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Κριτήρια της ΕΕ για τις ΟΔΣ σχετικά με τον εξοπλισμό απεικόνισης 
 

Οι οικολογικές δημόσιες συμβάσεις (ΟΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παραθέτει τα κριτήρια της ΕΕ για τις OΔΣ, τα οποία 

έχουν εκπονηθεί για την ομάδα προϊόντων εξοπλισμού απεικόνισης. Στη συνοδευτική τεχνική ενημερωτική έκθεση παρατίθενται αναλυτικά οι 

λόγοι επιλογής των εν λόγω κριτηρίων και περιλαμβάνονται παραπομπές για περισσότερες πληροφορίες. 

 

Για κάθε ομάδα προϊόντων/υπηρεσιών παρουσιάζονται δύο σειρές κριτηρίων: 

 Τα στοιχειώδη κριτήρια είναι κατάλληλα για χρήση από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή στα κράτη μέλη και αφορούν τις κύριες 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Έχουν εκπονηθεί κατά τρόπο ώστε να χρησιμοποιούνται με ελάχιστη πρόσθετη προσπάθεια επαλήθευσης 

ή ελάχιστη αύξηση του κόστους.  

 Τα αναλυτικά κριτήρια αφορούν τους αγοραστές που επιθυμούν να προμηθευτούν τα καλύτερα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά. 

Ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετη προσπάθεια επαλήθευσης ή να συνεπάγονται ελαφρά αύξηση του κόστους σε σχέση με άλλα 

προϊόντα με την ίδια λειτουργικότητα. 

 

1. Ορισμός και πεδίο εφαρμογής 
 

Το παρόν έγγραφο καλύπτει τις ενέργειες προμήθειας για την αγορά και τη μίσθωση εξοπλισμού απεικόνισης. 
Για την εφαρμογή των κριτηρίων αυτών, η ομάδα προϊόντων «εξοπλισμός απεικόνισης» περιλαμβάνει προϊόντα τα οποία διατίθενται στην 

αγορά για επαγγελματική ή οικιακή χρήση, ή και τα δύο, και των οποίων η λειτουργία είναι μία ή και οι δύο από τις ακόλουθες: 

α) παράγουν εκτυπωμένες εικόνες με μορφή έντυπων εγγράφων ή φωτογραφιών μέσω μιας διαδικασίας σήμανσης είτε από ψηφιακές εικόνες, 

που παρέχονται από μια διεπαφή δικτύου/κάρτας, είτε από έντυπο μέσω διαδικασίας σάρωσης/αντιγραφής, 

β) παράγουν ψηφιακές εικόνες από έντυπο μέσω διαδικασίας σάρωσης/αντιγραφής. 
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Αυτή η δέσμη κριτηρίων εφαρμόζεται επίσης σε προϊόντα που διατίθενται στην αγορά ως εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και 

πολυμηχανήματα.  

 

 

Τα κριτήρια δεν καλύπτουν τους ακόλουθους τύπους προϊόντων:  

- συσκευές φαξ, ψηφιακούς πολυγράφους, συσκευές γραμματοσήμανσης και σαρωτές· 

- μεγάλα προϊόντα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται συνήθως σε γραφεία, εφόσον πληρούν μία από τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 

• ασπρόμαυρα προϊόντα τυποποιημένου σχήματος, με μέγιστη ταχύτητα πάνω από 66 εικόνες Α4 ανά λεπτό·  

• έγχρωμα προϊόντα τυποποιημένου σχήματος, με μέγιστη ταχύτητα πάνω από 51 εικόνες Α4 ανά λεπτό· 

• προϊόντα σχεδιασμένα για μέσα Α2 και μεγαλύτερα· ή  

• προϊόντα που διατίθενται στην αγορά ως σχεδιογράφοι. 

(η ταχύτητα πρέπει να στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό).  

