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Περιβαλλοντικά ζητήματα και ο αντίκτυπός τους στις
επ ιχειρήσεις: 
Οικολογικό σήμα/περιβαλλοντικά π ιστοποιητικά

Περιεχόμενο

- Περί τίνος πρόκειται: ιστορικό, σκοπός και τύποι.

- Πώς λειτουργεί: περιβαλλοντικό μάρκετινγκ και οι επ ιπτώσεις του στους
καταναλωτές.

- Πιθανές άλλες στρατηγικές για να πεισθούν οι καταναλωτές για την
περιβαλλοντική/κοινωνική προστιθέμενη αξία του προϊόντος (των
προϊόντων).



ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στα τέλη του 20ού αιώνα η ζήτηση των
καταναλωτών για προϊόντα φιλικά προς το
περιβάλλον αυξήθηκε λόγω της
περιβαλλοντικής ανησυχίας των πελατών για
την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης
αποφάσεων. Από την πλευρά τους οι
παραγωγοί/πωλητές αναγνώρισαν την
ευκαιρία τους να επηρεάσουν καλύτερα τις
αποφάσεις αγοράς.

Ρίζες στην π ιστοποίηση ISO, π .χ: EN ISO 

14020, 14024, 14021 και 14025 

Περιβαλλοντικές ετικέτες και δηλώσεις

Το πρώτο κυβερνητικά χρηματοδοτούμενο
σύστημα οικολογικής σήμανσης ξεκίνησε στη



Τα οικολογικά σήματα είναι
εθελοντικές και τα πράσινα
αυτοκόλλητα υποχρεωτικές
μέθοδοι για τη σήμανση των
περιβαλλοντικών επ ιδόσεων. 

Δεν πρέπει να συγχέονται με τα
"εμπορικά σήματα" των

εταιρειών.



- Συστήματα επ ισήμανσης για τρόφιμα και καταναλωτικά προϊόντα, μορφή μέτρησης
της βιωσιμότητας για να λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές ανησυχίες κατά την
διαρκεια της αγοράς

Διαφοροποίηση
- Οικολογικά σήματα

- εθελοντικά
- παραδείγματα: Blue Angel, Fairtrade, οικολογικό σήμα της ΕΕ

- Πράσινα αυτοκόλλητα
- υποχρεωτικά
- παραδείγματα: Ενεργειακή ετικέτα της ΕΕ

ΟΡΙΣΜΟΣ

Πηγές εικονογραφήσεων 
Λογότυπο Fairtrade: https://www.fairtrade-deutschland.de/was-ist-fairtrade/fairtrade-siegel
Λογότυπο Blue Angel: https://www.blauer-engel.de/de/node/609
Οικολογικό σήμα ΕΕ: https://eu-ecolabel.de/en/for-companies/the-eu-ecolabel-logo
Ενεργειακή ετικέτα: https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-
labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/about_en



ΣΚΟΠΟΣ

- σήμα π ιστοποίησης / σήμα ποιότητας για την
ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τις
οικολογικές πτυχές των αγοραζόμενων προϊόντων και
υπηρεσιών

Πηγές εικονογραφήσεων 
Κουμπιά Eco: https://all-free-download.com/free-vector/download/eco-label-templates-green-flat-design-environmental-symbols_6849774.html



ΤΥΠΟΙ

- Σήμερα υπάρχουν 455 οικολογικά σήματα σε 199 χώρες και 25 

βιομηχανικούς τομείς (http://www.ecolabelindex.com/), τα περισσότερα από
αυτά εθελοντικά.

- Επ ιλεγμένες ετικέτες: 
- Οικολογικό σήμα της ΕΕ (εθελοντικό)

- Ενεργειακή ετικέτα της ΕΕ (υποχρεωτική) ( βλ. επόμενες διαφάνειες)

Πηγές εικονογραφήσεων 
Οικολογικό σήμα ΕΕ: https://eu-ecolabel.de/en/for-companies/the-eu-ecolabel-logo

http://www.ecolabelindex.com/
http://www.ecolabelindex.com/


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΕΤΙΚΈΤΑ EU

- Υποχρεωτικό
- Από το 1992

- Οδηγία 92/75/ΕΚ της ΕΕ
- Σύστημα επ ισήμανσης της κατανάλωσης ενέργειας
- Κοινά ελάχιστα πρότυπα σε επ ίπεδο ΕΕ για την εξάλειψη των προϊόντων με τις

