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Ε.Μ.2: Κατανόηση του Προβλήματος 
– Γνωστική Διάσταση

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης BEWEEN

Ενότητα 2: Προστασία του Περιβάλλοντος
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο



Το Πλαίσιο Ανάπτυξης της Εκπαιδευτικής 
Ενότητας
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Ε.Μ.1: Ενσωμάτωση  
Αξιών (κοινωνικό-

συναισθηματική διάσταση) 

Ε.Μ.2: Κατανόηση του 
Προβλήματος (γνωστική 

διάσταση)

Ε.Μ.3: Αντιμετώπιση του 
προβλήματος 

(συμπεριφορική διάσταση)

Προτού προχωρήσουμε στην 
παρουσίαση του περιεχομένου της Ε.
Μ.2, ας θυμηθούμε πολύ γρήγορά πως 
αυτή εντάσσεται στην Εκπαιδευτική 
Ενότητα Β (Module B): Προστασία του 
Περιβάλλοντος.



Στόχοι Εκπαιδευτικής Ενότητας
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Εισαγωγή στις έννοιες της 
αειφορίας, της κυκλικής 

οικονομίας με έμφαση στη 
σημασία των 

φιλοπεριβαλλοντικών 
συμπεριφορών σε όλα τα 
επίπεδα του κύκλου ζωής 

ψηφιακών 
προϊόντων/υπηρεσιών 

(αγοράς, χρήσης και 
απόρριψης)

Κατανόηση των βασικών 
αρχών του κύκλου ζωής των 

ψηφιακών προϊόντων και 
κατανόηση του ποσοτικού 

αντίκτυπου που έχει η αγορά, 
χρήση και απόρριψη τους, 

στο περιβάλλον.

Ανάπτυξη οδηγιών 
φιλοπεριβαλλοντικής 

συμπεριφοράς, κατά την 
αγορά, χρήση και απόρριψη 
ψηφιακών συσκευών από 

νέους, μαθητές γυμνασίων-
λυκείων. Ανάδειξη ευκαιριών 

και ωφελειών από την 
εφαρμογή των 

προτεινόμενων οδηγιών.

Εκπαιδευτική Μονάδα 2 Εκπαιδευτική Μονάδα 3



Σύνδεση με την 1η Εκπαιδευτική Μονάδα 
(Ε.Μ.1)

• Ζούμε σε έναν διασυνδεδεμένο κόσμο, όπου ειδήσεις, πληροφορίες και δεδομένα όπως ταινίες και 
μουσική, προιόντα και άνθρωποι μετακινούνται καθημερινά από το ένα άκρο του στο άλλο 
αλληλοεπιδρώντας και δημιουργώντας διαρκώς νέες συνδέσεις.

• Η ψηφιακή τεχνολογία και η τεχνολογία της επικοινωνίας έχει δημιουργήσει ένα καινούριο εικονικό 
πλαίσιο μέσα στο οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν, αλληλοεπιδρούν και συναλλάσσονται, 
πρωτόγνωρο για τις προηγούμενες γενιές. Η δημιουργία μιας νέας παγκόσμιας κουλτούρας είναι 
πραγματικότητα και πλέον η δυνατότητα να νιώθει κανείς συνδεδεμένος με κάποιον άλλον άνθρωπο 
από απόσταση, είναι ισχυρότερη από ποτέ.

• Ποια είναι όμως η σύνδεση μας με τη φύση σε αυτό το νέο περιβάλλον υψηλής διασύνδεσης με 
ηλεκτρονικά μέσα;

• Σε αυτόν τον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο είναι πολύ εύκολο να αγνοήσει κανείς την ισχυρή σύνδεση 
του ανθρώπου με τη φύση, καθώς αυτή δεν είναι πλέον εμφανής.
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• Την επόμενη φορά που θα καθίσετε στον καναπέ του σαλονιού σας ή θα αγοράσετε συσκευασμένα 
ολοστρόγγυλα μήλα από το σουπερμάρκετ, αφιερώστε δύο λεπτά για να αναλογιστείτε τον τρόπο με 
τον οποίο αυτά τα δύο διαφορετικά μεταξύ τους προιόντα, σας συνδέουν με τη φύση.



Σύνδεση με την 1η Εκπαιδευτική Μονάδα 
(Ε.Μ.1)

• Η συνειδητοποίηση πως ο άνθρωπος είναι αναπόσπαστο μέρος της φύσης και η συνέχιση της ύπαρξης του 
είδους του (ενός από τα δεκάδες εκατομμύρια είδη που κατοικούν τον πλανήτη) εξαρτάται δεσμευτικά και 
αποκλειστικά από αυτήν, οδηγεί στην ανάγκη για την εξεύρεση βιώσιμων/αειφόρων λύσεων ανάπτυξης.

