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Σθμειϊςεισ:
Οι ζντονεσ τισ λζξεισ αφοροφν τισ λζξεισ για τισ οποίεσ ζγινε παραπομπι ςε ιδθ υπάρχον
λιμα τθσ ελλθνικισ βικιπαιδείασ.
Αναφορζσ ζγιναν μόνο ςε αποςπάςματα τα οποία χρθςιμοποιικθκαν αυτοφςια από το
αυκεντικό κείμενο.
Οι αναφορζσ ζχουν τοποκετθκεί μζςα ςε άγκιςτρα, ακριβϊσ μετά το απόςπαςμα που
αφοροφν.
Το παρακάτω κείμενο περιζχει τισ πλθφορίεσ που περιείχε και θ ιςτοςελίδα τθν ςτιγμι που
ανζβθκε ςτθν βικιπαιδεία.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%C
E%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83
%CE%BC%CF%8C%CF%82

Οριςμόσ
Ο οικολογικόσ ςχεδιαςμόσ προïόντων αναφζρεται ςτθν ζνταξθ του οικολογικοφ παράγοντα,
ςε όλα τα ςτάδια του Κφκλου Ηωισ αυτϊν, με ςκοπό τθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ επιβάρυνςθσ
του περιβάλλοντοσ, χωρίσ τα προïόντα να ςτεροφνται τθν λειτουργικι, αιςκθτικι, νομικι
και ανταγωνιςτικι τουσ δυναμικότθτα. Εναλλακτικά ο οικολογικόσ ςχεδιαςμόσ αναφζρεται
ωσ περιβαλλοντικόσ ςχεδιαςμόσ, ενϊ ςυνδζεται άμεςα με τθν βιωςιμότθτα, κακϊσ πλζον,
μζςα ςτα πλαίςιά του, λαμβάνονται υπόψθ παράγοντεσ όπωσ θ οικολογικι ςυνείδθςθ, ο
υπερπλυκθςμόσ, θ οικονομικι κρίςθ, ο υπερκαταναλωτιςμόσ και οι ανκρϊπινεσ ανάγκεσ.

Εξζλιξθ ζννοιασ
Θα μποροφςαμε να ιςχυριςτοφμε πωσ ο οικολογικόσ ςχεδιαςμόσ ζχει τισ ρίηεσ πολφ παλιά,
ςτθν προïςτορικι εποχι, όταν οι άνκρωποι εκείνθσ τθσ εποχισ ζχτιηαν τα ςπίτια τουσ, και
καταςκεφαηαν τα εργαλεία τουσ με απόλυτα φυςικά υλικά. Οι ςυνειδθτοποιθμζνεσ χριςεισ
τθσ ζννοιασ όμωσ άργθςαν πολφ να βρεκοφν ςτο προςκινιο. Θεωρείται πωσ μζςα ςτθ
δεκαετία του ’60 οι προςπάκειεσ που ζγιναν ςχετικά με το ςχεδιαςμό οικολογικϊν κτιρίων,
ςυντζλεςαν ςτθν ανάδειξθ τθσ ςθμαςίασ του οικοςυςτιματοσ και του ηωντανοφ
οργανιςμοφ, κακϊσ και τα ίδια τα κτίρια άρχιςαν να κεωροφνται ωσ αυτόνομα
οικοςυςτιματα και όχι «μθχανζσ για διαβίωςθ», μια άποψθ του Λε Κορμπυηιζ που είχε
αρχίςει να απορρίπτεται. Το «Ολοκλθρωτικό Αςτικό Οίκθμα» (Integral Urban House) ςτο
Μπζρκλευ τθσ Καλιφόρνιασ, μια πρωτοβουλία των βιολόγων Μπιλ και Χζλγκα Ολκόφςκι,
ξεκίνθςε να υλοποιείται το 1973, και ιταν μια προςπάκεια δθμιουργίασ ενόσ απόλυτα
αυτόνομου οικιματοσ, το οποίο κα εξαςφάλιηε τθν μικρότερθ δυνατι κατανάλωςθ ςε
πόρουσ, αξιοποιϊντασ τθν θλιακι ενζργεια, και ανακυκλϊνοντασ τουσ ίδιουσ του τουσ
πόρουσ. Επιπλζον θ ενεργειακι κρίςθ ζκεςε ερωτιματα για τθν εξάρτθςθ του ςφγχρονου
ανκράπου από τα ορυκτά καφςιμα. Στθ ςυνζχεια, κατά τθ δεκαετία του ’80, εξελίχκθκαν οι
τεχνολίεσ εκμετάλλευςθσ τθσ θλιακισ και αιολικισ ενζργειασ. Θ ζννοια των οικολογικϊν
προïόντων άρχιςε να διαδίδεται όλο και εντονότερα, και ζτςι το 1988 εκδόκθκε «Ο οδθγόσ
του πράςινου καταναλωτι» από τουσ Τηον Ζλκινγκτον, Τηοφλια Άιλεσ και Τηόελ Μακόουερ.
Επίςθσ, το 1987 ειςιχκθκε για πρϊτθ φορά θ ζνννοια τθσ «βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ» μετά από
ςχετικι αναφορά τθσ Παγκόςμιασ Επιτροπισ για το Περιβάλλον και τθν Ανάπτυξθ. Το 1992
ςτο ςυνζδριο “The Agenda 21: The Earth Summit Strategy to Save Our Planet”, τζκθκε
ουςιαςτικά το ερϊτθμα για τθ ςθμαςία του ρόλου των ςχεδιαςτϊν ςτα ςχετικά με το
περιβάλλον κζματα. Τότε άρχιςε να υιοκετείται θ άποψθ πωσ ο ςχεδιαςμόσ πρζπει να
εςτιάηει ςτισ ανάγκεσ του ανκρϊπου, οι οποίεσ δεν μποροφν να κεωρθκοφν ανεξάρτθτεσ
των οικολογικϊν ςυνεπειϊν τθσ όποιασ ςχεδιαςτικισ απόφαςθσ για τθν ικανοποίθςθ