χαμηλότερες επ ιδόσεις από την αγορά
- Τα κατάλληλα προϊόντα πρέπει να επ ισημαίνονται με το Ενεργειακό Σήμα της ΕΕ

- π.χ. αυτοκίνητα, λαμπτήρες, ηλεκτρικά μηχανήματα όπως ψυγεία και
πλυντήρια ρούχων

- Βασική κινητήρια δύναμη για να βοηθηθούν οι καταναλωτές να επ ιλέξουν
προϊόντα που είναι π ιο ενεργειακά αποδοτικά

- Ενθαρρύνει τους κατασκευαστές να προωθήσουν την καινοτομία με τη χρήση π ιο
ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών- οι κατασκευαστές επ ιθυμούν να βλέπουν τα
προϊόντα τους με ενεργειακή σήμανση στην υψηλότερη διαθέσιμη κατηγορία σε
σύγκριση με τους ανταγωνιστές τους •π ιθανόν οι κατασκευαστές να στοχεύουν
στη βελτίωση της βαθμολογίας τοποθετώντας τα προϊόντα τους στην υψηλότερη
κατηγορία

Πηγές εικονογραφήσεων 
Ενεργειακό σήμα ΕΕ: https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/380975
Επιτροπή της ΕΕ: https://ec.europa.eu/info/publications/horizontal-european-commission-logos_fr



EU-Bio

- Υποχρεωτικό/προαιρετικό
- Από το 2010

- Υποχρεωτικό για όλα τα προσυσκευασμένα βιολογικά τρόφιμα της ΕΕ- προαιρετικό για άλλα
βιολογικά τρόφιμα της ΕΕ.

- Βιολογική γεωργία: Μέχρι το 2030, το 25% της γεωργικής γης της ΕΕ θα καλλιεργείται βιολογικά, 

με τη βοήθεια της στρατηγικής της ΕΕ "από το αγρόκτημα στο π ιάτο".

- Εντοπ ισμός βιολογικών προϊόντων και παροχή βοήθειας στους αγρότες για την εμπορία τους σε
ολόκληρη την ΕΕ

- Να περιέχουν τουλάχιστον 95% βιολογικά συστατικά και επ ιπλέον να τηρούν περαιτέρω
αυστηρούς όρους για το υπόλοιπο 5%.

- Έκθεση της Greenpeace: αξιόπιστη
- ΘΕΤΙΚΟ: 

- Η σφραγίδα σηματοδοτεί προϊόντα βιολογικής παραγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό
της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα. Αυτός ρυθμίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για όλα τα
βιολογικά προϊόντα, π .χ:

- Τα ζώα στις φάρμες κυκλοφορούν ελεύθερα.

- Η χρήση των αντιβιοτικών ρυθμίζεται αυστηρά. 

- Απαγορεύεται η χρήση συνθετικών χημικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων.

- Απαγορεύεται η προσθήκη πρόσθετων τροφίμων ή παρόμοιων ουσιών. 

- Απαγορεύονται τα γενετικά τροποποιημένα συστατικά και ζωοτροφές.
- ΑΡΝΗΤΙΚΟ: 

- Η ετικέτα βιολογικών προϊόντων της ΕΕ αποτελεί την ελάχιστη απαίτηση για τα

Πηγές εικονογραφήσεων 
EU-Bio: https://greenpeace.at/assets/uploads/pdf/Greenpeace-Report-Zeichen-Tricks-II.pdf



ECOLABEL ΤΗΣ ΕΕ

- Εθελοντική
- Από το 1992

- Κανονισμός της ΕΕ το 1992 (κανονισμός ΕΟΚ 880/92)

- Αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, το
Λιχτενστάιν και την Ισλανδία.

- Σταδιακά να γίνει σημείο αναφοράς για τους καταναλωτές που θέλουν να συμβάλουν
στη μείωση της ρύπανσης αγοράζοντας π ιο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και
υπηρεσίες

- Απονέμεται σε προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν μικρότερες περιβαλλοντικές
επ ιπτώσεις από συγκρίσιμα προϊόντα- αποσκοπεί στο να επ ιτρέψει στους
καταναλωτές να εντοπ ίζουν π ιο φιλικά προς το περιβάλλον και π ιο υγιεινά προϊόντα.

