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Η συµπεριφορά του υπεύθυνου καταναλωτή



18ος αιώνας – 19ος αιώνας

Νέα προϊόντα

Κοινωνικές

Οικονοµικές

∆ηµογραφικές αλλαγές



Ανάπτυξη της Επιστήµης & 
της Τεχνολογίας



Ανάπτυξη της Επιστήµης & της Τεχνολογίας

Οικονοµικά
κυκλώµατα

ΜΜΕ



Ανάπτυξη της Επιστήµης & της Τεχνολογίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εδώ αρχίζει η Παραπλάνηση
«Τα Αγαθά είναι αναγκαία για την Ποιότητα Ζωής»

«Όσο ποιο πολλά Αγαθά τόσο καλύτερη είναι η Ζωή»

Υπέρβαση Ποιότητας Ζωής



Η «Κοινωνία της αφθονίας» είχε
δυσµενείς επιδράσεις στην υγεία
του καταναλωτή και στο
περιβάλλον



Τα δικαιώµατα του καταναλωτή

'Καταναλωτές είµαστε όλοι. Πρόκειται για τη
µεγαλύτερη οικονοµική οµάδα, η οποία
επηρεάζει, αλλά και επηρεάζεται σχεδόν από
κάθε δηµόσια ή ιδιωτική οικονοµική απόφαση, 
τη µόνη σηµαίνουσα οικονοµική οµάδα η οποία
δεν είναι αποτελεσµατικά οργανωµένη και της
οποίας οι απόψεις δεν ακούγονται...‘

Τζών Κέννεντυ το 1962 

Αναγνώριση των ‘θεµελιωδών αρχών του καταναλωτή’ και
καθιέρωση της "Παγκόσµιας Ηµέρας του Καταναλωτή”

Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, 1985



Τα δικαιώµατα του καταναλωτή

Νοµοθετική αναγνώριση των δικαιωµάτων των
καταναλωτών και πρώτο πρόγραµµα για πολιτική
προστασία και ενηµέρωση καταναλωτών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ε.Ο.Κ. το 1975

1ος Νόµου περί Προστασίας Καταναλωτή στην Ελλάδα.

Ελλάς 1991



Τα δικαιώµατα του καταναλωτή

∆ικαίωµα στην ικανοποίηση Βασικών Αναγκών
∆ικαίωµα στην ασφάλεια
Πρόσβαση στην πληροφόρηση
∆ικαίωµα στην επιλογή
∆ικαίωµα εκπροσώπησης
∆ικαίωµα πρόσβασης στην δικαιοσύνη
∆ικαίωµα εκπαίδευσης
∆ικαίωµα στο Υγιές και Αειφόρο Περιβάλλον



∆ιακήρυξη Ρίο (1992) – Agenda 21

Βιωσιµότητα

Καταναλωτής

Αειφορία



ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

Το υγιές περιβάλλον
και η ανθρώπινη υγεία

Σταθερή οικονοµία
που χρησιµοποιεί
ενέργεια και
πρώτες ύλες
αποδοτικά

Κοινωνικά και πολιτικά
συστήµατα που οδηγούν
σε µία δίκαιη κοινωνία.



Για να ψωνίσω φαγητό, 
ρούχα και ότι άλλο
χρειάζοµαι πρέπει να
σπουδάσω Καταναλωτής;

∆ικαίωµα στην ικανοποίηση Βασικών Αναγκών
∆ικαίωµα στην ασφάλεια
Πρόσβαση στην πληροφόρηση
∆ικαίωµα στην επιλογή
∆ικαίωµα εκπροσώπησης
∆ικαίωµα πρόσβασης στην δικαιοσύνη
∆ικαίωµα εκπαίδευσης
∆ικαίωµα στο Υγιές και Αειφόρο Περιβάλλον

Τα δικαιώµατα του καταναλωτή

Ποιος θα µας προστατέψει;



Η Αγωγή Καταναλωτή είναι η
απόκτηση ικανοτήτων και
δεξιοτήτων από τους

Καταναλωτές να
χρησιµοποιούν την

πληροφορία, µε τέτοιο τρόπο, 
ώστε να κάνουν

ορθές επιλογές.

Κατανόηση και
αφοµοίωση των
πληροφοριών

Στο Σχολείο µε την µέριµνα της Πολιτείας



Αγαθά Υπηρεσίες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ – ΜΜΕ - ΤΥΠΟΣ - INTERNET

Ανάπτυξη ∆εξιοτήτων
Κριτική σκέψη, 
επιλογή-απόφαση, 
δράση

Ενηµέρωση
&

Προστασία

Νοµοθεσία



Παρόλα αυτά εγώ στην
πράξη πώς πρέπει να
συµπεριφερθώ για να
επιλέξω σωστά;

Ασφαλές για
την υγεία &     

το περιβάλλον

Επιλογή προϊόντων

Χρηστικότητα Με ποια σειρά;

Κόστος







Ηµεροµηνία λήξης Συστατικά

Βιολογικό

Αλλεργιογόνα

Συνθήκες συντήρησης

GDA (Guideline Daily Amounts)



