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 Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα Ecolabel 

 Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα, είναι ένα εθελοντικό εργαλείο που 
χαρακτηρίζει τα προϊόντα που είναι φιλικά προς το περιβάλλον. 

 
 Σκοπός του Ecolabel είναι η ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να 

αναπτύξουν προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον και η αναγνώριση των 
προϊόντων/υπηρεσιών αυτών, με τη χρήση του σήματος, από τους 
καταναλωτές. 

 
 Όλα τα προϊόντα που φέρουν το σήμα Ecolabel έχουν ελεγχθεί από 

ανεξάρτητους φορείς ως προς τη συμμόρφωσή τους με αυστηρά 
οικολογικά κριτήρια και κριτήρια επίδοσης. 

  
Καλύπτονται περίπου 33 κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών (με 
εξαίρεση τα τρόφιμα, τα ποτά και τα φάρμακα) και βρίσκονται υπό 
εξέταση νέες κατηγορίες για θέσπιση περιβαλλοντικών κριτηρίων και 
ένταξη τους στην οικογένεια του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματος.  

 
  

 



      Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα Ecolabel 
 

 Κανονισμός (Ε.Κ)  1980/2000. Το σήμα θεσπίστηκε το 1992 και απονέμεται σε προϊόντα και 
υπηρεσίες που έχουν τις καλύτερες επιδόσεις, βάσει περιβαλλοντικών κριτηρίων σε όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής τους. 
 

 Το οικολογικό σήμα απονέμεται από το Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (E.U.E.B.) και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από όλα τα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).  
 

 Το κάθε κράτος μέλος έχει ορίσει το δικό του Αρμόδιο Φορέα, που είναι υπεύθυνος για την 
παραλαβή των αιτήσεων, την εξέταση και αξιολόγηση τους και τέλος την απονομή του 
σήματος και την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των υπόλοιπων κρατών μελών. 
 

 Αρμόδια Αρχή στην Κύπρο για την παραλαβή και εξέταση των αιτήσεων, είναι το Τμήμα 
Περιβάλλοντος. Αρμόδιος Φορέας ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος. 
 

 Στην Κύπρο η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματος ξεκίνησε τον Μάιο του 2004 
με την εναρμόνιση του Κοινοτικού Κανονισμού 1980/2000 με τον «Περί Κοινοτικού 
Συστήματος Απονομής Οικολογικού Σήματος Νόμου» 189(Ι)/2004. 
 

 Το 2010 τροποποιήθηκε ο Κανονισμός της Ε.Ε. και αντικαταστάθηκε από τον νέο Κανονισμό 
66/2010 «σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ». Η Κύπρος εναρμονίζεται με τον « περί 
Απονομής του Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμο», 184(Ι)/2012 . 
 
 
 

 

 



      Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα Ecolabel 

Εντάσσετε επίσης στο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία που αποσκοπεί 

στη βιώσιμη ανάπτυξη στην ΕΕ, χρησιμοποιώντας τους πόρους μας με πιο έξυπνο, 

πιο βιώσιμο τρόπο.  
 

Σε μια κυκλική οικονομία, η αξία των προϊόντων και υλών διατηρείται για όσο το 

δυνατόν περισσότερο χρόνο, τα απόβλητα και η χρήση των πόρων 

ελαχιστοποιούνται και οι πόροι διατηρούνται εντός της οικονομίας όταν ένα 

προϊόν έχει φθάσει στο τέλος του κύκλου ζωής του, για να χρησιμοποιηθεί ξανά 

και ξανά ώστε να δημιουργηθεί περαιτέρω αξία.  
 

Το μοντέλο αυτό μπορεί να δημιουργήσει ασφαλείς θέσεις απασχόλησης στην 

Ευρώπη, να προωθήσει καινοτομίες που προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

και να παρέχει ένα επίπεδο προστασίας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

Παρέχει παράλληλα στους καταναλωτές καινοτόμα και μεγαλύτερης διάρκειας 

προϊόντα, τα οποία παρέχουν εξοικονόμηση χρημάτων και βελτίωση της 

ποιότητας ζωής.  



 
Μέσω της νομοθεσίας αυτής: 
 
Α) ιδρύεται Συμβουλευτική Επιτροπή  Απονομής του Οικολογικού 
Σήματος (ΣΕΑΟΣ). 
 