 

Οι ορισμοί των προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας ομάδας προϊόντων έχουν ως εξής: 

 «Εκτυπωτής»: διαθέσιμο στο εμπόριο προϊόν απεικόνισης το οποίο χρησιμεύει ως συσκευή εξόδου έντυπων αντιγράφων και έχει τη 

δυνατότητα να λαμβάνει πληροφορίες από υπολογιστές ενός χρήστη ή δικτυωμένους υπολογιστές ή από άλλες συσκευές εισόδου, εφόσον η 

μονάδα μπορεί να τροφοδοτείται με ισχύ από εντοιχισμένο ρευματολήπτη ή από σύνδεση δεδομένων ή δικτύου.  

«Εξοπλισμός εκτύπωσης μεγάλου σχήματος»: εξοπλισμός σχεδιασμένος για εκτύπωση σε μέσα Α2 και μεγαλύτερα, συμπεριλαμβανομένου 

του εξοπλισμού που έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί συνεχή μέσα πλάτους ίσου ή μεγαλύτερου από 406 mm. 

 «Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα»: διαθέσιμο στο εμπόριο προϊόν απεικόνισης, αποκλειστική λειτουργία του οποίου είναι η παραγωγή έντυπων 

αντιγράφων από γραφικά έντυπα πρωτότυπα, εφόσον η μονάδα μπορεί να τροφοδοτείται με ισχύ από εντοιχισμένο ρευματολήπτη ή από 

σύνδεση δεδομένων ή δικτύου. 
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 «Πολυμηχάνημα»: διαθέσιμο στο εμπόριο προϊόν απεικόνισης, το οποίο είναι υλικά ενοποιημένη συσκευή ή συνδυασμός λειτουργικά 

ενοποιημένων στοιχείων που επιτελεί δύο ή περισσότερες από τις βασικές λειτουργίες της αντιγραφής, της εκτύπωσης, της σάρωσης ή της 

τηλεομοιοτυπίας, εφόσον η μονάδα μπορεί να τροφοδοτείται με ισχύ από εντοιχισμένο ρευματολήπτη ή από σύνδεση δεδομένων ή δικτύου και η 

αντιγραφική λειτουργικότητα διακρίνεται από την πρόχειρη αντιγραφή μονού φύλλου που προσφέρουν τα τηλεομοιοτυπικά μηχανήματα.  

 
 
 
Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι ορισμοί για να γίνει διάκριση της χρήσης ενέργειας σε κατάσταση αναμονής:  
 
«Δικτυωμένος εξοπλισμός»: εξοπλισμός που μπορεί να συνδεθεί με δίκτυο και διαθέτει μία ή περισσότερες θύρες δικτύου· 

«Θύρα δικτύου»: ενσύρματη ή ασύρματη υλική διεπαφή της σύνδεσης δικτύου, εγκατεστημένη στον εξοπλισμό, μέσω της οποίας είναι δυνατή 

η εξ αποστάσεως ενεργοποίηση του εξοπλισμού· 

«Εξοπλισμός απεικόνισης με λειτουργικότητα υψηλής διαθεσιμότητας δικτύου» (εξοπλισμός απεικόνισης με λειτουργικότητα HiNA): 

εξοπλισμός απεικόνισης με τη λειτουργικότητα δρομολογητή, μεταγωγέα δικτύου, ασύρματου σημείου πρόσβασης στο δίκτυο ή συνδυασμό 

αυτών. 
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2. Κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και συναφή κριτήρια 
 
Οι κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τον εξοπλισμό απεικόνισης σχετίζονται κυρίως με την κατανάλωση χαρτιού. Περαιτέρω σημαντικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις σχετίζονται με: α) την κατανάλωση ενέργειας στη φάση χρήσης, β) τη χρήση επικίνδυνων συστατικών και την 

επιλογή υλικών στη σχεδίαση του προϊόντος, γ) την κατανάλωση πόρων στον κύκλο ζωής του προϊόντος, περιλαμβανομένης της χρήσης τόνερ 

και φυσιγγίων.  