• Ο όρος βιωσιμότητα/αειφορία (sustainability) περιλαμβάνει την στροφή της ζωής του ανθρώπου προς τη 
δημιουργία υγειών σχέσεων με τους άλλους ανθρώπους (όχι μόνο αυτούς που γνωρίζουμε και 
νοιαζόμαστε) αλλά και με το περιβάλλον, τώρα και στο μέλλον , εξασφαλίζοντας έτσι την επιβίωση των 
μελλοντικών γενεών.

• Ένα πρώτος ορισμός της αειφορίας, δόθηκε από την Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την 
Ανάπτυξη, 35 χρόνια πριν, και αναφέρει: ‘Sustainability is meeting our needs without compromising the ability of 
future generations to meet theirs’ (Brundtland, 1987).

• Στο επίκεντρο της αειφορίας, βρίσκεται το περιβάλλον. Χρειαζόμαστε ένα υγειές περιβάλλον για να 
μπορούμε να  αντλούμε τους απαραίτητους πόρους για την επιβίωση μας (αέρας, νερό, τροφή, ένδυση, 
στέγαση). Ένα μέρος αυτών των πόρων γίνεται απόβλητο/απόρριμμα και πρέπει να αντικατασταθεί. Ο 
κύκλος αυτός λειτουργεί αποτελεσματικά, μόνο όταν το περιβάλλον μπορεί να αντικαταστήσει τους πόρους 
αυτούς όσο γρήγορα ο άνθρωπος τους αντλεί και να αποδομήσει/επανεντάξει στον κύκλο τα απορρίμματα 
όσο γρήγορά αυτά απελευθερώνονται σε αυτό. 

• Ανανεώσιμος πόρος είναι αυτός που μπορεί να αντικατασταθεί γρήγορα και με φυσικό τρόπο, π.χ. 
ήλιος, αέρας, νερό.
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Η Αειφορία σαν Κοσμοθεωρία (Worldview)

• Η κοσμοθεωρία, το πως βλέπουμε δηλαδή τη ζωή μας και 
τον κόσμο, περιλαμβάνει τις γνώσεις, τις αξίες, τις 
πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές μας. Επηρεάζεται δε, 
από μια σειρά από πολιτικό-κοινωνικές δυνάμεις, όπως η 
οικογένεια, η ιστορία, η θρησκεία, η εκπαίδευση και το 
πολιτικό πλαίσιο στο οποίο ζούμε και δραστηριοποιούμαστε 
καθημερινά. Ταυτόχρονα επηρεάζει το τι κάνουμε, το τι 
πιστεύουμε και αν κατανοούμε τα αποτελέσματα των 
πράξεων μας και με ποιον τρόπο.
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Αξίες, Γνώσεις, 
Προθέσεις και 
Συμπεριφορές

Τι είναι 
σημαντικό για 

εμένα;

Τι είμαι 
έτοιμος να 
κάνω για 
αυτό;

Τι γνωρίζω για 
το θέμα;

Τι γνωρίζω για 
αυτό που θέλω 

να κάνω;

• Μια αειφόρος κοσμοθεωρία τοποθετεί στο επίκεντρο  της την 
πεποίθηση πως η ευζωία όλων των ανθρώπων και των 
ζωντανών οργανισμών του πλανήτη, τώρα αλλά και στο 
διαρκές μέλλον, πρέπει να είναι η βασική προτεραιότητα όλων 
των ατομικών και συλλογικών μας δράσεων. Ένας ασφαλής 
και δίκαιος κόσμος για όλους.

• Πάρτε ένα λεπτό και αναλογιστείτε αν οι αγελάδες είναι ‘ιερά’ 
ζώα ή ένας ζωικός πόρος που τροφοδοτεί τον άνθρωπο 
συστηματικά με γαλακτοκομικά προιόντα και κρέας. Που 
στηρίζετε την άποψη σας; 



Αειφορία - Βασικές Έννοιες
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Ειρήνη, Ισότητα και 
Δικαιοσύνη

Σύνδεση με τη 
Φύση

Σεβασμός στα 
Όρια

Υπευθυνότητα

Διασυνδεσιμότητα 
και Συνεργασία

Υγεία και 
Ανθεκτικότητα

Παγκοσμιοποίηση

Είμαστε όλοι μέρος της φύσης, που είναι το 
σπίτι μας και όχι απλά μια αποθήκη πόρων, 
ένας τόπος αναψυχής η εξερεύνησης. Η φύση 
-χωρίς εμάς- έχει καταφέρει να διατηρήσει τη 
ζωή στον πλανήτη για δισεκατομμύρια χρόνια 
μέσα από καταστροφικές συνθήκες και 
τεράστιες αλλαγές. Καλό θα είναι να 
διδαχθούμε από αυτήν.

Η Γη έχει περιορισμένη δυναμικότητα 
προμήθειας νερού, καθαρού αέρα, τροφής 
στους κατοίκους της. Το ίδιο περιορισμένη είναι 
και η δυνατότητα της να ανακυκλώνει τα 
απόβλητα που καταλήγουν σε αυτή. Τα όρια 
αυτά πρέπει να γίνουν κατανοητά και 
ξεκάθαρα από όλους μας, έτσι ώστε να 
αναλάβουμε τις ευθύνες των πράξεων μας, 
χωρίς προφάσεις και δικαιολογίες.

