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Η θπξηαξρία…
ηνπ θαηαλαισηηθνύ καο ξπζκνύ

• Η πξνηίκεζε ελόο πξντόληνο ζεκαίλεη
επηβξάβεπζε ζπγθεθξηκέλνπ ηξόπνπ
παξαγσγήο θαη ρξήζεο
• Η αθζνλία θαη νη πξνζηηέο ηηκέο ησλ αγαζώλ
ζηηο αγνξέο ηνπ δπηηθνύ θόζκνπ νθείινληαη
ζηε ιεειαζία ηεο θύζεο, ζηηο εμεπηειηζηηθέο
ηηκέο ησλ πξώησλ πιώλ θαη ζηηο κεζαησληθέο
ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ ηειεπηαία
επεθηείλνληαη θαη ζηελ "πξνεγκέλε δύζε".
(Δαίκσλ ηεο Οηθνινγίαο,η. 52, 9/05)

O ηξόπνο κε ηνλ νπνίνλ παξάγνπκε
θαη θαηαλαιώλνπκε νδήγεζε…

• Σε πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα
(ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε, ξύπαλζε, εμάληιεζε
ησλ θπζηθώλ πόξσλ, απώιεηα ηεο βηνπνηθηιόηεηαο)
• Σε θνηλσληθά πξνβιήκαηα
(εμώζεζε εθαηνκκπξίσλ αλζξώπσλ ζε πξνζθπγηά,
θηώρηα, αληζόηεηα,…)

• Σε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη εμέιημε ησλ ζύγρξνλσλ ηερλνινγηώλ κε απνηέιεζκα λα
απμάλεηαη δηαξθώο ε δήηεζε γηα ελέξγεηα θαη
πόξνπο.

Δπηπηώζεηο από ηηο θαηαλαισηηθέο
καο ζπλήζεηεο

Οη πνιίηεο ηεο ΕΕ αληηπξνζσπεύνπλ
ιηγόηεξν από ην 10% ηνπ
παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ, αιιά
θαηαλαιώλνπλ ην 50% ηεο
παγθόζκηαο παξαγσγήο θξέαηνο, ην
25% ηνπ ραξηηνύ πνπ παξάγεηαη
παγθνζκίσο θαη ην 15% ηεο
παγθόζκηαο ελέξγεηαο.

O ηξόπνο κε ηνλ νπνίνλ παξάγνπκε
θαη θαηαλαιώλνπκε ζεκαίλεη…

• είκαζηε ππεύζπλνη γηα ηηο θαηαλαισηηθέο
καο επηινγέο
• είκαζηε ππεύζπλνη γηα ηηο ζπλέπεηεο
απηώλ ησλ επηινγώλ
• Επιηακηική ανάγκη: αιιαγή ηνπ ηξόπνπ
πνπ θαηαλαιώλνπκε πξνο πην ππεύζπλα
θαη βηώζηκα πξόηππα θαηαλάισζεο

Τν θίλεκα ηεο ππεύζπλεο θαηαλάισζεο

• Η θαηαλάισζε πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηε
ζπιινγηθή πνηόηεηα δσήο, γηα ηηο επηπηώζεηο
ζηα νηθνζπζηήκαηα θαη ζηελ θνηλσλία
γεληθόηεξα.
• Βαζίδεηαη ζηελ αιιαγή ζηάζεσλ θαη
ζπκπεξηθνξώλ, ζηελ πηνζέηεζε κηαο
καθξνπξόζεζκεο «εζηθήο ηεο
ππεπζπλόηεηαο».

Αεηθόξα παξαγσγή & θαηαλάισζε

«Ννείηαη ε ρξήζε αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ
πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ θάιπςε ησλ
θπζηθώλ αλαγθώλ θαη ζπκβάιινπλ ζε
θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο, ελώ ηαπηόρξνλα
επηηπγράλεηαη ε κείσζε ηεο ρξήζεο ησλ
θπζηθώλ πόξσλ, ησλ ηνμηθώλ πιηθώλ θαη ηεο
παξαγσγήο απνβιήησλ θαη ξύπσλ, έηζη
ώζηε λα κελ ηεζεί ζε θίλδπλν ε δπλαηόηεηα
ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθώλ ησλ κειινληηθώλ
γελεώλ».
(Soria Moria, 1994)

Αεηθόξα παξαγσγή
Αεηθόξα θαηαλάισζε

Αεηθόξα παξαγσγή
εζηηάδεη
• ζηε κείσζε ησλ
επηπηώζεσλ πνπ
έρνπλ ζην πεξηβάιινλ
νη παξαγσγηθέο
δηαδηθαζίεο
• ζηνλ ζρεδηαζκό
θαιύηεξσλ πξντόλησλ

Δπαλαρξεζηκνπνίεζε,
Αλαθύθισζε, αλάθηεζε

Δμόξπμε
θπζηθώλ πόξσλ

Καηαζθεπή

Σπιινγή
Φξήζε

Γηαλνκή

Αεηθόξα παξαγσγή
Αεηθόξα θαηαλάισζε

Αεηθόξα θαηαλάισζε
αθνξά
• ηνλ ηξόπν δσήο καο
• ηηο αγνξαζηηθέο καο
ζπλήζεηεο
• ηνλ ηξόπν κε ηνλ
νπνίν
ρξεζηκνπνηνύκε θαη
δηαζέηνπκε ηα
πξντόληα θαη ηηο
ππεξεζίεο.