αυτϊν. Ο ρόλοσ του ςφγχρονου ςχεδιαςτι απαιτεί από μζροσ του, τθν ικανότθτα ςχεδίαςθσ
του Κφκλου Ηωισ του προïόντοσ. Αυτι θ προςζγγιςθ παρζχει, όχι μόνο καλφτερο ζλεγχο τθσ
περιβαλλοντικισ απόδοςθσ του προïόντοσ, αλλά και ανταγωνιςτικότερα χαρακτθριςτικά ςε
αυτό.

Απόψεισ
Για πολλοφσ τα ωφζλθ του οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ είναι πολλά και ποικίλα. Αρχικά,
βελτϊνεται θ περιβαλλοντικι επίδοςθ των προïόντων κακϊσ εφαρμόηεται ολιςτικόσ
ζλεγχοσ τθσ ςυμπεριφοράσ αυτοφ. Για τον ίδιο λόγο υπάρχει ςυςτθματικότερθ επίβλεψθ
των εφαρμοηόμενων διεργαςιϊν, κάτι που μπορεί να οδθγιςει ςτθ βελτίωςθ τθσ
παραγωγικισ δραςτθριότθτασ και τθσ ποιότθτασ του παραγϊμενου προïόντοσ. Επιπλζον, οι
αυξθμζνεσ ςχεδιαςτικζσ απαιτιςεισ που επιβάλλει ο οικολογικόσ ςχεδιαςμόσ κεωροφνται
κίνθτρο για τθν εφρεςθ καινοτομιϊν. Επιπλζον, γίνονται ςυνεχϊσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ
ϊςτε να μποροφν ολοζνα και περιςςότερεσ επιχειριςεισ να ενταχκοφν ςτον οικολογικό
ανταγωνιςμό, αλλά για να περιοριςτοφν τα νομικά προβλιματα κατά τθν ειςαγωγι και
εξαγωγι οικολογικϊν προïόντων. Από τθν άλλθ, ο αντίλογοσ για τον οικολογικό ςχεδιαςμό,
αφορά το κόςτοσ παραγωγισ των περιβαλλοντικά φιλικϊν προïόντων, κακϊσ ςυχνά το
κόςτοσ τουσ είναι αρκετά υψθλότερο από αυτό των αντιςτοίχων λιγότερο φιλικϊν.