Β) ορίζονται Επιθεωρητές 
 
Γ) καθορίζονται τα τέλη αίτησης και χρήσης του σήματος,  
 
Δ) καθορίζονται κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων 
του Κανονισμού. 
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Α)     Η Επιτροπή (ΣΕΑΟΣ) έχει συμβουλευτικό ρόλο προς την Αρμόδια Αρχή και υποχρέωση της είναι  
 
 η τήρηση του Κανονισμού της Ε.Ε. ως προς τη διαδικασία απονομής ecolabel 
 η απονομή ή όχι του ecolabel σε μια επιχείρηση 
 η προώθηση των σκοπών του ecolabel και η προβολή του στη βιομηχανία, το εμπόριο και τους 

καταναλωτές 
 
Η ΣΕΑΟΣ αποτελείται από εκπροσώπους:  
 
1. Τμήμα Περιβάλλοντος  ως Πρόεδρο 
2. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
3. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 
4. Γενικό Χημείο 
5. Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων 
6. Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών 
7. Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
8. Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων 
9. Πανεπιστήμιο Κύπρου 
 

Β) Επιθεωρητές 

 Οι επιθεωρητές ορίζονται από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με 
σκοπό τον έλεγχο και την επιτόπια εξακρίβωση εφαρμογής τόσο του Κανονισμού 66/2010 όσο και της 
νομοθεσίας. 
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Γ) Τέλη 

 
Τέλη Αίτησης 
  
Ως ελάχιστο τέλος αίτησης ορίζονται από το Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού 66/2010, τα 200 
ευρώ και ως ανώτατο τα 2000 ευρώ. 
 
Στην Κύπρο έχει καθοριστεί από τον Αρμόδιο Φορέα ως μοναδικό ποσό 
καταβολής για τις αιτήσεις που υποβάλλονται, το κατώτατο όριο των 200 ευρώ.  
 
Ετήσια Τέλη 
 
Ως ετήσιο τέλος καθορίζεται το 0,15%  του ετήσιου όγκου πωλήσεων της επιχείρησης εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κατώτατο όριο τα 300 ευρώ και ανώτατο όριο το ποσό των 25000 ευρώ. 
 
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα μείωσης του ετήσιου τέλους κατά 25%. 
Το ετήσιο τέλος είναι επίσης μειωμένο στους αιτούντες που έχουν καταχωρηθεί στα μητρώα του 
συστήματος EMAS ή ISO 14001. 



 

Δ) Κυρώσεις  

 
Ένοχο αδικήματος είναι οποιοδήποτε πρόσωπο: 

 
1. χρησιμοποιεί το οικολογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προϊόν για το οποίο δεν του 

απονεμηθεί το σήμα από τον Αρμόδιο Φορέα, 
2. περιλαμβάνει ψευδή στοιχεία, στην αίτηση του  
3. εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το οικολογικό σήμα, ενώ του έχει επιδοθεί ειδοποίηση 

απαγόρευσης, 
4. Παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις  κανονισμού  
 
Το πρόσωπο αυτό υπόκειται σε χρηματική ποινή μέγιστου ύψους 17.000 Ευρώ 
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Κατηγορίες Προϊόντων και Υπηρεσιών για τις οποίες έχουν θεσπισθεί κριτήρια για 
την απονομή του σήματος: 
 
1.Ομάδα Καθαριστικά 
Απορρυπαντικά Πιάτων για Πλύσιμο στο Χέρι (hand dishwashing det.) 
•Απορρυπαντικά Πλυντηρίων Πιάτων –οικιακά και επαγγελματικά (det. for 
dishwashing machines) 
•Απορρυπαντικά Πλυντηρίων Πιάτων για βιομηχανική και ιδρυματική χρήση 
(Industrial and Institutional Automatic Dishwasher Detergents) 
•Απορρυπαντικά Πλυντηρίων Ρούχων-οικιακά και επαγγελματικά (laundry detergents) 
•Απορρυπαντικά Πλυντηρίων Ρούχων (Industrial and Institutional Laundry 
detergents)  
•Καθαριστικά Γενικής Χρήσεως και Προϊόντα Καθαρισμού Εγκαταστάσεων Υγιεινής 
(all purpose cleaners & cleaners for sanitary facilities) 
•Σαμπουάν -Σαπούνια-Μαλακτικά (Soaps, shampoos & conditioners) 
 