Όπως ακριβώς έχουμε ανθρώπινα δικαιώματα 
που πρέπει να γίνονται σεβαστά ακόμα και 
στην πιο απόμακρη γωνία του πλανήτη, το ίδιο 
έχουμε και υποχρεώσεις. Ο πιο βαθύς στόχος 
που πηγάζει από την τήρηση αυτών των 
υποχρεώσεων είναι η δημιουργία ενός 
ασφαλούς και δίκαιου κόσμου, για όλους και 
για πάντα.

Πρέπει να κατανοήσουμε πως η τοπική 
μας δράση/συμπεριφορά, έχει 
επιπτώσεις στα κοινωνικά, οικονομικά, 
περιβαλλοντικά συστήματα σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Εγκαθίδρυση της έννοιας του 
‘πολίτη του κόσμου’ με κοινές αξίες που 
υπερβαίνουν τις διαφορετικές κουλτούρες, 
έθνη και θρησκείες.

Η αειφορία επικεντρώνει στην ευζωία 
όλων των έμβιων όντων του πλανήτη και 
των φυσικών και κοινωνικών συστημάτων 
από τα οποία αυτά εξαρτώνται. Με βάση 
τον ορισμό που έχει δοθεί για την 
ανθεκτικότητα και με δεδομένο πως η 
ανθρώπινη δραστηριότητα αλλάζει 
ποικιλοτρόπως τον πλανήτη, είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό αυτά τα συστήματα 
να είναι ανθεκτικά.

Η διασυνδεσιμότητα επικεντρώνει στις 
πολλές σχέσεις που δίνουν τη δυνατότητα 
σε μια ομάδα αντικειμένων ή οργανισμών 
να συστήσουν ένα πολύπλοκο σύνολο 
που λειτουργεί σαν ένα ενοποιημένο 
σύστημα. Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν 
να ζουν σε ένα τέτοιο σύστημα ειρηνικά, 
με σεβασμό στις ανάγκες των άλλων 
έμβιων όντων και του περιβάλλοντος.



Συστήματα και Συστημική Σκέψη

• Έχει γίνει σαφές, από τον ορισμό της αειφορίας, πως η προσέγγιση της έχει στο επίκεντρο της τη μελέτη 
των επιπτώσεων που έχει η ανθρώπινη δραστηριότητα πάνω στα συστήματα με τα οποία 
αλληλοεπιδρά, δηλ. περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά. 

• Ως εκ τούτου η κατανόηση της έννοιας των συστημάτων είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη συστημικής 
σκέψης και ΄την κριτική αξιολόγηση των επιπτώσεων των ενεργειών μας, πάνω τους.
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• Οι έμβιοι οργανισμοί του πλανήτη, συνδέονται ισχυρά μεταξύ τους, το τοπικό κλίμα στον χώρο κατοικίας 
τους και φυσικά το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν και μεγαλώνουν. Η επιστήμη (κλάδος της 
βιολογίας) που μελετά τις σχέσεις ανάμεσα τους, ονομάζεται Οικολογία.

• Σύστημα είναι μια ομάδα από αλληλοσχετιζόμενα στοιχεία που είναι οργανωμένα κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να εργάζονται προς την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου ή μιας λειτουργίας.

• Οικοσύστημα είναι μια κοινότητα από έμβιους οργανισμούς και το φυσικό περιβάλλον στο οποίο 
αυτοί κατοικούν, που περιλαμβάνει το τοπικό κλίμα, τη γεωλογία και τις πηγές νερού αυτής της 
περιοχής. Τα είδη που διαβιώνουν στα όρια του οικοσυστήματος έχουν εξελιχθεί με τα χρόνια σε μια 
κοινότητα που παρέχει τα βασικά στοιχεία (τροφή, νερό και καταφύγιο) για όλα τα μέλη της. 
Διακρίνονται σε υδάτινα και χερσαία.



Συστήματα και Συστημική Σκέψη
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• Τα οικοσυστήματα λειτουργούν προς όφελος των ειδών που τα κατοικούν και συνολικά του πλανητικού 
συστήματος. Δυστυχώς οι άνθρωποι αλληλοεπιδρούν με τα οικοσυστήματα με πολύ διαφορετικό 
τρόπο από ότι τα άλλα είδη.

• Οι ανάγκες του ανθρώπου για στέγαση, καλλιέργεια και εμπόριο τον έχουν οδηγήσει στην εφαρμογή 
ενός μυωπικού, γραμμικού μοντέλου ανάπτυξης. Το γραμμικό μοντέλο οικονομίας που υιοθετήθηκε 
μετά την 1η Βιομηχανική  Επανάσταση βασίζεται -εν πολλοίς- στις αρχές του Take – Make – 
(Consume) –  Waste (Dispose).