Νομοκεςίεσ
Προïόντα που καταναλϊνουν ενζργεια (ΠκΕ)
Θ ελλθνικι κυβζρνθςθ ανακοίνωςε ςτισ 11 Φεβρουαρίου 2011 ςτθν επίςθμθ εφθμερίδα
τθσ κυβζρνθςθσ το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αρικμ. 7 (τροποποίθςθ του Π.Δ. 32/2010 (ΦΕΚ
Α 70)) για τον Κακοριςμό απαιτιςεων οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ, όςον αφορά τα προϊόντα
που καταναλϊνουν ενζργεια και τροποποίθςθ των ΠΔ 335/1993 (ΦΕΚ 143/Α/93), 178/1998
(ΦΕΚ 131/Α/1998) και τθσ ΚΥΑ Δ6/Β/17682 (ΦΕΚ 1407/Β/2001) ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν
Οδθγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 21θσ
Οκτωβρίου 2009 για τθ κζςπιςθ πλαιςίου για τον κακοριςμό απαιτιςεων οικολογικοφ
ςχεδιαςμοφ, όςον αφορά τα ςυνδεόμενα με τθν ενζργεια προϊόντα. Οι τροποποιθμζνεσ
διατάξεισ τθσ απόφαςθσ είναι ςε εφαρμογι από τθν θμζρα ζκδοςθσ του Διατάγματοσ ςτθν
Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ, ενϊ αυτζσ που ζμειναν ανζγγιχτεσ ιςχφουν από τισ 10.08.2007.
Σκοπόσ του διατάγματοσ είναι να ορίςει το πλαίςιο για τθ κζςπιςθ απαιτιςεων οικολογικοφ
ςχεδιαςμοφ για τα προϊόντα που καταναλϊνουν ενζργεια (ΠΚΕ), ϊςτε να διαςφαλίηεται θ
ελεφκερθ κυκλοφορία τουσ ςτθν αγορά, με τρόπο που ςυμβάλλει ςτθν αειφόρο ανάπτυξθ,
βελτιϊνοντασ τθν ενεργειακι απόδοςθ και το επίπεδο προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, με
ταυτόχρονθ αφξθςθ τθσ αςφάλειασ του ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ.{αναφορά 1:
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4%CE%911%CE%A9%CE%A6-7 Προεδρικό Διάταγμα υπ' αρικμόν 7
για τον οικολογικό ςχεδιαςμό των ςυνδεόμενων με τθν ενζργεια προιόντων} Για τον ςκοπό αυτό,

τροποποιεί κάποια παλιότερα προεδρικά διατάγματα.
Αξίηει να ςθμειωκείο οριςμόσ του προïόντοσ που καταναλϊνει ενζργεια (ΠΚΕ), όπωσ αυτόσ
αποτυπϊνεται ςτο Προεδρικό Διάταγμα· “είναι το προϊόν το οποίο, αφοφ διατεκεί ςτθν

αγορά ι/και τεκεί ςε λειτουργία, εξαρτάται από τθν κατανάλωςθ ενζργειασ (θλεκτρικι
ενζργεια, ορυκτά καφςιμα και ανανεϊςιμεσ ενεργειακζσ πθγζσ) για να λειτουργιςει
ςφμφωνα με τθ χριςθ για τθν οποία προορίηεται, κακϊσ και το προϊόν το οποίο
χρθςιμοποιείται για τθν παραγωγι, τθ μεταφορά και τθ μζτρθςθ τθσ ενζργειασ αυτισ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των τμθμάτων που εξαρτϊνται από τθν κατανάλωςθ ενζργειασ και
προορίηονται να ενςωματωκοφν ςε ΠΚΕ που καλφπτονται από το παρόν, και τα οποία
διατίκενται ςτθν αγορά ι/και τίκενται ςε λειτουργία ωσ μεμονωμζνα εξαρτιματα για
τελικοφσ χριςτεσ, και των οποίων οι περιβαλλοντικζσ επιδόςεισ μποροφν να αξιολογοφνται
με ανεξάρτθτο τρόπο”. {αναφορά 2: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4%CE%911%CE%A9%CE%A67 Προεδρικό Διάταγμα υπ' αρικμόν 7 για τον οικολογικό ςχεδιαςμό των ςυνδεόμενων με τθν
ενζργεια προιόντων}

