιακβάλνπλ θάζε έλα είλαη 2,5 θνξέο ην βάξνο ηνπο) ζα ρξεηαζηεί
λα πεξάζνπλ 400 - 500 ρξόληα πξηλ αξρίζνπλ λα απνζπληίζεληαη. Αληίζεηα, αλαθπθιώλνληαο κηζό θηιό
ΡΔΣ πιαζηηθά κπνπθάιηα, εμνηθνλνκεί θαλείο ελέξγεηα αληίζηνηρε κε 12.000 ΒΣU. Η δηαδηθαζία γηα ηελ
αλαθύθισζε ηνπο είλαη ε εμήο: Υσξίδνληαη αλά είδνο ( PET , PVC, PP), πιέλνληαη θαη θνκκαηηάδνληαη.
Από ηηο ληθάδεο θαηαζθεπάδνληαη δηάθνξα πξντόληα: από λέα πιαζηηθά κπνπθάιηα έσο ύθαζκα,
επέλδπζε καμηιαξηώλ θαη κπνπθάλ. Έρεη ππνινγηζηεί όηη 5 πιαζηηθά κπνπθάιηα είλαη αξθεηά γηα ηελ
επέλδπζε ελόο κπνπθάλ, 25 κπνπθάιηα γηα έλα θιηο παιηό θαη 26 κπνπθάιηα γηα λα θηηαρηεί έλα
θνζηνύκη από πνιπεζηέξα.
4. Παξάγσγν ηνπ πεηξειαίνπ θαη ζύκβνιν ηεο θνηλσλίαο κηαο ρξήζεο, ε πιαζηηθή ζαθνύια έρεη
θαηαθιύζεη ηε δσή καο. Πάλσ από 60.000 ηόλνη πιαζηηθνύ κηαο ρξήζεο θαηαλαιώλνληαη θάζε ρξόλν
ζηελ Διιάδα. Η παξαγσγή ηνπο ππνινγίδεηαη όηη ζηνηρίδεη πεξίπνπ 300 εθαη. επξώ, δειαδή 5 επξώ ην
θηιό. Έρεη ππνινγηζηεί όηη πεξίπνπ 4% ηεο εηήζηαο παγθόζκηαο παξαγσγήο πεηξειαίνπ ρξεζηκνπνηείηαη
σο πξώηε ύιε γηα ηελ παξαγσγή πιαζηηθώλ, ελώ έλα επηπιένλ 3 - 4% ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα παξαρζεί ε
απαηηνύκελε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πιαζηηθώλ ελέξγεηα. Η θαηαζθεπή κηαο πιαζηηθήο ζαθνύιαο δηαξθεί
πεξίπνπ έλα δεπηεξόιεπην, ε ρξήζε ηεο 15 ιεπηά θαη ν ρξόλνο δηάζπαζήο ηεο από 10 έσο 50 ρξόληα,
αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν βξίζθεηαη. Σόζν ε παξαγσγή όζν θαη ε ρξήζε ησλ πιαζηηθώλ έρεη
ζνβαξέο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ. Γηα παξάδεηγκα ζρεδόλ 57% ησλ ζθνππηδηώλ ζηηο παξαιίεο είλαη
δηαθόξσλ εηδώλ πιαζηηθά. Πξόζθαηεο κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη πάλσ από 1.000.000 πνπιηά βξίζθνπλ ην
ζάλαην ζε παγθόζκην επίπεδν εμαηηίαο ησλ πιαζηηθώλ, ελώ 10.000 ςάξηα πεζαίλνπλ ζηε Μεζόγεην
εμαηηίαο ησλ πιαζηηθώλ θαη άιισλ κηθξναληηθεηκέλσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηε ζάιαζζα.
5. Η ζύζηαζε ελόο θάδνπ απνξξηκκάηωλ θαίλεηαη ζηελ παξαθάηω εηθόλα:

6. Η έθξεμε ησλ εληύπσλ θαηαθιύδεη ην ζπίηη καο κε ραξηί θάζε είδνπο. Μπνξεί πνιιά απ' απηά (εηδηθά
ηα δηαθεκηζηηθά) λα δίλνληαη δσξεάλ, ην πξαγκαηηθό θόζηνο ηνπ ραξηηνύ όκσο είλαη πνιύ κεγάιν. Σν
πνζό, γίλεηαη θαηαλνεηό όηαλ δνύκε ηη θεξδίδνπκε από ηελ αλαθύθισζε ηνπ. Γηα θάζε ηόλν ραξηηνύ πνπ
αλαθπθιώλνπκε, ινηπόλ, ζώδνπκε 17 δέληξα, 32.000 lt λεξνύ, δύν βαξέιηα πεηξειαίνπ θαη 4.100 KWh
ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ηθαλνύ λα θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ελόο ζπηηηνύ γηα πέληε κήλεο. εκαληηθή είλαη θαη
ε εμνηθνλόκεζε αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (πάλσ από 74%), θαζώο θαη ε κείσζε ηνπ όγθνπ ησλ
απνξξηκκάησλ. Έλαο ηόλνο από πςειήο πνηόηεηαο αλαθπθισκέλν ραξηί κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηξεηο
ηόλνπο μύιν γηα ραξηί. Γπζηπρώο, όκσο, ηα πεξηζζόηεξα πεξηνδηθά πνπ θπθινθνξνύλ ζήκεξα ζηελ
Διιάδα δελ ρξεζηκνπνηνύλ αλαθπθισκέλν ραξηί. Σαπηόρξνλα, ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηινπζηξαζηόλ
εθηππώζεηο ην ραξηί επηθαιύπηεηαη κε θανιίλε, ε νπνία πεξηέρεη άξγηιν. Ο άξγηινο όκσο δπζθνιεύεη ηελ
αλαθύθισζε, θαζώο δεκηνπξγεί ζβώινπο θαη δίλεη θαθήο πνηόηεηαο αλαθπθισκέλν ραξηί.
7. Η θύζε δελ παξάγεη απνξξίκκαηα. ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα απηό πνπ ζεσξείηαη απόβιεην από έλα
νξγαληζκό, απνηειεί ρξήζηκε πξώηε ύιε γηα θάπνηνλ άιιν θαη έηζη, ηίπνηα δελ ράλεηαη θαη ζπλερίδεηαη
αξκνληθά ν αέλανο θύθινο ηεο δσήο. Δάλ θαηαιάβνπκε όηη ηα ζθνππίδηα δελ είλαη άρξεζηα πιηθά, αιιά
ρξήζηκεο πξώηεο ύιεο γηα ηηο θαηάιιειεο βηνκεραλίεο, ηόηε ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε πόζν ιάζνο είλαη ε
θαηάιεμε απηώλ ησλ πιηθώλ ζηηο ρσκαηεξέο, µε ηεξάζηην πεξηβαιινληηθό αιιά θαη νηθνλνκηθό θόζηνο.
Αλ όινη νη θάηνηθνη ηεο Διιάδαο αλαθπθιώλακε ηα αινπκηλέληα θνπηάθηα πνπ αγνξάδνπκε (θνπηάθηα
αλαςπθηηθώλ, κπύξαο, θιπ.) νη ειιεληθέο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζα κεηώλνληαλ θαηά 250
ρηιηάδεο ηόλνπο εηεζίσο. Δπίζεο, αλ αλαθπθιώλακε όια ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο θαη ράξηνπ ζα
απνθεύγνληαλ ε έθιπζε 3,84 εθαηνµµπξίσλ ηόλσλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκόζθαηξα. Δελ
μερλάκε πσο νη πξνο αλαθύθισζε ζπζθεπαζίεο πξέπεη λα είλαη θαζαξέο θαη όρη ξππαζκέλεο.
8. Κάζε πξντόλ πνπ αγνξάδνπκε παξάγεηαη µε ηε ρξήζε ελέξγεηαο θαη θάζε επηπιένλ θηινβαηώξα
επηβαξύλεη ηελ αηκόζθαηξα µε έλα θηιό δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Η παξαγσγή πξντόλησλ από
αλαθπθισκέλν πιηθό απαηηεί ιηγόηεξε ελέξγεηα από όηη ε παξαγσγή ηνπο από πξώηεο ύιεο. πλεπώο, έλα
από ηα πνιιαπιά νθέιε ηεο αλαθύθισζεο είλαη όηη εμνηθνλνκεί ελέξγεηα. Η ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα
εμνηθνλνκεζεί εηεζίσο µε ηελ αλαθύθισζε ησλ πιηθώλ ζπζθεπαζίαο θαη ράξηνπ αληηζηνηρεί ζηελ
ελέξγεηα πνπ θαηαλαιώλεη ε πόιε ηεο Αζήλαο ζε ηέζζεξηο κήλεο. Γηα θάζε ηόλν απνξξηκκάησλ πνπ
απνηξέπνπκε από ηηο ρσκαηεξέο θαη αλαθπθιώλεηαη ή θνκπνζηνπνηείηαη, απνθεύγεηαη ε έθιπζε 260-470
θηιώλ ηζνδύλακνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκόζθαηξα.