Σχήμα από Wautelet, T., (2018). 



Η Δύναμη της Συνήθειας - 
Γραμμικότητα
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• Το μοντέλο αυτό, μοιάζει πια χρεωκοπημένο και για πρώτη φορά όλη η  ανθρωπότητα κατανοεί πως το μέλλον 
του πλανήτη βρίσκεται σε κίνδυνο  θέτοντας όρια και στόχους 🡪

• UN Sustainable Development Goals (SDGs)

• Paris Climate Agreement.

• Με τη σειρά της η Ευρώπη έχει προκρίνει μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική, με την  ονομασία ‘European Green 
Deal’ (βλ. Ε.Μ.1).

• Κεντρικός Στόχος: Η Ευρώπη να γίνει η πρώτη πραγματικά climate neutral ήπειρος στον κόσμο, ως το 2050. 
Πως;

o Ενίσχυση της παραγωγής και διάθεσης ολοένα και περισσότερων βιώσιμων προϊόντων στην ΕΕ
o Ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος των καταναλωτών, ώστε να διευκολύνεται η στροφή προς την 

αγορά βιώσιμων προϊόντων. 

o Επικέντρωση των δράσεων σε κλάδους που παρουσιάζουν υψηλές δυνατότητες βελτίωσης μέσω της 
εφαρμογής κυκλικών μοντέλων, όπως π.χ. τα ηλεκτρονικά και οι τεχνολογίες πληροφορικής που 
βρίσκονται στο επίκεντρο του έργου BEWEEN.

o Μείωση των απορριμμάτων/αποβλήτων σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των προϊόντων
o Ανάληψη στρατηγικών δράσεων εφαρμογής των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο.



Ανάλυση Κύκλου Ζωής
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Life Cycle Analysis (εναλλακτικά συναντάται 
και ως Life Cycle Assessment): Ιστορικά ο όρος 
κάνει την εμφάνιση του τη δεκαετία του ’60 
(αναζητήστε τη μελέτη περίπτωσης της Coca 
Cola για τη μελέτη των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των διαφορετικών συσκευασιών).

Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA), είναι ένα 
εργαλείο (μια τεχνική) περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, για την αξιολόγηση της 
περιβαλλοντικής συμπεριφοράς ενός 
προϊόντος καθόλη τη διάρκεια της ζωής του 
(cradle-to-grave). 

Αντίστοιχα, αν πρόκειται για μία διεργασία 
(παραγωγική ή άλλη), κατά την εκτέλεση της. 
Έχει εφαρμογή και σε υπηρεσίες.

Το πλαίσιο εφαρμογής της δίνεται στο δίπλα 
Σχήμα.

Πηγή: circularecology.com

Στην προηγούμενη διαφάνεια εισήχθησαν δύο έννοιες που θα πρέπει να αναλυθούν 
περαιτέρω, καθώς είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την κατανόηση του προβλήματος, 
αυτές του Κύκλου Ζωής των προϊόντων και της Κυκλικής Οικονομίας. Πάμε 
λοιπόν!



Ανάλυση Κύκλου Ζωής – Όρια 
Συστημάτων Εφαρμογής
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Η LCA μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικά εύρη συστήματος, όπως φαίνεται και 
στην πιο κάτω εικόνα, αλλά ακόμα και σε επίπεδο μοναδιαίου προϊόντος, 
διαδικασίας ή υπηρεσίας.



Κυκλική 
Οικονομία  
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Η έννοια της κυκλικής οικονομίας μελετήθηκε από 
τα τέλη της δεκαετίας του ’70. Αρκετοί συγγραφείς 
τότε ερεύνησαν τα γραμμικά και ευέλικτα 
χαρακτηριστικά των σύγχρονων οικονομικών 
συστημάτων, περιγράφοντας πώς οι φυσικοί 
πόροι επηρεάζουν την οικονομία παρέχοντας 
εισροές για παραγωγή και κατανάλωση και 
χρησιμεύοντας ως αποδέκτης για τις εκροές 
με τη μορφή αποβλήτων.
 
Σύμφωνα με διάφορες έρευνες η γη 
περιγράφεται ως κλειστό και κυκλικό 
σύστημα με περιορισμένη αφομοιωτική 
ικανότητα, από το οποίο μπορούμε να 
συμπεράνουμε ότι η οικονομία και το περιβάλλον 
πρέπει να συνυπάρχουν σε ισορροπία. 



H Κυκλική Οικονομία στο Επίκεντρο
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– Η κυκλική οικονομία (Circular Economy) έχει αναδειχθεί από όλους, ως το μοναδικό οικονομικό 
μοντέλο που μπορεί να εξυπηρετήσει τον διττό στόχο της συνεχούς ανάπτυξης και ευημερίας 
των πολιτών με την ταυτόχρονη διατήρηση της ακεραιότητας των συστημάτων του πλανήτη, 
πάνω στα οποία βασίζεται η επιβίωση της ανθρωπότητας.