Το πεδίο εφαρμογισ του Διατάγματοσ, αφορά όλα τα προïόντα που καταναλϊνουν
ενζργεια, προκειμζνου να διατίκενται ςτθν αγορά, ι/και να τίκενται ςε λειτουργία, και δεν
εφαρμόηεται ςτα μζςα μεταφοράσ ανκρϊπων και εμπορευμάτων. {αναφορά 3:
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4%CE%911%CE%A9%CE%A6-7 Προεδρικό Διάταγμα υπ' αρικμόν 7
για τον οικολογικό ςχεδιαςμό των ςυνδεόμενων με τθν ενζργεια προιόντων} Σε κάκε κράτοσ

ορίηονται οι αρχζσ που κα είναι αρμόδιεσ για τον ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ των προïόντων
με τα μζτρα, τθν επιβολι κυρϊςεων ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, τθν ςυλλογι όλων
των απαιτοφμενων πλθφοριϊν γφρω από το προïόν και ζτςι όπωσ αυτζσ ορίηονται από τα
μζτρα, κακϊσ και τθν διαςφάλιςθ τθσ δυνατότθτασ υποβολισ παρατθριςεων εκ μζρουσ
των καταναλωτϊν ι άλλων ενδιαφερόμενων, ςχετικά με τθ μθ ςυμμόρφωςθ του προïόντοσ.
Στθν Ελλάδα αρμόδια αρχι ορίηεται θ 4θ Διεφκυνςθ Κλαδικισ Βιομθχανικισ Πολιτικισ τθσ
Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ.
Όποιο προïόν ζχει κρικεί πωσ ςυμμορφϊνεται με τα μζτρα του Διατάγματοσ,και φζρει το
ςιμα CE, πάνω του, ι πάνω ςτθν ςυςκευαςία του, ι τα ςυνοδευτικά του ζγγραφα, μπορεί
να κυκλοφορεί ελεφκερα ςε κάκε κράτοσ τθσ Κοινότθτασ, εφόςον δεν ζρχεται αντιμζτωπο
με κάποια ςυγκεκριμζνθ νομοκεςία του κράτουσ αυτοφ. Στθ Ελλάδα μπορεί να διακινείται
ελεφκερα οποιοδιποτε προïόν φζρει το ςιμα CE κακϊσ προβλζπεται απαίτθςθ
οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ για αυτό, όπωσ και οποιοδιποτε προïόν φζρει το ςιμα CE, ζςτω
και αν δεν υπάρχει κάποια αντίςτοιχθ απαίτθςθ. Συμμορφωμζνα με τουσ κανονιςμοφσ των
μζτρων εφαρμογισ κεωροφνται και τα προïόντα που φζρουν διαφορετικά ςιματα
οικολογικισ πιςτοποίθςθσ, όπωσ το κοινοτικό οικολογικό ςιμα, εφόςον αυτά ζχουν
εγκρικεί από τθν Επιτροπι. Μζςα ςτο Διάταγμα ορίηονται επακριβϊσ οι αποδεκτζσ μορφζσ
που μπορεί να πάρει το ςιμα, όπωσ και οι ςυγκεκριμζνεσ υποχρεϊςεισ που αποκτά ι ο
καταςκευαςτισ, ι ο εξουςιοδοτθμζνοσ αντιπρόςωποσ ι ο ειςαγωγζασ του προïόντοσ,
εφόςον αυτό εγκρικεί πωσ μπορεί να φζρει το ςιμα.
Για τθν αξιολόγθςθ κάκε προïόντοσ προυποκζτεται θ φπαρξθ μιασ λίςτασ απαιτιςεων με
οριςμζνεσ παραμζτρουσ, ϊςτε τα ςυμπεράςματα τθσ αξιολόγθςθσ να είναι μετριςιμα και
ςυγκρίςιμα. Για το κακοριςμό των απαιτιςεων αυτϊν εφαρμόηεται μια γενικι
μεκοδολογία, θ οποία τροποποιείται απο τθν Επιτροπι ζτςι ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτα
χαρακτθριςτικά κάκε προïόντοσ. Αναγνωρίηονται αρχικά οι φάςεισ του κφκλου ηωισ του
προïόντοσ:
 επιλογι και χρθςιμοποίθςθ πρϊτων υλϊν
 καταςκευι
 ςυςκευαςία, μεταφορά και διανομι
 εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ
 χριςθ
 τζλοσ ηωισ, μζχρι τθν τελικι διάκεςι του