ΜΔΡΙΚΔ ΤΜΒΟΤΛΔ…
Κάλω θάηη γηα ην πεξηβάιινλ. Μεξηθέο απιέο θηλήζεηο πνπ κπνξνύκε λα θάλνπκε γηα λα κεηώζνπκε ηηο αγνξέο καο
ρξεζηκνπνηνύκε ιίζηα γηα ηα ςώληα θαη αγνξάδνπκε κόλν όηη ρξεηαδόκαζηε
αγνξάδνπκε πξντόληα πνπ κπνξνύλ λα μαλαρξεζηκνπνηεζνύλ
δηαιέγνπκε έλα πξντόλ θαζαξηζκνύ γεληθήο ρξήζεσο γηα ην ζπίηη
γηα λα κεηώζνπκε ηα απνξξίκκαηα πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο
δηαβάδνπκε πξνζεθηηθά ηα ζπζηαηηθά ησλ πξντόλησλ πνπ αγνξάδνπκε
δελ αγνξάδνπκε ή απνθεύγνπκε πξντόληα πνπ βιάπηνπλ ηνλ άλζξσπν θαη ην
πεξηβάιινλ
αγνξάδνπκε κε ηνμηθά πξντόληα όπνηε είλαη δπλαηόλ
ρξεζηκνπνηνύκε ελαιιαθηηθά πξντόληα θαζαξηζκνύ όπσο ην μύδη ή ην ιεκόλη
γηα λα κεηώζνπκε ηα ζθνππίδηα πνπ θζάλνπλ ζηηο ρωκαηεξέο
δελ πεηάκε απεξίζθεπηα
λνηθηάδνπκε, κνηξαδόκαζηε θαη δαλεηδόκαζηε αληί λα αγνξάδνπκε θαηλνύξγηα πξάγκαηα
πνπιάκε ή ραξίδνπκε ζε θίινπο θαη γείηνλεο όηη δελ καο είλαη πηα ρξήζηκν
θηηάρλνπκε δώξα θαη θάξηεο γηα ηνπο αγαπεκέλνπο καο αληί λα ηα αγνξάζνπκε
θπηεύνπκε ιαραληθά θαη ινπινύδηα ζηνλ θήπν καο
αγνξάδνπκε βηβιία από δεύηεξν ρέξη
γηα λα κεηώζνπκε ηηο ζπζθεπαζίεο
πξνηηκνύκε ζπζθεπαζίεο από αλαθπθισκέλα πιηθά ή ζπζθεπαζίεο αλαθπθιώζηκεο
δηαιέγνπκε ηα πξντόληα ζπζθεπαζκέλα κε ηξόπν πνπ δηεπθνιύλεη ηε ρξήζε θαη ηελ θαηαλάισζή ηνπο
απνθεύγνπκε ηα αγαζά κε κεγάιεο θαη νγθώδεηο ζπζθεπαζίεο
δελ αγνξάδνπκε πνιιά πξντόληα κηαο ρξήζεο (ραξηνκάληηια, ραξηί θνπδίλαο, θιπ)
αγνξάδνπκε πξντόληα πνπ αληέρνπλ θαη έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα δσήο
θέξλνπκε ηηο δηθέο καο ηζάληεο όηαλ πάκε γηα ςώληα
Μεξηθέο ηδέεο γηα λα μαλαρξεζηκνπνηήζνπκε πξάγκαηα πνπ έρνπκε ζην ζπίηη καο
Δπηδηνξζώλνπκε ηα ξνύρα, ηα παηρλίδηα θαη ηηο ζπζθεπέο καο
Υξεζηκνπνηνύκε μαλά παιηνύο θαθέινπο, θύιια ραξηί πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί
κόλν από ηε κηα κεξηά, άδεηα πιαζηηθά κπνπθάιηα λεξνύ ή αλαςπθηηθώλ
ηέιλνπκε ηηο ιάκπεο ππξαθηώζεωο ζην παξειζόλ θαη ρξεζηκνπνηνύκε ιάκπεο εμνηθνλόκεζεο πνπ
θαηαλαιώλνπλ 4-5 θνξέο ιηγόηεξε ελέξγεηα θαη έρνπλ δηάξθεηα δσήο 8-12 ρξόληα κεηώλνληαο παξάιιεια
ην θόζηνο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 12 € πεξίπνπ ην ρξόλν αλά ιάκπα.
Ξεθηλάκε ηελ αλαθύθιωζε ζην ζπίηη
1.

2.

3.