– Έχουν δοθεί πολλοί κατά καιρούς ορισμοί. Προκρίνουμε αυτόν του Ellen McArthur Foundation 
(https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/what-is-the-circular-economy).

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/what-is-the-circular-economy


Ποια είναι η Helen Mc Arthur;
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Αφιερώστε πέντε λεπτά για να δείτε το βίντεο σε αυτόν τον υπερσύνδεσμο: 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zCRKvDyyHmI και επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του 
Ιδρύματος για να απαντήστε στην ερώτηση του τίτλου της διαφάνειας.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zCRKvDyyHmI
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Η ιδέα της κυκλικής οικονομίας βασίζεται σε κάποιες αρχές, οι οποίες είναι:

• Σχεδιασμός για αποφυγή αποβλήτων: Τα προϊόντα σχεδιάζονται και βελτιστοποιούνται για κύκλους 
αποσυναρμολόγησης και επαναχρησιμοποίησης. Αυτό τα διαφοροποιεί από τη διάθεση ή ακόμη και από την 
ανακύκλωση των προϊόντων ενός τυπικού γραμμικού μοντέλου παραγωγής, όπου μεγάλα ποσά 
ενσωματωμένης ενέργειας και εργασίας χάνονται.

• Διαφοροποίηση μεταξύ αναλώσιμων και ανθεκτικών συστατικών ενός προϊόντος: Τα αναλώσιμα 
μέρη στην κυκλική οικονομία αποτελούνται από βιολογικά συστατικά που είναι μη τοξικά και μπορούν να 
επιστρέψουν στη βιόσφαιρα με ασφάλεια.  Τα ανθεκτικά εξαρτήματα που είναι κατασκευασμένα από 
τεχνικής προέλευσης συστατικά, ακατάλληλα για την βιόσφαιρα, όπως το μέταλλο και τα περισσότερα 
πλαστικά, σχεδιάζονται από την αρχή για επαναχρησιμοποίηση.

• Η ενέργεια που απαιτείται για την τροφοδοσία του κύκλου πρέπει να είναι ανανεώσιμη από τη 
φύση της: Αυτό οδηγεί στη μείωση της εξάρτησης από τις πρώτες ύλες και στην αύξηση της συστημικής 
ανθεκτικότητας, για παράδειγμα στις έντονες διακυμάνσεις των τιμών των υλικών.

Κυκλική Οικονομία – Βασικές Αρχές



Κυκλική Οικονομία – Βασικές Αρχές
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Η μετάβαση στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας προϋποθέτει μεγάλες αλλαγές στην 
νοοτροπία και εστίαση στην επαναχρησιμοποίηση, επισκευή, ανανέωση και 
ανακύκλωση των υλικών που θεωρούνταν άχρηστα. Βασική αρχή της κυκλικής οικονομίας 
αποτελεί ότι το «απόβλητο», μπορεί να μετατραπεί σε πρώτη ύλη.

– Αντιμέτωποι με τη συρρίκνωση των φυσικών πόρων, πρέπει να γνωρίζουμε ότι το λεγόμενο ‘Business as 
Usual’ δεν αποτελεί πλέον επιλογή και ότι μια οικονομία που βασίζεται σε ένα γραμμικό μοντέλο απλώς 
δεν είναι πλέον βιώσιμη. Επομένως, η μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία είναι αναγκαία και αποτελεί 
μια μετασχηματιστική ευκαιρία που μπορεί να προσφέρει μακροπρόθεσμα οικονομικά, κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά οφέλη καθώς αποτελεί ένα βιώσιμο σύστημα διαχείρισης των πόρων εφαρμόζοντας 
μια σειρά από μέτρα με δράσεις που αφορούν τον κύκλο ζωής των προϊόντων και στηρίζονται στις 
παρακάτω με βασικές αρχές:

– Σχεδιασμός για επαναχρησιμοποίηση.

– Ενίσχυση της ανθεκτικότητας μέσω της πολυμορφίας.

– Αξιοποίηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

– Υιοθέτηση συστημικής προσέγγισης.



Οίκο-Σχεδιασμός (Eco-Design)
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Το 80% του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και της επίπτωσης στο τέλος ζωής των 
προϊόντων καθορίζεται κατά τη φάση του σχεδιασμού!!

– Αυξανόμενη γνώση και τάση για την υιοθέτηση 
πρακτικών αειφορίας.

– Ο αριθμός των καταναλωτών με ισχυρό αίσθημα 
ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον, ολοένα και 
αυξάνεται.

– Οι καταναλωτές αναζητούν ολοένα και περισσότερο 
επιχειρήσεις με υπαρκτό το συναίσθημα της 
αμοιβαιότητας που προβαίνουν σε ανάλογες 
δράσεις.

– Στο περιβάλλον αυτό, οι επιχειρήσεις ‘ωθούνται’ 
πλέον σε δράσεις που δείχνουν στο ευρύ κοινό 
τον σεβασμό τους στο περιβάλλον και τη 
δέσμευση τους στην προστασία των φυσικών 
πόρων.

