
 

 

Υπεύθυνος καταναλωτής… 

 Η συμπεριφορά του δεν καθορίζεται από 
τεχνητές ανάγκες. 
 Δείχνει εγκράτεια απέναντι στα καταναλωτικά 
πρότυπα. 
 Γνωρίζει ότι η ευημερία, η ποιότητα ζωής και η 
ευτυχία δεν διασφαλίζονται μέσα από την 
κατανάλωση. 
 

 

 

ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ ‘ΦΩΤΗ ΠΙΤΤΑ’ 2020-2021

  

Γίνε και εσύ! 
 

Υπεύθυνος καταναλωτής… 

Υπεύθυνος για την ευημερία της κοινωνίας και την 

προστασία του περιβάλλοντος 

 

 

 

 

ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ ‘ΦΩΤΗ ΠΙΤΤΑ’  
Στα πλαίσια του έργου PULCHRA  

Επιμέλεια: Τμήμα Α11 

 

 
 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΣΙΜΟΣ

Σπατάλη φυσικών 
πόρων

Αύξηση των 
αναγκών για 

παραγωγή ενέργειας

Αύξηση του 
οικολογικού 

αποτυπώματος

Αύξηση των αερίων 
του θερμοκηπίου και 

των απορριμάτων

Ρύπανση του 
περιβάλλοντος

Κλιματική αλλαγή



 

Black Friday ή στα ελληνικά 'Μαύρη Παρασκευή' είναι η 
μέρα η οποία ακολουθεί την ημέρα των Ευχαριστιών. 
Πρωτοεμφανίστηκε στις ΗΠΑ το 1952 και από τότε 
εορτάζεται  κάθε τελευταία Παρασκευή του Νοέμβρη. Από 
τη μέρα αυτή αρχίζει η "εορταστική", για τους 
καταστηματάρχες, περίοδος μέχρι τα Χριστούγεννα. Αυτή τη 
μέρα λοιπόν υπάρχουν μεγάλες εισπράξεις (κέρδος) σε 
καταστήματα λιανικού εμπορίου, ηλεκτρικών συσκευών και 
άλλων διαφόρων προϊόντων. 

 

 

 Κάνουμε έρευνα αγοράς και ελέγχουμε τις τιμές και 
τις ποσότητες των προϊόντων. 
  Ενημερωνόμαστε για την χώρα προέλευσης των 
προϊόντων. Ο καταστηματάρχης οφείλει  να παρέχει στον 
καταναλωτή όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται. 
 Οριοθετούμε τις ανάγκες μας και φτιάχνουμε λίστα 
με τις απαραίτητες  αγορές που πρόκειται να κάνουμε. 
 Ενημερωνόμαστε για τις λεπτομέρειες και τους όρους 
συναλλαγής μας όταν αγοράζουμε προϊόντα με δόσεις. 
 Ελέγχουμε την πολιτική του καταστήματος σχετικά 
με τις αλλαγές των προϊόντων (επιστροφή χρημάτων, 
εγγύηση προϊόντων).  
 Εκμεταλλευόμαστε προς όφελος μας την περίοδο 
προσφορών BLACK FRIDAY και δεν παρασυρόμαστε από τις 
διαφημίσεις. 
 Ψωνίζουμε υπεύθυνα ως συνειδητοποιημένοι 
καταναλωτές. 

 

 

 

 

   

ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΟΣΑ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ…. 

 Ο άνθρωπος καταναλώνει σε μια  μέρα  τόσους φυσικούς  

πόρους,  όσους  κατανάλωνε ο άνθρωπος πριν 100 χρόνια. 

 Αν συνεχίσουμε τις δραστηριότητες μας με τον ίδιο 

ρυθμό μέχρι το 2050, η Γη θα χρειάζεται δυο χρόνια για να 

ανανεώσει ό,τι καταναλώνουμε σε 1 χρόνο! 

 Αν ο κάθε άνθρωπος ζούσε όπως ένας μέσος άνθρωπος 

των χωρών υψηλού εισοδήματος, τότε θα χρειαζόμασταν 2,6 

πλανήτες επιπλέον για να μας θρέψουν. 
 

Η ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΗ.

 

 

Το οικολογικό αποτύπωμα αποτελεί 

το μέτρο της κατανάλωσης των 

φυσικών πόρων από κάποιον 

ανθρώπινο πληθυσμό, σύμφωνα με 

τον τρόπο ζωής, τις συνήθειες και την 

τεχνολογία που χρησιμοποιεί.  

 

 

ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΑΥΞΗΣΗ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΎ 
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

 