Δλεκεξωλόκαζηε γηα ηελ αλαθύθιωζε ζηε γεηηνληά καο. Μαζαίλνπκε ηη γίλεηαη ζην δήκν ζαο. Τπάξρεη πξόγξακκα
αλαθύθισζεο; Ση πξέπεη λα θάλνπκε εκείο; Ση πιηθά κπνξνύκε λα αλαθπθιώζνπκε; Κηλνύκαζηε γξήγνξα θαη
ελεκεξσλόκαζηε !!! Η αλαθύθισζε μεθηλάεη από ην θαηώθιη ηνπ ζπηηηνύ καο !!!
Γηαρωξίδνπκε ηα ζθνππίδηα καο. Μόιηο κάζνπκε ηη πξντόληα κπνξνύκε λα αλαθπθιώζνπκε, ζα πξέπεη λα βξνύκε έλα
κέξνο γηα λα ηα ζπγθεληξώλνπκε. Δλζαξξύλνπκε όια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο καο λα ζθεθηνύλ ηη κπνξεί λα
μαλαρξεζηκνπνηεζεί ή λα αλαθπθισζεί πξηλ ην πεηάμνπλ ζηα ζθνππίδηα.
Βγάδνπκε ηα ζθνππίδηα πνπ είλαη γηα αλαθύθιωζε. Δλεκεξσλόκαζηε γηα ηηο εκέξεο πνπ ν δήκνο καο ζπιιέγεη ηα
αλαθπθιώζηκα. Κάπνηνη δήκνη ηα ζπιιέγνπλ θάζε βδνκάδα θαη άιινη θάζε δεθαπέληε εκέξεο.

Οηθνινγηθά θαη αλαθπθιωκέλα πξνϊόληα. Πόηε έλα πξνϊόλ είλαη «νηθνινγηθό»;
ύκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία (1998) ε ρξήζε ηνπ όξνπ νηθνινγηθό επηηξέπεηαη θαη είλαη λόκηκε κόλν
όηαλ ν όξνο απηόο έρεη δνζεί ζε έλα πξντόλ ή όηαλ ην πξντόλ έρεη νηθνινγηθό ζήκα (κε βάζε ηνλ θαλνληζκό
ηεο ΔΟΚ 880/92 ή κε βάζε θάπνην ηδησηηθό ή δεκόζην ζύζηεκα εθρώξεζεο πνπ ηζρύεη λόκηκα). Οη
παξαβάηεο ηηκσξνύληαη ζύκθσλα κε ηνλ αγνξαλνκηθό θώδηθα θαη λα πξντόληα δεζκεύνληαη. Δπεηδή ε
επηινγή πξντόλησλ πνπ είλαη θηιηθά ζην πεξηβάιινλ δελ είλαη εύθνιε ππόζεζε ζα πξέπεη λα αλαδεηνύκε ηελ
νηθνινγηθή ζήκαλζε.

Παξαδείγκαηα νηθνινγηθήο ζήκαλζεο από αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο είλαη:

Σν Δπξωπαϊθό Οηθνινγηθό ήκα
Σν «Λνπινύδη» είλαη παλεπξσπατθό ζύκβνιν γηα νηθνινγηθά πξντόληα. Σα θξηηήξηα γηα ηελ απνλνκή ηνπ αθνξνύλ ηελ
θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ηε ξύπαλζε θαη ηε δεκηνπξγία απνβιήησλ. Σν ζήκα απνλέκεηαη κόλν ζηνπο πεξηζζόηεξν
θηιηθνύο πξνο ην πεξηβάιινλ θαηαζθεπαζηέο θαη ζήκεξα θαιύπηεη 25 ηύπνπο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ (εθηόο από
ηξόθηκα, πνηά θαη θαξκαθεπηηθά είδε). http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel
Ο Γαιάδηνο Άγγεινο
Γεκηνπξγήζεθε ην 1978 ζηε Γεξκαλία θαη είλαη ην πξώην νηθνινγηθό ζήκα πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ αγνξά.
www.blauer-engel.de

Ο Κύθλνο ηεο Ννξβεγίαο
Γεκηνπξγήζεθε ην 1989 από ηελ θπβέξλεζε ηεο Ννξβεγίαο θαη ε ηππηθή ηνπ δηάξθεηα είλαη ηξία ρξόληα.
www.svanen.nu/Eng/default.asp
Η Πξάζηλε θξαγίδα ηωλ ΗΠΑ

www.greenseal.org

Ο Δλεξγεηαθόο Αζηέξαο γηα πξνϊόληα ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηαλάιωζεο

www.eu-energystar.org/el/index.html
Δπίζεο πξέπεη λα δίλνπκε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα ζήκαηα ηεο αλαθύθισζεο.
Γηα παξάδεηγκα ην ζήκα
ζεκαίλεη όηη ην πξντόλ πξνέξρεηαη από αλαθπθισκέλε πξώηε ύιε, ελώ ην ζήκα
ζεκαίλεη
απιώο πσο ην πξντόλ είλαη «αλαθπθιώζηκν» (πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο ην πξντόλ απηό ρξεζηκνπνηεί παξζέλεο πξώηεο ύιεο θαη ε
κειινληηθή αλαθύθισζή ηνπ επαθίεηαη ζηελ θαιή βνύιεζε ηνπ θαηαλαισηή).ζεκαίλεη όηη ην πξντόλ είλαη αλαθπθιώζηκν.