– Μία τέτοια δράση είναι και ο οικο-σχεδιασμός: Στην 
ουσία είναι η ενσωμάτωση περιβαντολλογικών 
κριτηρίων στη διαδικασία βιομηχανικού σχεδιασμού 
με στόχο τη μείωση των περιβαντολλογικών 
επιπτώσεων του προϊόντος (life-cycle view).

– Design for Environment (DfE) και Eco-design: 
Χρησιμοποιούνται εναλλακτικά (which, although 
not completely accurate, it is OK!)

– Οι έννοιες που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
χρησιμοποιούνται εναλλακτικά είναι αυτές του DfE 
(Eco-design) και του sustainable design.

– DfE: Σχεδιασμός για το περιβάλλον
– Sustainable Design: Βιώσιμος Σχεδιασμός ή 

Αειφόρος Σχεδιασμός, που περιλαμβάνει την 
έννοια της αειφορίας και σε κοινωνικό και σε 
οικονομικό επίπεδο.



Οίκο-Σχεδιασμός (Eco-Design)
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Αφιερώστε πέντε λεπτά για να δείτε το βίντεο που περιγράφει τις αρχές του design for lifetime, 
στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.youtube.com/watch?v=tlPIp_Kn7f4. Στη συνέχεια 
απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

– Ερ.1: Ποιοι είναι οι δύο τρόποι με τους οποίους 
μπορεί να αυξήσει κανείς τη διάρκεια ζωής ενός 
προϊόντος, όπως π.χ. ενός κινητού τηλεφώνου.

– Ερ.2: Πως ονομάζεται ο κύκλος ζωής ενός 
προϊόντος, που δεν χρειάζεται καινούρια υλικά και 
δεν υπάρχουν υλικά που καταλήγουν στη χωματερή;

– Ερ.3: Ποιες είναι οι τέσσερις βασικές στρατηγικές 
που χρησιμοποιούνται για την αύξηση της διάρκειας 
του χρήσιμου κύκλου ζωής ενός προϊόντος;

– Ερ.4: Δώστε από ένα παράδειγμα προϊόντων που α) 
η επέκταση της διάρκειας ζωής τους είναι επιθυμητή 
και β) θα ήταν καλύτερο, με όρους αειφορίας, να 
έχουν μικρή διάρκεια ζωής.

https://www.youtube.com/watch?v=tlPIp_Kn7f4


Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε;
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Ανακύκλωση (recycling): περίπου 10 % των υλικών που  χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη  
συλλέγονται και επαναχρησιμοποιούνται. Ο βαθμός κυκλικότητας κυμαίνεται από <1 % (Λίθιο &  
Πυρίτιο) σε >50 % (Αργυρος &  Μόλυβδος).

Επαναχρησιμοποίηση (reuse): για τον ίδιο ή διαφορετικό από τον αρχικό σκοπό, π.χ. 
επιστρεφόμενα γυάλινα μπουκάλια, αναγόμωση ελαστικών κ.α.

Ανακατασκευή (remanufacturing): επαναφορά ενός χρησιμοποιημένου προϊόντος σε 
τουλάχιστον την αρχική του απόδοση, από την πλευρά του  καταναλωτή, με εγγύηση 
τουλάχιστον ίση με αυτή ενός νέου ισοδύναμου προϊόντος.

Ανακαίνιση (refurbish): Αισθητική (κυρίως) ανανέωση προϊόντος ώστε να επιτελεί  
ικανοποιητικά τις αρχικές του λειτουργίες. Το προϊόν δεν είναι  συγκρίσιμο με νέο ή 
ανακατασκευασμένο προϊόν. Συνήθως ελέγχεται αισθητικά και λειτουργικά, αλλά δεν 
συνοδεύεται από την ίδια εγγύηση καλής λειτουργίας με ένα νέο ή ανακατασκευασμένο προϊόν
Επιμήκυνση (Prolong): διατήρηση της λειτουργικότητας προϊόντων για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα
Upcycling: Η (δημιουργική) επαναχρησιμοποίηση (προϊόντων ή υλικών που έχουν απορριφθεί) 
με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργηθεί ένα προϊόν υψηλότερης ποιότητας ή αξίας σε  σχέση με 
το αρχικό (συνήθως αναφερόμαστε στην τελική  κατάσταση του αρχικού προϊόντος).



Quiz: Τι σχέση έχουν τα ακόλουθα 
αντικείμενα με  ένα αεροσκάφος;
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Για να απαντήσετε μεταβείτε στην ακόλουθη διεύθυνση: 
www.worldshop.eu/en/search-result/upcycling%20?p=XgTtp2Grqy4 

http://www.worldshop.eu/en/search-result/upcycling%20?p=XgTtp2Grqy4


Quiz: Τι σχέση έχουν τα ακόλουθα 
αντικείμενα με  ένα αεροσκάφος;
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www.aerotime.aero/25075-biggest-aircraft-boneyards-in-the-world

Η 
Λύση!