2.Ομάδα Ρουχισμός 
•Υποδήματα (footwear) 
•Υφάσματα-κλωστοϋφαντουργία (textile products) 
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3. Ομάδα Φτιάξ’ το μόνος σου 
Χρώματα-Βερνίκια (paints and varnishes) 
 
4. Ομάδα Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 
•Προσωπικοί Υπολογιστές (personal computers) 
•Φορητοί Υπολογιστές (portable computers) 
•Τηλεοράσεις (televisions) 
•Εξοπλισμός απεικόνισης εικόνας (Imaging equipment) 
 
5. Ομάδα Επικαλύμματα Δαπέδου 
•Ξύλινα Δάπεδα (wooden coverings) 
•Σκληρά Δάπεδα (hard floor coverings) 
•Δάπεδα (υφαντικές ύλες) (textile coverings) 
 
6.Ομάδα Έπιπλα 
•Έπιπλα (ξύλο) (wooden furniture) 
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7. Ομάδα οικιακός εξοπλισμός 
•Στρώματα (κρεβατιών) 
•Βρύσες 
•Τουαλέτες και ουρητήρια 
 
8. Ομάδα Οικιακές Εφαρμογές 
•Ηλεκτρικοί Λαμπτήρες (light bulb) 
•Heat Pumps 
•Συστήματα Θέρμανσης (υδραυλικές γεννήτριες) 
 
9. Ομάδα Κηπευτικά 
•Βελτιωτικά Εδάφους (soil improvers) 
•Καλλιεργητικά Μέσα (growing media) 
 
10. Ομάδα Λιπαντικά 
•Λιπαντικά (Lubricants) 
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11. Ομάδα Χαρτί 
•Χαρτί φωτοαντιγραφικό και γραφής(copy and graphic paper) 
•Χαρτί δημοσιογραφικό (newsprint) 
•Χαρτί εκτυπωτικό (printed paper) 
•Χαρτί υγείας (tissue paper) 
•Μεταποιημένο Χαρτί 

 
12. Ομάδα υπηρεσίες 
•Τουριστικά Καταλύματα (tourist accommodation) 
•Κατασκηνωτικοί Χώροι (camps) 

 

 



Αίτηση για την απονομή του Σήματος, μπορούν να υποβάλουν ο παραγωγός, ο 

εισαγωγέας, ο φορέας παροχής υπηρεσιών ή οι ασχολούμενοι με τη λιανική διαχείριση ή 

την εμπορία ενός προϊόντος, στο Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, που είναι ο 

Αρμόδιος Φορέας στην Κύπρο.  
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 Υπάρχουν περίπου 40 000 προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτονται σήμερα από το σύστημα του 

οικολογικού σήματος της ΕΕ  http://ec.europa.eu/ecat/ . 

  

 Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα EU Ecolabel συνεχίζει να στηρίζει τους καταναλωτές για έναν 

ασφαλέστερο, πιο υγιή και βιώσιμο τρόπο ζωής σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής.  

  

 Πιστοποιεί ότι τα προϊόντα/υπηρεσίες που φέρουν το λογότυπο του, είναι από τα πιο φιλικά προς 

το περιβάλλον στην κατηγορία τους,  

  

 Πιστοποιεί τη διαφορετικότητα των προϊόντων στην παγκόσμια αγορά. 

  

 Δημιουργεί καλά παραδείγματα και δεσμεύσεις για βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση και 

  

 Συμβάλλει στην επίτευξη της κυκλικής οικονομίας. 

http://ec.europa.eu/ecat/
http://ec.europa.eu/ecat/
http://ec.europa.eu/ecat/
http://ec.europa.eu/ecat/
http://ec.europa.eu/ecat/
http://ec.europa.eu/ecat/
http://ec.europa.eu/ecat/


 Στην ιστοσελίδα της Ε.Ε. για το Ecolabel υπάρχουν όλες οι Αποφάσεις της Ε. 
Επιτροπής με τα κριτήρια για κάθε κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς 
και οι αιτήσεις που πρέπει να συμπληρώνονται. 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/product_catego
ries_en.htm 

 

 

 Επίσης στην ιστοσελίδα αυτή υπάρχει το link για τον κατάλογο με τα προϊόντα 
που έχουν υιοθετήσει το σήμα και σε ποιες χώρες είναι διαθέσιμα. 