- Προϊόντα καθαρισμού σε ηλεκτρικές συσκευές, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, 

λιπαντικά, χρώματα και βερνίκια σε καταλύματα και κάμπ ινγκ
- Επ ί του παρόντος, η ετικέτα δεν επεκτείνεται σε τρόφιμα, ποτά, φαρμακευτικά

προϊόντα ή ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Πηγές εικονογραφήσεων 
Οικολογικό σήμα ΕΕ: https://eu-ecolabel.de/en/for-companies/the-eu-ecolabel-logo
Επιτροπή της ΕΕ: https://ec.europa.eu/info/publications/horizontal-european-commission-logos_fr



FAIRTRADE

- Εθελοντική
- Από το 1993

- ΜΚΟ
- κοινά πρότυπα ευρέως διαδεδομένα στην ΕΕ για την εξάλειψη από την αγορά των προϊόντων με τις

χαμηλότερες επ ιδόσεις
- αγρότες και εργαζόμενοι συνιδιοκτητούν το δίκαιο εμπόριο με 50 τοις εκατό ψήφο της γενικής συνέλευσης
- 1.599 οργανώσεις παραγωγών σε 75 χώρες
- παγκοσμίως 1,7 εκατομμύρια αγρότες και εργαζόμενοι που εμπλέκονται
- Έκθεση της Greenpeace: αξιόπιστη

- ΘΕΤΙΚΟ: 

- Εγγύηση ελάχιστης τιμής για τους γεωργούς και πριμοδότηση πέραν αυτής. 
- Απαγόρευση της χρήσης γενετικά τροποποιημένων σπόρων. 

- Υπάρχει ένας κόκκινος κατάλογος επ ικίνδυνων ουσιών των οποίων η χρήση απαγορεύεται. 
- Υπάρχει υψηλό ποσοστό βιολογικών προϊόντων: μεταξύ 60 % και 90 % (περίπου 70 % για τον καφέ και

έως 90 % για τη σοκολάτα/γλυκά).

- Προωθούνται γεωργικές δομές μικρής κλίμακας.
- ΑΡΝΗΤΙΚΟ: 

- Πολλά επ ικίνδυνα φυτοφάρμακα, όπως το fipronil ή η γλυφοσάτη, δεν έχουν απαγορευτεί αυτά καθαυτά. 

Η χρήση τους υπόκειται απλώς σε περιοριστικούς κανονισμούς. 
- Από οικολογική άποψη, η αποκαλούμενη αντιστάθμιση όγκου στο δίκαιο εμπόριο είναι προβληματική. 

Κατά τη διαδικασία παραγωγής, τα π ιστοποιημένα και τα συμβατικά προϊόντα αναμειγνύονται με
συμβατικά προϊόντα. Εάν, για παράδειγμα, τα π ιστοποιημένα αγαθά αποτελούν το 10 % της συνολικής
ποσότητας το 10 % των προϊόντων αυτής της παρτίδας μπορεί να φέρει το σήμα Fairtrade. Η
εξισορρόπηση της ποσότητας Fairtrade χρησιμοποιείται για τους χυμούς φρούτων, τη ζάχαρη, το κακάο
και το τσάι.

Πηγές εικονογραφήσεων 
Προσοχή: https://greenpeace.at/assets/uploads/pdf/Greenpeace-Report-Zeichen-Tricks



MSC

- Εθελοντική
- Από το 1996

- ΜΚΟ
- να αλιεύονται μόνο υγιή αποθέματα, να διαχειρίζονται σωστά, ώστε τα αποθέματα να μπορούν να αλιευθούν

μακροπρόθεσμα, και να ελαχιστοποιούν τις επ ιπτώσεις τους σε άλλα είδη και στο ευρύτερο οικοσύστημα
- εφαρμόζεται μόνο σε άγρια ψάρια ή θαλασσινά από αλιεία που έχει π ιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο MSC 

Fisheries Standard, ένα σύνολο απαιτήσεων για βιώσιμη αλιεία.