Ζπειτα, για κακε φάςθ ελζγχεται ο βακμόσ ςτον οποίο επθρεάηονται οι παρακάτω
περιβαλλοντικζσ πτυχζσ:
 προβλεπόμενθ κατανάλωςθ υλικϊν, ενζργειασ και άλλων πόρων, όπωσ γλυκοφ νεροφ
 προβλεπόμενεσ εκπομπζσ ςτον αζρα, το νερό, ι το ζδαφοσ
 προβλεπόμενθ ρφπανςθ μζςω φυςικϊν φαινομζνων, όπωσ ο κόρυβοσ, οι δονιςεισ, οι
ακτινοβολίεσ, τα θλεκτρομαγνθτικά πεδία
 προβλεπόμενθ παραγωγι αποβλιτων
 δυνατότθτεσ επαναχρθςιμοποίθςθσ, ανακφκλωςθσ και ανάκτθςθσ υλικϊν ι/και
ενζργειασ
 γεωμετρικά χαρακτθριςτικά, χριςθ τοξικϊν ουςίων, χριςθ επιπλζον υλικϊνεξαρτθμάτων, ευχζρεια ανκφκλωςθσ/ επαναχρθςιμοποίθςθσ, παράταςθ χρόνου ηωισ,
κ.ά.
Θ παραπάνω προςζγγιςθ καταλιγει ςτον κακοριςμό γενικϊν απαιτιςεων οικολογικοφ
ςχεδιαςμοφ. Στθν περίπτωςθ που οι απαιτιςεισ πρζπει να παρζχουν πιο ειδικι
πλθροφορία, ακολουκείται διαφορετικι μεκοδολογία, κατά τθν οποία ελζγχονται οι
περιβαλλοντικζσ πτυχζσ αντιπροςωπευτικοφ πλικουσ ίδιων προïόντων, πουκυκλοφοροφν
ιδθ ςτθν αγορά, και ςφμφωνα με τα αποτελζςματα που εξάγωνται ορίηονται οριακζσ τιμζσ
για τισ διάφορεσ τεχνικζσ, περιβαλλοντικζσ και οικονομικζσ παραμζτρουσ για το προσ
ςχεδίαςθ προïόν.
Επιπλζον, δίνονται ευκαιρίεσ ςε μικρζσ και μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ να υιοκετιςουν μια
πιο περιβαλλοντικά υγιι προςζγγιςθ ςτον ςχεδιαςμό των προïόντων τουσ, ακόμα και από
τα πρϊτα ςτάδια του ςχεδιαςμοφ, κακϊσ το Διάταγμα εξαςφαλίηει τθν νομοκετικι
εγκυρότθτα αυτϊν των κινιςεων.
Σφμφωνα με το άρκρο 16(1) τθσ οδθγίασ 2009/125/ΕΚ τθσ Ε.Ε. για τον οικολογικό
ςχεδιαςμό, οι κατθγορίεσ των προïόντων που ζχουν προτεραιότθτα να ενταχκοφν μζςα ςτο
πλάνο εργαςίασ για το διάςτθμα 2012-2014, και κεωροφνται ΠκΕ είναι οι εξισ:




















Θερμαντιρεσ νεροφ
Ηλεκτρικζσ ςκοφπεσ
Υπολογιςτζσ και εξυπθρετθτζσ υπολογιςτϊν
Οικιακά ςτεγνωτιρια ροφχων
Κυκλοφορθτζσ
Υδραντλίεσ
Κλιματιςτικά και ανεμιςτιρεσ δροςιςμοφ
Ανεμιςτιρεσ (με κινθτιρεσ ιςχφοσ μεταξφ 125W και 500kW)
Βιομθχανικοί ανεμιςτιρεσ
Οικιακά πλυντιρια πιάτων
Οικιακά πλυντιρια ροφχων
Προïόντα οικιακοφ φωτιςμοφ
Προïόντα φωτιςμοφ τριτογενοφσ τομζα (γραφεία και οδοί)
Οικιακζσ ςυςκευζσ ψφξθσ
Τθλεοράςεισ
Ηλεκτροκινθτιρεσ
Εξωτερικά τροφοδοτικά ιςχφοσ
Απλοί και ςφνκετοι αποκωδικοποιθτζσ
Ιατρικόσ εξοπλιςμόσ απεικόνιςθσ