 

    Green Store Catalogue 

    Tourist Service Catalogue 
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 Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος έχει αναρτηθεί πίνακας με τα προϊόντα και 
υπηρεσίες που έχουν υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα στην Κύπρο. 

  www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ (Eco Label Flower) 

α/
α ΠΡΟΪΟΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 

ΧΩΡΑ 
ΑΠΟΝΟΜΗΣ 

1 34 προϊόντα Vitex 
 Χρώματα/Βερνίκια 
 Α/φοι Γιαννίδη - VITEX 2016-2017 

Κύπρος 

 

2 Ecocare Crystal Καθαριστικά Unicare Ltd 2015 

Κύπρος 

 
 3  Sens Premium  Χρώματα/Βερνίκια  Peletico Ltd 2014 Κύπρος 

4 Sens Trade 

Χρώματα/Βερνίκια 
 Peletico Ltd 2014 Κύπρος 

5 
Eco Fami Window/multi- 

Surface Cleaner Καθαριστικά ZX FAMI LTD 2009 Κύπρος 

6 Eco Fami General Cleaner 
Καθαριστικά 
 

ZX FAMI LTD 
 2013 

Κύπρος 
 

7 Eco Fami Hand Liquid Soap 

Σαπούνια, Σαμπουάν 
και Μαλακτικά  
Μαλλιών 

ZX FAMI LTD 
 

2013 
 Κύπρος 

8 Eco Fami Wash up Liquid 
Υγρό Πιάτων για 
πλύσιμο στο χέρι 

ZX FAMI LTD 
 

2013 
 

Κύπρος 
 

9 SUNWING HOTELS Τουριστικά Καταλύματα SUNWING HOTELS 2006 Κύπρος 

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


 

 Με την ανάπτυξη τέτοιων σεσημασμένων πράσινων προϊόντων 
συμβάλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος, τόσο οι παραγωγοί όσο 
και οι καταναλωτές που επιλέγουν να αγοράζουν τα προϊόντα αυτά. 

 

 Το σήμα βοηθά στην άμεση αναγνώριση ενός οικολογικού προϊόντος από 
τον καταναλωτή. 

 

 Ασφαλή προϊόντα τόσο για το περιβάλλον, όσο και για την υγεία. 

 

 Η ίδια ποιότητα αλλά με αυξημένα περιβαλλοντικά οφέλη. 
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Γιορτάζουμε τα 25 άχρονα του EU Ecolabel μαζί με την υπόλοιπη 

Ευρώπη 

  

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, στα πλαίσια της 25ης επετείου του EU Ecolabel, ανακοινώνει ότι: 

 

Όσες αιτήσεις υποβληθούν εντός του 2017 για αξιολόγηση, είτε ως νέες αιτήσεις, είτε 

ως ανανεώσεις ή επεκτάσεις, θα έχουν την ευκαιρία για το πρώτο έτος χρήσης του σήματος 

να καταβάλουν τα ελάχιστα ετήσια τέλη που καθορίζει Ο «Περί Απονομής του 

Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμος του 2011» - (Ν. 184(Ι)/2011) και «Οι 

περί Απονομής του Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Καθορισμός Τελών 

Αίτησης, Ετήσιου Τέλους Χρήσης και Τέλους Επιθεώρησης του Οικολογικού Σήματος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης) Κανονισμοί του 2014» - (Κ.Δ.Π. 292/2014). 

 

Για όλα τα υφιστάμενα προϊόντα και υπηρεσίες, θα καταβληθεί επίσης το ελάχιστο 

ετήσιο τέλος όπως καθορίζεται από τις πιο πάνω νομοθεσίες για τα τέλη του 2017. 

 

           Δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες που θέλουν να ενταχθούν στην  

          οικογένεια του EU Ecolabel να ξεκινήσουν εορταστικά!!! 

 



Αρμόδια Αρχή 
Τμήμα Περιβάλλοντος 

 
κα Γεωργίου-Τσιάκαλου Ναταλία 

Τηλ.: 22 408923 
Φαξ: 22 774945 

 
email: ngeorgiou@environment.moa.gov.cy 

 
website.: www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf 

 
Ecolabel website: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ 
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Ναταλία Γεωργίου-Τσιάκαλου 

Τμήμα Περιβάλλοντος 

 

       14/6/2017 
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Ευχαριστώ!! 
 