- αλιεύουν μόνο υγιή αποθέματα, 

- την καλή διαχείριση των αποθεμάτων, ώστε να είναι δυνατή η αλιεία τους μακροπρόθεσμα
- ελαχιστοποίηση των επ ιπτώσεών τους σε άλλα είδη και στο ευρύτερο οικοσύστημα

• Προστασία των καταναλωτών: Συμβουλεύει να αγοράσετε προϊόντα π ιστοποιημένα με MSC, καθώς είναι
προϊόντα από αλιευτικές εταιρείες που έχουν δεσμευτεί για τη διατήρηση των αποθεμάτων, π ιστεύουν ότι θα
ήταν καλύτερα να συνεισφέρουν κάτι παρά τίποτα

- Έκθεση της Greenpeace: απολύτως αναξιόπιστη
- ΑΡΝΗΤΙΚΟ

- Η π ιστοποίηση απονέμεται πολύ νωρίς στη διαδικασία: εν μέρει σε τύπους αλιείας που πληρούν ένα
αρχικό σύνολο προτύπων, αλλά πέραν αυτού, υποβάλλουν μόνο ένα σχέδιο δράσης για βελτιώσεις
στο μέλλον. 

- Οι αλιευτικές δραστηριότητες που χρησιμοποιούν τράτες βυθού, για παράδειγμα, μπορούν επ ίσης
να π ιστοποιηθούν με MSC. Ωστόσο, αυτές προκαλούν μεγάλες και μακροχρόνιες ζημιές στον
πυθμένα της θάλασσας. 

- Ένα υψηλό ποσοστό παρεμπ ιπτόντων αλιευμάτων δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την MSC. 

- Σε αντίθεση με τις αρχές της MSC, π ιστοποιούνται επ ίσης ψάρια από υπεραλιευμένα αποθέματα. Το
σήμα μπορεί να απονεμηθεί και τότε, εάν υπάρχει πρόγραμμα αποκατάστασης για το εν λόγω
απόθεμα ψαριών.

Πηγές εικονογραφήσεων 
MSC: https://greenpeace.at/assets/uploads/pdf/Greenpeace-Report-Zeichen-Tricks



ΣΥΜΜΑΧΊΑ ΤΩΝ ΤΡΟΠΙΚΏΝ ΔΑΣΏΝ

- Εθελοντική
- Από το 1996

- ΜΚΟ
- το προϊόν (ή ένα συγκεκριμένο συστατικό) παρήχθη από αγρότες, δασολόγους ή/και

εταιρείες που εργάζονται από κοινού για τη δημιουργία ενός κόσμου όπου οι άνθρωποι
και η φύση ευδοκιμούν αρμονικά

- Έκθεση της Greenpeace: απολύτως αναξιόπιστη
- ΑΡΝΗΤΙΚΟ
- Σύμφωνα με διάφορες αναφορές, τα πρότυπα δεν επαληθεύονται επαρκώς στην

πράξη.

- Δεν υπάρχουν ελάχιστες ποσότητες αγοράς ή σταθερές τιμές που είναι σταθερές
τιμές. Αυτό δυσχεραίνει την επ ίτευξη βιώσιμης και σταθερής ανάπτυξης για τους
γεωργούς και, ως εκ τούτου, δεν συμβάλλει στη βελτίωση της κατάστασής τους. 

• Υπάρχει ένας κατάλογος απαγορευμένων φυτοφαρμάκων, αλλά πολλές
επ ικίνδυνες ουσίες δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν (π .χ. γλυκίνη,γλυφοσάτη).

• Δεν υπάρχει απαγόρευση της εφαρμογής φυτοφαρμάκων από αεροσκάφη.

- Ένα π ιστοποιημένο προϊόν πρέπει να έχει 90% π ιστοποιημένο περιεχόμενο
προϊόντος.

- Ωστόσο, υπάρχει μια εξαίρεση στα ψιλά γράμματα: Εάν σημειώνεται δίπλα στο
λογότυπο RAL, το 30% π ιστοποιημένο περιεχόμενο στο τελικό προϊόν είναι ήδη

Πηγές εικονογραφήσεων 
Rainforest Alliance: https://greenpeace.at/assets/uploads/pdf/Greenpeace-Report



ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ (I/II)

− Παράδειγμα διαδικασίας π ιστοποίησης μιας από τις π ιο αξιόπ ιστες: 

"Οικολογικό σήμα της ΕΕ"

Πηγές εικονογραφήσεων 
Διαδικασία οικολογικού σήματος της ΕΕ: https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/how-to-apply-for-eu-
ecolabel.html



ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ (II/II)

− Παράδειγμα μιας από

τις π ιο αξιόπ ιστες διαδικασίες: 

− "Οικολογικό σήμα της ΕΕ"
− Ευχρηστία

− Χρήση λογότυπου + αριθμού αδείας

− Μάρκετινγκ: Κατάλογος προϊόντων, επ ίσημες εκδόσεις/ιστοσελίδες του

οικολογικού σήματος της ΕΕ.