 
Κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 

σχετίζονται με τον κύκλο ζωής ενός εξοπλισμού 
απεικόνισης και συναφείς κύριοι 

περιβαλλοντικοί τομείς 

 Οικολογική δημόσια σύμβαση 
 Προσέγγιση 

 
Κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 
λαμβάνονται υπόψη σε όλη τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής των προϊόντων: 

• υπερθέρμανση του πλανήτη,  
• αύξηση της οξύτητας,  
• οικοτοξικότητα,  
• τοξικότητα για τον άνθρωπο,  
• ευτροφισμός,  
• εξάντληση των πόρων,  
• ενεργειακή κατανάλωση. 

 
Κύριοι περιβαλλοντικοί τομείς 

• Κατανάλωση χαρτιού (συνδέεται με 
επιπτώσεις για όλες τις περιβαλλοντικές 
κατηγορίες) 

• Κατανάλωση ενέργειας κατά τη φάση της 
χρήσης εξοπλισμού απεικόνισης (συνδέεται 
με επιπτώσεις για όλες τις περιβαλλοντικές 
κατηγορίες) 

• Χρήση επικίνδυνων ουσιών και οι 
περιβαλλοντικές τους συνέπειες (συνδέεται 
με επιπτώσεις για την τοξικότητα για τον 
άνθρωπο, την οικοτοξικότητα, τον 

  
 
 
 
• Αγορά προϊόντων με αποδοτική 

διαχείριση του χαρτιού 
• Αγορά ενεργειακά αποδοτικών 

μοντέλων 
• Αγορά προϊόντων τα οποία έχουν 

σχεδιαστεί ώστε να 
χρησιμοποιούν αποδοτικά τους 
πόρους, να παράγουν ελάχιστα 
απόβλητα και να διευκολύνουν 
την επαναχρησιμοποίηση και 
ανακύκλωση  
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ευτροφισμό) 
 

Η σειρά των επιπτώσεων δεν αντιπροσωπεύει απαραίτητα τη σημασία τους. 
 
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ομάδα προϊόντων εξοπλισμού απεικόνισης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τη σχετική 

νομοθεσία και άλλων πηγών, περιλαμβάνονται στην τεχνική ενημερωτική έκθεση. 
 
 
3. Κριτήρια της ΕΕ για τις ΟΔΣ σχετικά με τον εξοπλισμό απεικόνισης 
 
Με βάση τα δεδομένα και τις πληροφορίες της τεχνικής ενημερωτικής έκθεσης, έχουν αναπτυχθεί οι ακόλουθες δέσμες κριτηρίων της ΕΕ για τις 

ΟΔΣ για την υποστήριξη της αγοράς ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού απεικόνισης με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις:  

 

3.1 Κριτήρια της ΕΕ για τις ΟΔΣ σχετικά με τον εξοπλισμό απεικόνισης 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Αγορά ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού απεικόνισης με μειωμένες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

Αγορά ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού απεικόνισης με μειωμένες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
(Ισχύουν μόνο για εξοπλισμό απεικόνισης με δυνατότητα επίτευξης 

και/ή υπέρβασης μονόχρωμης εκτύπωσης/αντιγραφής με ταχύτητα 25 

εικόνων ανά λεπτό για χαρτί μεγέθους A4) 

1. Εκτύπωση διπλής όψης 
Ο εξοπλισμός απεικόνισης πρέπει να διαθέτει μονάδα αυτόματης 

εκτύπωσης/αντιγραφής διπλής όψης  

Η λειτουργία εκτύπωσης και/ή αντιγραφής διπλής όψης ρυθμίζεται 

(Ισχύουν μόνο για εξοπλισμό απεικόνισης με δυνατότητα επίτευξης 

και/ή υπέρβασης μονόχρωμης εκτύπωσης/αντιγραφής με ταχύτητα 25 

εικόνων ανά λεπτό για χαρτί μεγέθους A4) 

1. Εκτύπωση διπλής όψης 
Ο εξοπλισμός απεικόνισης πρέπει να διαθέτει μονάδα αυτόματης 

εκτύπωσης/αντιγραφής διπλής όψης  

Η λειτουργία εκτύπωσης και/ή αντιγραφής διπλής όψης ρυθμίζεται 
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ως προεπιλογή στο γνήσιο λογισμικό του κατασκευαστή.  