Η αιιαγή ζπκπεξηθνξάο ζηνλ ηνκέα

ηεο θαηαλάισζεο ζεκαίλεη:
• πξνζνρή ζηνλ πξννξηζκό ησλ ρξεκάησλ πνπ
μνδεύνπκε γηα λα απνθηήζνπκε αγαζά θαη
ππεξεζίεο
• πξόζβαζε ζε μεθάζαξε πιεξνθόξεζε γηα ηελ
πξνέιεπζε ησλ πξντόλησλ πνπ θαηαλαιώλνπκε
• ζεβαζκόο ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο
• ζέζπηζε λέσλ λόκσλ πνπ ζα πξνζηαηεύνπλ ηελ
πγεία ηε δηθή καο θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ
• ζέζπηζε λόκσλ πνπ ζα πξνσζνύλ ηελ θνηλσληθή
δηθαηνζύλε.

Μέρξη ζήκεξα ε πξόνδνο πνπ έρεη
επηηεπρζεί είλαη πνιύ κηθξή

• Τν θόζηνο ησλ «βηνινγηθώλ» ή «εζηθώλ»
πξντόλησλ είλαη πνιύ κεγαιύηεξν από απηό
ησλ ζπκβαηηθώλ πξντόλησλ
• είλαη δύζθνιν λα πξνκεζεπηεί θαλείο ηα
πξντόληα απηά
• ιείπεη ε πιεξνθόξεζε γηα ηηο πξαγκαηηθέο
θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο
ηεο παξαγσγήο ησλ πξντόλησλ θαη
ππεξεζηώλ πνπ θαηαλαιώλνπκε.

Τα κέηξα πνπ ιακβάλεη ε Δπξσπατθή Έλσζε
• θαιύηεξα πξντόληα
ζηαδηαθή απόζπξζε ησλ πξντόλησλ πνπ ρξεηάδνληαη
ππεξβνιηθή ελέξγεηα θαη θπζηθνύο πόξνπο,πνπ
πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο ή πνπ εθιύνπλ
επηβιαβείο νπζίεο ζηελ αηκόζθαηξα.
πξνώζεζε πξντόλησλ πνπ είλαη απνδνηηθά σο πξνο
ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη πόξσλ θαη
επηδεηθλύνπλ θαιέο πεξηβαιινληηθέο επηδόζεηο
(οικολογικός ζχεδιαζμός προϊόνηων)

• εμππλόηεξε θαηαλάισζε
αγνξά πξάζηλσλ πξντόλησλ Υπάξρνπλ δηάθνξα
ζπζηήκαηα επηζήκαλζεο πνπ δηεπθνιύλνπλ ηνπο
θαηαλαισηέο παξέρνληάο ηνπο αλαιπηηθέο
πιεξνθνξίεο γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο επηδόζεηο
δηαθόξσλ πξντόλησλ
ιήςε κέηξσλ γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ
θαηαλαισηώλ λα κάζνπλ πνύ θαη πώο ζα
αγνξάδνπλ θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ πξντόληα.

• πην ιηηή θαη πην θαζαξή
παξαγσγή
Η βειηίσζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ πόξσλ πεξηνξίδεη
ηελ εμάξηεζε από ηηο πξώηεο ύιεο, ελζαξξύλεη ηε
βέιηηζηε ρξήζε θαη αλαθύθισζε ησλ πόξσλ θαη
κπνξεί λα κεηώζεη ζεκαληηθά ηηο ιεηηνπξγηθέο
δαπάλεο ησλ επηρεηξήζεσλ.
Η πξάζηλε ηερλνινγία (δειαδή νη θηιηθέο πξνο ην
πεξηβάιινλ θαη ελεξγεηαθά απνδνηηθέο
ηερλνινγίεο)
Οηθνινγηθέο βηνκεραλίεο παξέρνπλ ιύζεηο γηα ηε
κέηξεζε, ηελ πξόιεςε θαη ηελ απνθαηάζηαζε
πεξηβαιινληηθώλ δεκηώλ ζην λεξό, ζηνλ
αηκνζθαηξηθό αέξα...