− Κόστος Τύπος αιτούντων Εφάπαξ τέλος αίτησης (€) Ετήσιο 
τέλος (€)

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 200-350 Μέγιστο
18 750

ΜΜΕ και επιχειρήσεις από 
αναπτυσσόμενες χώρες

200-600 Μέγιστο
18 750

Όλες οι άλλες εταιρείες 200-2 000 Μέγιστο
25 000

Πηγές εικονογραφήσεων 
Διαδικασία οικολογικού σήματος της ΕΕ - Βήμα 4: 
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/how-to-
apply-for-eu-ecolabel.html



IMPACT

−Μηχανισμοί: "επ ίδραση του οικολογικού

σήματος"
− Οικονομική προοπτική: η μεγαλύτερη εμπειρία (ακόμη και η φανταστική) 

που συνδέεται με την προθυμία να πληρώσει κανείς περισσότερα είναι π ιο

σημαντική από μια πολύ υψηλή τιμή, η διατροφική αξία και η

περιβαλλοντική ασφάλεια

− Οικολογική και κοινωνική προοπτική: Μεγάλες διαφορές μεταξύ των

ετικετών εάν είναι παραγωγικές ή αντιπαραγωγικές σε μια μελέτη με τις

26 π ιο κοινές στην Αυστρία

− (Πολύ) αξιόπ ιστο και ιδιαίτερα βιώσιμο: 15

− Λίγο έως καθόλου αξιόπ ιστη ή/και αντιπαραγωγική όσον αφορά τη

βιωσιμότητα: 11



IMPACT

− Κατά πόσον και πώς λειτουργούν τέτοιες ετικέτες - μηχανισμοί αφοσίωσης πελατών

Μελέτες/έρευνες δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για προϊόντα υψηλής ποιότητας

− όπως τα βιολογικά τρόφιμα, στο εμπόριο, καθώς και μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την

ιχνηλασιμότητα της προέλευσης και της διαδικασίας παραγωγής, καθώς και να ξοδεύουν

περισσότερα για τέτοια προϊόντα μελέτες δείχνουν

− 46% - 64% των ερωτηθέντων ζητούν τρόφιμα από περιφερειακή παραγωγή

− 42,0% δίνουν προσοχή στις ετικέτες βιολογικών προϊόντων όταν αγοράζουν τρόφιμα

− Το 70,9% των καταναλωτών βιολογικών προϊόντων π ιστεύει ότι το περιβάλλον μπορεί

να προστατευθεί με την αγορά βιολογικών τροφίμων.

− Το 51,1% επ ιθυμεί ετικέτα τροφίμων με την κλιματική ισορροπ ία του προϊόντος

− Το 37,1% δίνει προσοχή στη σφραγίδα Δίκαιου Εμπορίου που μπορεί να βρεθεί σήμερα - Η

πλειοψηφία (68,7%) θα ήθελε να δει μια επ ίσημη σφραγίδα καλής μεταχείρισης των ζώων

στις γερμανικές αγορές τροφίμων

Πηγές: GS1, ανάλυση κινήτρων ROLLAMA 2018, "Civey Pro Ernährungsreport" (έκθεση διατροφής) σχετικά με την κατάσταση στη Γερμανία.



"Η π ιστοποίηση δεν αποτελεί
100% εγγύηση ότι τα δάση, οι
γεωργικές εκτάσεις και οι

φυτείες διαχειρίζονται τέλεια
και ότι δεν υπάρχει παιδική

εργασία. " 
Πηγή: Peter Feilberg, Διευθυντής της NEPCon, https://preferredbynature.org/newsroom/ecolabels-are-not-perfect-lets-tell-it-it



ΚΡΙΤΙΚΉ, ΌΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΉΣΕΙΣ

- Περιορισμένος αντίκτυπος: η τιμή/βελτίωση/ποιότητα μετράει περισσότερο
από το "περιβαλλοντικό ενδιαφέρον "- ανεξάρτητα από την πραγματική
ποιότητα που έχει αναπτυχθεί, οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται τα
περισσότερα ανακυκλωμένα υλικά ως γενικά κατώτερα από τα μη
ανακυκλωμένα υλικά.

- Πιθανή κατάχρηση ή "το καλό και το άσχημο": περιβαλλοντικό ξέπλυμα
("σφραγίδες από καουτσούκ"), παραπληροφόρηση, διαστρεβλώσεις κ.λπ.