 

Επαλήθευση 
Τα προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και 

πληρούν τις αναγραφόμενες απαιτήσεις και τα προϊόντα που φέρουν 

το σήμα Energy Star έκδ. 2.0 (ή ενδεχομένως ένα πιο πρόσφατο) 

θεωρείται ότι συμμορφώνονται. 

Δήλωση του κατασκευαστή που αποδεικνύει ότι πληρούνται οι εν 

λόγω απαιτήσεις είναι επίσης αποδεκτή. 

ως προεπιλογή στο γνήσιο λογισμικό του κατασκευαστή.  

 

Επαλήθευση 

Τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και 

πληρούν τις αναγραφόμενες απαιτήσεις και τα προϊόντα που φέρουν 

το σήμα Energy Star έκδ. 2.0 (ή ενδεχομένως ένα πιο πρόσφατο) 

θεωρείται ότι συμμορφώνονται. 

Δήλωση του κατασκευαστή που αποδεικνύει ότι πληρούνται οι εν 

λόγω απαιτήσεις είναι επίσης αποδεκτή. 

2. Πολλαπλές εικόνες σε μονό φύλλο χαρτιού 
Ο εξοπλισμός απεικόνισης προσφέρει ως τυπικό χαρακτηριστικό τη  

δυνατότητα εκτύπωσης και/ή αντιγραφής 2 ή περισσότερων σελίδων 

ενός εγγράφου σε ένα φύλλο χαρτιού, όταν η διαχείριση του 

προϊόντος γίνεται από το γνήσιο λογισμικό του κατασκευαστή 

(οδηγός εκτυπωτή). 

 

Επαλήθευση 
Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και 

πληρούν τις αναγραφόμενες απαιτήσεις θεωρείται ότι 

συμμορφώνονται. 

Δήλωση του κατασκευαστή που αποδεικνύει ότι πληρούνται οι εν 

λόγω απαιτήσεις είναι επίσης αποδεκτή. 

2. Πολλαπλές εικόνες σε μονό φύλλο χαρτιού 
Ο εξοπλισμός απεικόνισης προσφέρει ως τυπικό χαρακτηριστικό τη  

δυνατότητα εκτύπωσης και/ή αντιγραφής 2 ή περισσότερων σελίδων 

ενός εγγράφου σε ένα φύλλο χαρτιού, όταν η διαχείριση του 

προϊόντος γίνεται από το γνήσιο λογισμικό του κατασκευαστή 

(οδηγός εκτυπωτή). 

 

Επαλήθευση 
Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και 

πληρούν τις αναγραφόμενες απαιτήσεις θεωρείται ότι 

συμμορφώνονται. 

Δήλωση του κατασκευαστή που αποδεικνύει ότι πληρούνται οι εν 

λόγω απαιτήσεις είναι επίσης αποδεκτή. 

3. Ενεργειακή απόδοση για την κατάσταση χρήσης 3. Ενεργειακή απόδοση για την κατάσταση χρήσης 
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Η κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση χρήσης του προϊόντος 

πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης των 

κριτηρίων του προγράμματος Energy Star έκδ. 2.0 για τον εξοπλισμό 

απεικόνισης.  

Η κατανάλωση ενέργειας πρέπει να μετρηθεί σύμφωνα με τη μέθοδο 

δοκιμής για τον προσδιορισμό της χρήσης ενέργειας από εξοπλισμό 

απεικόνισης (Test Method for Determining Imaging Equipment 

Energy Use), έκδ. 2.01 – Τελική, Μαΐου 2012, ή ισοδύναμη. 

Επαλήθευση 
Τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και 

πληρούν τις αναγραφόμενες απαιτήσεις και τα προϊόντα που φέρουν 

το σήμα Energy Star έκδ. 2.0 (ή ενδεχομένως ένα πιο πρόσφατο) 

θεωρείται ότι συμμορφώνονται. 

Ο τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής που 

αποδεικνύει ότι πληρούνται οι εν λόγω απαιτήσεις γίνονται επίσης 

δεκτά. 