Και η 
εναλλακτική….!

http://www.aerotime.aero/25075-biggest-aircraft-boneyards-in-the-world


Quiz: από τι υλικό είναι 
κατασκευασμένο το

ύφασμα του ενδύματος της 
φωτογραφίας;
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http://orangefiber.it/en/fabrics/

http://orangefiber.it/en/fabrics/


Ποια η θέση μας σαν καταναλωτές;
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Για να απαντήσει κάποιος σε αυτή την ερώτηση, 
θα πρέπει να αναρωτηθεί:
– Πως επηρεάζει η καταναλωτική του 

συμπεριφορά και ο ρυθμός με τον οποίο 
καταναλώνει προιόντα την αειφορία του 
πλανήτη;

– Που καταλήγουν αυτά μετά το πέρας της 
χρήσης τους (useful life);

– Ποιος κατασκεύασε τα προιόντα που 
χρησιμοποιεί; Πως είναι άραγε οι συνθήκες 
διαβίωσης αυτών των ανθρώπων;

– Πως μπορώ να κάνω πιο βιώσιμες 
καταναλωτικές επιλογές; 

Lebow, V. (1955)



Ποια η θέση μας σαν καταναλωτές;
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– Δυστυχώς, 67 χρόνια πριν, ο Lebow περιγράφει την κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας σήμερα. Τα 
δύο τρίτα της οικονομίας των Η.Π.Α. από το 2000 και μετά αφορούν καταναλωτικές δαπάνες ενώ το 
ίδιο μοτίβο περίπου επαναλαμβάνεται και στις υπόλοιπες αναπτυγμένες χώρες.

– Ο καταναλωτισμός μπορεί να περιγραφεί επαρκώς ως ο πολιτιστικός προσανατολισμός που οδηγεί 
ένα άτομο στο να βρίσκει νόημα, ευχαρίστηση και αισθήματα αποδοχής μέσα από την 
κατανάλωση.

– Το να είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε τα καταναλωτικά μας μοτίβα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για 
την αειφορία.

– Πρέπει να έχουμε διαρκώς στο μυαλό μας πως οτιδήποτε καταναλώνουμε απαιτεί υλικά και ενέργεια 
από τη φύση και επηρεάζει με πολλούς τρόπους τα κοινωνικά και οικονομικά συστήματα μέσα 
από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και την εργασία.

– Πάρτε λίγα λεπτά και αναρωτηθείτε πως επηρεάζει η διαφήμιση τις καταναλωτικές σας συνήθειες. 
Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε κάτι που θέλουμε και σε κάτι που χρειαζόμαστε; Μπορεί κάτι να 
είναι και τα δύο; Πως λαμβάνετε την απόφαση να ικανοποιήσετε μια καταναλωτική επιθυμία για ένα 
πράγμα που θέλετε αλλά ξέρετε πως δεν χρειάζεστε;



Ποια η θέση μας σαν καταναλωτές;
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Υπάρχουν αρκετά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για μια αειφόρα καταναλωτική συμπεριφορά:

– Επικεντρώστε στην αξία της ύπαρξης και της δράσης παρά σε αυτή της ιδιοκτησίας. Επικεντρώστε στις σχέσεις, 
στην συμμετοχή στα κοινά και στις εμπειρίες που δίνουν νόημα και ευχαρίστηση στη ζωή σας.

– Αποφασίστε ποια αγορά αποτελεί ανάγκη και ποια επιθυμία.  Κάντε χρήση της λίστας αγορών χωρίς παρεκκλίσεις. 
Αποφύγετε τις παρορμητικές αγορές (impulse buying).

– Αναζητείστε τρόπους να μοιραστείτε αντικείμενα που δε χρησιμοποιείτε συχνά. 

– Αξιολογήστε τις επιχειρήσεις από τις οποίες αγοράζετε, σε σχέση με τα κριτήρια βιωσιμότητας που έχετε μάθει. Αν 
μια επιχείρηση κατασκευάζει προιόντα που σας αρέσουν αλλά δεν έχει δεσμευτεί στις αρχές της εταιρικής 
υπευθυνότητας, επικοινωνήστε μαζί της και παροτρύνετε την να το κάνει.

– Δώστε χρόνο στον εαυτό σας πριν κάνετε σημαντικές αγορές, που επιπρόσθετα επιβαρύνουν το περιβάλλον. 
Μπορεί να ανακαλύψετε τελικά, δίνοντας χρόνο στον εαυτό σας, πως δεν χρειάζεστε/θέλετε το προϊόν τελικά. 

– Αποδομήστε την έννοια του να είναι κανείς cool. Αποφασίστε μόνοι σας τι είναι cool και τι όχι. Βρείτε τρόπους να 
εντάξετε την έννοια της αειφορίας στις επιλογές σας.