• ππνζηήξημε ησλ
πξνζπαζεηώλ ζε παγθόζκην
επίπεδν
ζηεξίδεη επίζεο ηε δηεμαγσγή ζε εζληθό επίπεδν γηα
ηελ αληαιιαγή εκπεηξηώλ θαη βέιηηζησλ
πξαθηηθώλ ζηνπο ηνκείο ηεο βηώζηκεο
θαηαλάισζεο θαη παξαγσγήο.
ζέζπηζε δηεζλώλ πξνηύπσλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ
ελεξγεηαθή από δνζε
Αλάιεςε πξνγξακκάησλ γηα θαηαπνιέκεζε ηεο
θηώρηαο θαη βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο
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Οηθνινγηθό ζήκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

•
•
•
•
•

πξντόληα θαζαξηζκνύ
ζπζθεπέο
πξντόληα ραξηηνύ
είδε έλδπζεο
πξντόληα νηθηαθήο
ρξήζεο θαη
θεπνπξηθήο
• ιηπαληηθά
• ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα

Κύπξνο
• Η Βηώζηκε Καηαλάισζε
θαη Παξαγσγή,
πεξηιακβάλεηαη ζηελ
Σηξαηεγηθή ηεο Κύπξνπ
γηα ηελ Αεηθόξν
Αλάπηπμε
• δεκηνπξγία κηαο
"πξάζηλεο αγνξάο" πγηώο
ζθεπηόκελσλ επαίζζεησλ
θαη νηθνινγηθά ελεξγώλ
θαηαλαισηώλ

• Σηελ Κύπξν ηνπ 2013 αθόκα
δελ έρεη θαηαξηηζηεί Δζληθό
Σρέδην Γξάζεο.
• Τν Σρέδην Γξάζεο είλαη
αλαγθαίν ώζηε, κέζα από
ζεηξά πξνηάζεσλ γηα ηε
βηώζηκε θαηαλάισζε θαη
παξαγσγή ε ρώξα καο λα
ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ησλ
πεξηβαιινληηθώλ επηδόζεσλ
ησλ πξντόλησλ (νηθνινγηθό
απνηύπσκα) θαη ηελ αύμεζε
ηεο δήηεζεο γηα πεξηζζόηεξα
βηώζηκα αγαζά θαη
παξαγσγηθέο ηερλνινγίεο

Κύπξνο θαη…
Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλώζεηο

• Η Οκνζπνλδία
Πεξηβαιινληηθώλ
Οξγαλώζεσλ
Κύπξνπ (ΜΚΟ)
αλακέλεη ηελ
Δηνηκαζία ελόο
Δζληθνύ Σρεδίνπ
Γξάζεο γηα ηελ
Βηώζηκε
Καηαλάισζε, ε
νπνία λα
ελζαξξύλεη:

• ηελ απνδνηηθή ρξήζε ησλ πόξσλ
• ηα θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ
πξντόληα
• ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ
θαηαλαισηώλ
• πνιηηηθέο όπνπ δηνξζώλνπλ
πθηζηάκελα κέηξα πνπ
παξνπζηάδνπλ θελά
• ηελ αλαζεώξεζε ηεο Δζληθήο
Σηξαηεγηθήο γηα ηελ Αεηθόξν
Αλάπηπμε πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε
• πνιηηηθέο πνπ ζα απνζαξξύλνπλ ηελ
άζθνπε ή ππεξβνιηθή θαηαλάισζε
θηππώληαο ην πξόβιεκα ζηε ξίδα
ηνπ, δειαδή ηνλ
ππεξθαηαλαισηηζκό.

Γεθάινγνο ηνπ ππεύζπλνπ ελεξγνύ πνιίηε
γηα αεηθόξα θαηαλάισζε
1. Καηαλαιώλσ όζα πξαγκαηηθά ρξεηάδνκαη. Καιύπησ ηηο αλάγθεο θαη ηηο

επηζπκίεο κνπ ρσξίο ππεξβνιέο.
2. Κάλσ θαιή έξεπλα αγνξάο, έρνληαο πάληα ζην κπαιό κνπ ηηο αξρέο ηεο
βηώζηκεο θαηαλάισζεο.
3. Καηαλαιώλσ ζήκεξα, αιιά ζθέθηνκαη θαη ην κέιινλ.
4. Ό,ηη κνπ πεξηζζεύεη ζθέθηνκαη κήπσο ην ρξεηάδεηαη θάπνηνο άιινο.

5. Γελ θάλσ ζπαηάιεο ζηελ ελέξγεηα θαη ζε θπζηθά αγαζά πνπ
ρξεηαδόκαζηε όινη. Θπκάκαη πάληα όηη ηδίσο ην ειεθηξηθό ξεύκα θαη ην
λεξό είλαη πνιύηηκα.

Γεθάινγνο ηνπ ππεύζπλνπ ελεξγνύ πνιίηε
γηα αεηθόξα θαηαλάισζε
6. Σέβνκαη ην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη απνθεύγσ ππεξεζίεο θαη πξντόληα
πνπ ην επηβαξύλνπλ.
7. Παξάγσ όζν ιηγόηεξα ζθνππίδηα κπνξώ.

8. Γελ μερλώ λα θάλσ αλαθύθισζε.
9. Σηηο θαζεκεξηλέο κεηαθηλήζεηο κνπ επηβαξύλσ όζν γίλεηαη ιηγόηεξν ην
πεξηβάιινλ.
10. Τεξώ πάληα απηέο ηηο αξρέο κνπ, γηαηί έηζη ζέβνκαη ηνλ εαπηό κνπ.
Δπηβξαβεύσ ηνπο παξαγσγνύο πνπ βιέπσ όηη ηεξνύλ ηηο ίδηεο αξρέο,
γηαηί έηζη δείρλνπλ όηη ζέβνληαη ηελ θνηλσλία καο.