Απϊλειεσ ςε κατάςταςθ αναμονισ και εκτόσ λειτουργίασ θλεκτρικϊν και
θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν (οικιακϊν και γραφείου)

Οικολογικά προïόντα
Με τον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 66/2010 του Ευρωπαïκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
τθσ 25θσ Νοεμβρίου 2009, ςτο Στραςβοφργο, ορίςτθκαν τα κριτιρια ςφμφωνα με τα οποία
ζνα προïόν διακαιοφται το οικολογικό ςιμα τθσ ΕΕ (EU Ecolabel) (ι κοινοτικό οικολογικό
ςιμα), με αποτζλεςμα να χαρακτθρίηεται ωσ οικολογικό προïόν. Ο Κανονιςμόσ
δθμοςιεφτθκε ςτισ 30.1.2010 ςτθν επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαïκισ Ζνωςθσ, και είναι
ςε ιςχφ είκοςι θμζρεσ μζτα τθν δθμιςίευςθ αυτι.
Τα κριτιρια που αναφζρονται ςτον Κανονιςμό αφοροφν τισ περιβαλλοντικζσ απαιτιςεισ
που πρζπει να ικανοποιεί ζνα προïόν, ϊςτε να είναι ικανό να φζρει το οικολογικό ςιμα, τα
οποία ορίηονται βάςει επιςτθμονικϊν ςτοιχείων και λαμβανομζνου υπόψθ ολόκλθρου του
κφκλου ηωισ των προϊόντων. Επίςθσ, λαμβάνονται υπόψθ και παράγοντεσ όπωσ οι
κλιματικζσ αλλαγζσ που μπορεί να επιφζρει το προïόν, θ τοξικότθτά του, παράπλευροι
κοινωνικοί ςυντελεςτζσ, όπωσ και οι απαιτιςεισ που προκφπτουν από το Διάταγμα για τα
προïόντα που καταναλϊνουν ενζργεια. Για κάκε κατθγορία, τα κριτιρια που ζχουν
κεςπιςτεί είναι ξεκάκαρα και διαφορετικά.
Το οικολογικό ςιμα είναι μια ειδικι ςιμανςθ- αναγνϊριςθ του προïόντοσ, το οποίο τθν
φζρει ζπειτα από ζγκριςθ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ που πρζπει να υποβάλλει ο δθμιουργόσ του
ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ που ζχουν επιλεγεί από το κράτοσ. Θ ζγκριςθ αποφαςίηεται από
ειδικι επιτροπι. Μζςα ςτον Κανονιςμό ορίηονται επακριβϊσ οι αποδεκτζσ μορφζσ που
μπορεί να πάρει το ςιμα, όπωσ και οι ςυγκεκριμζνεσ υποχρεϊςεισ που αποκτά ι ο
καταςκευαςτισ, ι ο εξουςιοδοτθμζνοσ αντιπρόςωποσ ι ο ειςαγωγζασ του προïόντοσ,
εφόςον αυτό εγκρικει πωσ μπορεί να φζρει το ςιμα.
Προσ το παρόν, με το κανονιςμό κεςπίηονται οικολογικά κριτιρια για 11 κατθγορίεσ
προïόντων (23 ςυνολικά προïόντα), και 2 κατθγορίεσ υπθρεςιϊν:
1. Προϊόντα κακαριςμοφ:
a. απορρυπαντικά για χϊρουσ υγιεινισ,
b. απορρυπαντικά γενικισ χριςθσ,
c. απορρυπαντικά για πλυντιρια πιάτων,
d. απορρυπαντικά πιάτων,
e. απορρυπαντικά για πλυντιρια ροφχων,
f. ςαποφνια, ςαμπουάν και μαλακτικά μαλλιϊν
2. Θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ:
a. θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ,
b. φορθτοί υπολογιςτζσ, τθλεοράςεισ
3. Ζνδυςθ:
a. κλωςτουφαντουργικά προϊόντα,
b. υποδιματα
4. Επικαλφψεισ – επενδφςεισ δαπζδων:
a. ξφλινεσ επικαλφψεισ δαπζδων,
b. επενδφςεισ δαπζδων από υφαντικζσ φλεσ,
c. ςκλθρζσ επικαλφψεισ δαπζδων
5. Κθπουρικι:
a. βελτιωτικά εδάφουσ,