- Παρενέργειες/"φαινόμενα εξιδανίκευσης": παρανοήσεις μέσω της
οικολογικής σήμανσης στη θετική ή αρνητική αξιολόγηση της ποιότητας, 
ιδίως όσον αφορά τη γεύση και τη σύνθεση.



"περιβαλλοντικό ξέπλυμα"

[green-wash-ing] /verb

1. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να
περιγράψει τις τακτικές μάρκετινγκ που

χρησιμοποιούν οι μεγάλες εταιρείες γρήγορης μόδας
για να διαφημίσουν τις νέες υποτιθέμενες βιώσιμες

σειρές ρούχων τους.

2. Η διαδικασία μετάδοσης μιας ψευδούς εντύπωσης ή
παροχής παραπλανητικών πληροφοριών σχετικά με

το πώς τα προϊόντα μιας εταιρείας είναι π ιο
περιβαλλοντικά ορθά.



ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Η εμπ ιστοσύνη των καταναλωτών / των μέσων ενημέρωσης / των
περιβαλλοντικών ομάδων και των κυβερνητικών οργανισμών στα οικολογικά
σήματα αυξάνεται και μειώνεται με την ιχνηλασιμότητα της εφαρμογής των
σημάτων.

- Η εμπ ιστοσύνη είναι πολύ ευαίσθητη - η δυσπ ιστία παραμένει μετά από
κατάχρηση Οι εταιρείες καταφεύγουν σε πράσινες συμμαχίες (π ιο ολιστικές
προσεγγίσεις) κατά προτίμηση δημόσιες πηγές αντί για πηγές παραγωγών. 

- Πιο π ιθανό να αγοράσουν περιβαλλοντικά προϊόντα και να πληρώσουν
περισσότερα με άτομα που: έχουν περισσότερες γνώσεις για το
περιβάλλον/εκτιμούν το περιβάλλον, είναι πρόθυμοι να παραιτηθούν από την
άνεση και τον ποιοτικό τρόπο ζωής για τη βελτίωση της κοινωνίας και του
περιβάλλοντος, εμπ ιστεύονται τα οικολογικά σήματα, έχουν υψηλότερο
επ ίπεδο εισοδήματος/εκπαίδευσης/οι γυναίκες



ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΈΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ

Πιθανές άλλες στρατηγικές για να πεισθούν οι καταναλωτές για την
περιβαλλοντική/κοινωνική προστιθέμενη αξία του προϊόντος (των
προϊόντων).

- (Άμεση) αλληλεπ ίδραση μεταξύ πελατών και παραγωγών/πωλητών

- Για βαθύτερη κατανόηση των περιβαλλοντικών πτυχών, π .χ.: εξισορρόπηση
των αερίων του θερμοκηπ ίου, ΑΚΖ, οικολογικό αποτύπωμα.

- Βιώσιμη ανάπτυξη: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)

- Καταναλωτής + Παραγωγός = Prosumer (καταναλωτής και παραγωγός
ταυτόχρονα)
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ΑΤΟΜΙΚΉ/ΟΜΑΔΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ

Εργασίες - 2,5 ώρες

- Ενημερωθείτε για τα οικολογικά σήματα και τα
περιβαλλοντικά/κοινωνικά π ιστοποιητικά στη χώρα σας, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης από ανεξάρτητο οργανισμό
σχετικά με την αξιοπ ιστία τους .

- Καθορίστε ποια από αυτά τα οικολογικά σήματα ή
περιβαλλοντικά/κοινωνικά π ιστοποιητικά θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα
για την επ ιχειρηματική σας ιδέα Ή καθορίστε ποια άλλη στρατηγική θα
μπορούσε να πείσει τους καταναλωτές για την περιβαλλοντική/κοινωνική
προστιθέμενη αξία του προϊόντος σας.

- Μάθετε/καθορίστε τι απαιτείται για την επ ιλεγμένη ετικέτα ή στρατηγική
που ορίσατε ως χρήσιμη για την επ ιχειρηματική σας ιδέα.



ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Εργασία - 0,5 ώρες

- Συζητήστε με τον προϊστάμενό σας τι ανακαλύψατε μέχρι στιγμής
και πώς τα οικολογικά σήματα και τα περιβαλλοντικά/κοινωνικά
π ιστοποιητικά ή άλλες στρατηγικές μπορούν να υποστηρίξουν τις
ιδέες σας.
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