– Πριν αγοράστε, αναλογιστείτε την αναμενόμενη διάρκεια χρήσιμης ζωής του προϊόντος. Προτιμήστε προιόντα 
μεγάλης διάρκειας και ανακυκλώστε τα όταν δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν άλλο.

– Αγοράστε από τοπικά καταστήματα και όχι από αλυσίδες. Συνδυάστε το με περπάτημα, ποδήλατο και όχι οδήγηση 
μειώνοντας ακόμα το αποτύπωμα άνθρακα της δραστηριότητας σας.



Ποια η θέση μας σαν καταναλωτές;
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Οι καθημερινές μας δραστηριότητες, από τη διατροφή μας ως και τον τρόπο με τον οποίο μετακινούμαστε καθημερινά, 
επηρεάζει το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα (αποτύπωμα άνθρακα).

Χρησιμοποιείστε τον υπολογιστή που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπολογίστε το περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα των καταναλωτικών σας συνηθειών, στη διεύθυνση: 
https://eplca.jrc.ec.europa.eu/ConsumerFootprint.html 

https://eplca.jrc.ec.europa.eu/ConsumerFootprint.html


Οικολογική Σήμανση – Ένα πολύ 
Χρήσιμο Εργαλείο στα Χέρια του 

Καταναλωτή
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– Η οικολογική σήμανση είναι μια μέθοδος πιστοποίησης περιβαλλοντικών επιδόσεων και σήμανσης 
που εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο. Ένα οικολογικό σήμα προσδιορίζει προϊόντα ή υπηρεσίες που 
αποδεδειγμένα είναι περιβαλλοντικά προτιμότερες σε μια συγκεκριμένη κατηγορία.

– Ένα οικολογικό σήμα σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία σημαίνει ότι είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με ένα 
επιστημονικό πρότυπο. Οι απαιτήσεις και οι κατηγορίες προϊόντων μπορεί να διαφέρουν, αλλά όλα τα 
πρότυπα αντιμετωπίζουν πολλαπλά περιβαλλοντικά και υγειονομικά ζητήματα που μπορεί να 
περιλαμβάνουν την τοξικότητα, την ποιότητα του αέρα, τη χρήση ενέργειας και νερού, την 
ανακυκλωσιμότητα, τη χρήση φυσικών πόρων και άλλους τομείς ανησυχίας.

– Τα οικολογικά σήματα αποτελούν ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο πολιτικής στην προσπάθεια 
επίτευξης βιώσιμης κατανάλωσης. Πολλά ερωτήματα παραμένουν, ωστόσο, σχετικά με τον βαθμό 
στον οποίο τα οικολογικά σήματα μπορούν να συμβάλουν στις προσπάθειες αειφόρας ανάπτυξης και 
πώς να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητά τους. 

– Το οικολογικό σήμα της ΕΕ προωθεί την κυκλική οικονομία, ενθαρρύνοντας τους παραγωγούς να 
παράγουν λιγότερα απόβλητα και διοξείδιο του άνθρακα κατά την παραγωγική διαδικασία. Τα 
κριτήρια του οικολογικού σήματος της ΕΕ είναι αυστηρά και έχουν σκοπό να ενθαρρύνουν τις 
εταιρείες να αναπτύξουν προϊόντα, τα οποία είναι ανθεκτικά και μπορούν εύκολα να 
επισκευαστούν και να ανακυκλωθούν.



Είκοσι λεπτά σκέψης…..

Με αυτή τη διαφάνεια τελειώνει η δεύτερη παρουσίαση της Εκπαιδευτικής Ενότητας με τίτλο: 
‘Προστασία του Περιβάλλοντος’. 

Διαθέστε 20 λεπτά και με βάση τα όσα έχετε μάθει από αυτή τη διάλεξη, προβείτε στις ακόλουθες 
δραστηριότητες:

1. Επιλέξτε μια τηλεοπτική διαφήμιση ψηφιακού προϊόντος, όποια θέλετε εσείς.

2. Αναγνωρίστε το κοινό στο οποίο απευθύνεται.
3. Αναγνωρίστε τεχνικές που χρησιμοποιούνται για να σας πείσουν να προβείτε στην αγορά του. 

Περιγράψτε πως αυτές υλοποιούνται στην πράξη.

4. Σε ποια συναισθήματα στοχεύει η διαφήμιση;

5. Ποια μηνύματα λαμβάνετε από τις εκφράσεις προσώπου, τη γλώσσα του σώματος και το στυλ των 
ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτή; Απαντήστε στην ίδια ερώτηση, αλλά αυτή τη φορά 
παρατηρήστε την τοποθεσία, τα κτίρια, τα διάφορα αντικείμενα κ.ο.κ.

6. Ποια μηνύματα λαμβάνετε σχετικά με τις σχέσεις των ανθρώπων στη διαφήμιση, το status τους και 
το τι θεωρείται καλό και επιθυμητό; Τι σας λένε αυτά τα μηνύματα για τη διαφημιζόμενη εταιρία;
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