b. καλλιεργθτικά μζςα
6. Ζπιπλα:
a. ξφλινα ζπιπλα
7. Χαρτί:
a. φωτοαντιγραφικό και χαρτί γραφισ,
b. χαρτί υγείασ – κακαριότθτασ
8. Οικιακζσ ςυςκευζσ/αντικείμενα:
a. θλεκτρικοί λαμπτιρεσ,
b. αντλίεσ κερμότθτασ (θλεκτροκίνθτεσ, αεριοκίνθτεσ ι λειτουργοφςεσ με
απορρόφθςθ)
9. Υπόλοιπα οικιακά αντικείμενα:
a. ςτρϊματα κρεβατιϊν
10. Λιπαντικά:
a. λιπαντικά
11. Φτιάξτο μόνοσ ςου:
a. χρϊματα και βερνίκια εςωτερικοφ χϊρου,
b. χρϊματα και βερνίκια εξωτερικοφ χϊρου
12. Υπθρεςίεσ τουριςτικϊν καταλυμάτων
13. Υπθρεςίεσ καταςκθνϊςεων/κάμπινγκ

Πθγζσ









''Ecological Design''. By Sim Van der Ryn, Stuart Cowan, Published by Island Press, 2007.
ISBN 978-1-59726-141-8 (2nd ed., 1st, 1996)
http://oro.open.ac.uk/28440/1/EvolutionOfEcodesign2.pdf The evolution of ecodesign.
Technovation,Roy Robin (1994) 14(6), pp. 363–380,Open Research Online
http://www.csa.com/discoveryguides/design/review.pdf Hidden Histories: the story of
sustainable design. By Alison Knight
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_design Ecological desing
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:EL:PDF Οδθγία
2009/125/ΕΚ τθσ Ε.Ε. για τον οικολογικό ςχεδιαςμό των ςυνδεόμενων με τθν ενζργεια
προιόντων
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4%CE%911%CE%A9%CE%A6-7 Προεδρικό Διάταγμα
υπ' αρικμόν 7 για τον οικολογικό ςχεδιαςμό των ςυνδεόμενων με τθν ενζργεια
προιόντων
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:027:0001:0019:EL:PDF
Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 66/2010 τθσ Ε.Ε. ςχετικά με το οικολογικό ςιμα τθσ Ε.Ε

Αναφορζσ
{λίςτα αναφορϊν}

Βιβλιογραφία



''From Bauhaus to Ecohouse: A History of Ecological Design''. By Peder Anker, Published
by Louisiana State University Press, 2010. ISBN 0-8071-3551-8.
''Product Design for the Environment: A Life Cycle Approach''. By Fabio Giudice, Guido La
Rosa, Antonino Risitano, CRC Press, (2006). ISBN 0-8493-2722-9.

Εξωτερικοί Σφνδεςμοι






http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypean/ada/4%CE%911%CE%A9%CE%A6-7 Πρόγραμμα
Διαφγεια
http://europa.eu/index_el.htm Επίςθμθ ιςτοςελίδα Ευρωπαικισ Ζνωςθσ
http://www.ypeka.gr/Default.aspx Επίςθςθ ιςτοςελίδα Υπουργείου Περιβάλλοντοσ
Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ
http://www.ypoian.gr/ Επίςθμθ ιςτοςελίδα Υπουργείου Ανάπτυξθσ και
Ανταγωνιςτικότθτασ
http://www.uest.gr/eupalinus/Design%20for%20the%20Environment_GR.pdf
Οικολογικόσ Σχεδιαςμόσ