GDA (Guideline Daily Amounts)



GDA (Guideline Daily Amounts)
Για ενήλικά βασισµένα σε ηµερήσια πρόσληψη 2000Kcal (θερµίδων)



Traffic lights

http://www.eufic.org/page/en/page/energy-colour-coded-gdas/


Βιολογικά προϊόντα
Πώς αναγνωρίζονται;

•Η εµπορική ονοµασία του προϊόντος και το στάδιο
πιστοποίησής του

•Τα βιολογικά συστατικά κάθε προϊόντος σηµαίνονται µε
αστερίσκο (*) 

•Η επωνυµία, τα στοιχεία επικοινωνίας και ο κωδικός
πιστοποίησης της επιχείρησης που παρασκεύασε, 
τυποποίησε ή/και διακίνησε το προϊόν. 

•Ο Ευρωπαϊκός Κωδικός και το λογότυπο του
Οργανισµού που έλεγξε και πιστοποίησε την επιχείρηση



Βιολογικά προϊόντα





Οικολογικά προϊόντα

Οµάδες προϊόντων που καλύπτει:

•Προϊόντα καθαρισµού

•Οικιακές Συσκευές

•Προϊόντα χαρτιού

•Υφάσµατα

•Χρώµατα

•Είδη σπιτιού

•Προϊόντα κήπου

•Λιπαντικά

•Τουριστικές υπηρεσίες διαµονής



Οικολογικά προϊόντα

Η ecolabel χορηγείται µετά από:

Ανάλυση της επίδρασης του
προϊόντος ή της υπηρεσίας στο
περιβάλλον σε ολόκληρο τον
κύκλο ζωής των ξεκινώντας
από την παραλαβή της πρώτης
ύλης , την παραγωγή του
προϊόντος, διανοµή, χρήση και
απόρριψη

Ecolabel



Κύκλος ζωής προϊόντων

Πρώτη
ύλη

Βιοµηχανία

Μεταφορά

Καταναλωτής

Σκουπίδια

•Ενέργεια

•Αναλώσιµα

•Απόβλητα

Ρύπανση



Η Ecolabel της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι
µέρος ενός ευρύτερου
σχεδίου δράσης, που
υιοθετήθηκε στις 16 Ιουλίου
2008, για:

•Βιώσιµη Κατανάλωση
•Βιώσιµη Παραγωγή
•Βιώσιµη Βιοµηχανική Πολιτική



Ecolabel
Στο Σπ

ίτι

Καθαρ
ιστικά

Ρού
χα & υπο

δήµατα

Προστασία του Περιβάλλοντος

Εξοικονόµηση Ενέργειας

Προστασία της Υγείας

Οικονοµία για τον ΚαταναλωτήΤι δηλώνει
το σήµα!



Προϊόντα χάρτου παράγονται
χωρίς τη χρήση χλωρίου ως
λευκαντικού.



Τα απορρυπαντικά είναι
βιοαποικοδοµήσιµα.



Παλαιά πλυντήρια επιστρέφονται
και ανακυκλώνονται.                

Είναι ρυθµισµένα ώστε να
καταναλώνουν λιγότερο νερό και
αλάτι



Το ψυκτικό υγρό των ψυγείων δεν
καταστρέφει το όζον.                                      
Τα υφάσµατα παράγονται µε µεθόδους που
δεν ρυπαίνουν τον αέρα.                                          
Τα στρώµατα δεν περιέχουν µόλυβδο στα
ελατήριά τους.                                                
Το 90% πλαστικών και µεταλλικών
εξαρτηµάτων TV & Η/Υ ανακυκλώνονται.











Registration ,Evaluation, Authorization of Chemicals
Καταχώρηση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση των Χηµικών Ουσιών

Όλα τα χηµικά
καταχωρούνται µε
συγκεκριµένες πληροφορίες
περιλαµβανοµένης της
επικινδυνότητας και της
τοξικότητας στον άνθρωπο
και το περιβάλλον

Καταχώρηση
Όσα κρίνονται
επικίνδυνα
αξιολογούνται.

Αξιολόγηση
Όσα κρίνονται επικίνδυνα
για τον άνθρωπο και το
περιβάλλον

Αδειοδότηση
•Απόσυρση ή αντικατάστασή των
επικίνδυνων χηµικών ουσιών
από άλλες µη επικίνδυνες. 



Σήµα ποιότητας (ecolabel) για τον τουρισµό



Σύστηµα Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)

Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) 

Τι είναι το EMAS

Eίναι ένας µηχανισµός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσω του
οποίου αναγνωρίζονται οι
οργανισµοί εκείνοι που
βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές
τους επιδόσεις σε διαρκή βάση. 



Ενεργειακή σήµανση οικιακών συσκευών



Ο Καταναλωτής

του 21ου αιώνα

Στάση Ζωής



ΟΜικρός Πρίγκιπας του Count Antoine de Saint Exupery

∆εν έχουµε κληρονοµήσει

τη γη των προγόνων µας

έχουµε δανειστεί τη γη των παιδιών µας

Με τη σκέψη µου

στα Παιδιά όλου του Κόσµου