Η κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση χρήσης του προϊόντος 

πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης των 

κριτηρίων του προγράμματος Energy Star έκδ. 2.0 για τον εξοπλισμό 

απεικόνισης. 

Η κατανάλωση ενέργειας πρέπει να μετρηθεί σύμφωνα με τη μέθοδο 

δοκιμής για τον προσδιορισμό της χρήσης ενέργειας από εξοπλισμό 

απεικόνισης (Test Method for Determining Imaging Equipment 

Energy Use), έκδ. 2.0 – Τελική, Μαΐου 2012, ή ισοδύναμη. 

Επαλήθευση 
Τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και 

πληρούν τις αναγραφόμενες απαιτήσεις και τα προϊόντα που φέρουν 

το σήμα Energy Star v.2.0 (ή ενδεχομένως ένα πιο πρόσφατο) 

θεωρείται ότι συμμορφώνονται. 

Ο τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής που 

αποδεικνύει ότι πληρούνται οι εν λόγω απαιτήσεις γίνονται επίσης 

δεκτά. 

4. Οδηγίες χρήσης για την οικολογική διαχείριση των 
επιδόσεων  
 
Παρέχεται οδηγός σε γραπτή μορφή ως ειδικό τμήμα των οδηγιών 

χρήσης και/ή σε ψηφιακή μορφή που είναι προσβάσιμη μέσω του 

4. Οδηγίες χρήσης για την οικολογική διαχείριση των 
επιδόσεων  
 
Παρέχεται οδηγός σε γραπτή μορφή ως ειδικό τμήμα των οδηγιών 

χρήσης και/ή σε ψηφιακή μορφή που είναι προσβάσιμη μέσω του 

                                                 
1 Διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://energystar.gov/products/specs/node/148. 
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δικτυακού τόπου του κατασκευαστή, σχετικά με τον τρόπο 

μεγιστοποίησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων του συγκεκριμένου 

εξοπλισμού απεικόνισης (που καλύπτει τις λειτουργίες διαχείρισης 

χαρτιού, τις λειτουργίες ενεργειακής απόδοσης και των αναλώσιμων, 

όπως τα φυσίγγια μελάνης και/ή τόνερ). 

 
Επαλήθευση 

Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και 

πληρούν τις αναγραφόμενες απαιτήσεις θεωρείται ότι 

συμμορφώνονται. Λοιπά κατάλληλα αποδεικτικά μέσα επίσης 

γίνονται δεκτά, όπως για παράδειγμα γραπτά αποδεικτικά στοιχεία 

από τον κατασκευαστή που βεβαιώνουν την εκπλήρωση της 

ανωτέρω ρήτρας. 

δικτυακού τόπου του κατασκευαστή, σχετικά με τον τρόπο 

μεγιστοποίησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων του συγκεκριμένου 

εξοπλισμού απεικόνισης (που καλύπτει τις λειτουργίες διαχείρισης 

χαρτιού, τις λειτουργίες ενεργειακής απόδοσης και των αναλώσιμων, 

όπως τα φυσίγγια μελάνης και/ή τόνερ). 

 
Επαλήθευση 
Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και 

πληρούν τις αναγραφόμενες απαιτήσεις θεωρείται ότι 

συμμορφώνονται. Λοιπά κατάλληλα αποδεικτικά μέσα επίσης 

γίνονται δεκτά, όπως για παράδειγμα γραπτά αποδεικτικά στοιχεία 

από τον κατασκευαστή που βεβαιώνουν την εκπλήρωση της 

ανωτέρω ρήτρας. 
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5. Διάρκεια ζωής προϊόντος και εγγύηση 
(δεν ισχύει για συμβάσεις μίσθωσης που περιλαμβάνουν συντήρηση) 

Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος καλύπτεται από τους 

όρους της εγγύησης για τουλάχιστον πέντε έτη. Ο υποβάλλων 

προσφορά διασφαλίζει περαιτέρω ότι υπάρχουν διαθέσιμα γνήσια ή 

ισοδύναμα ανταλλακτικά (άμεσα ή μέσω εξουσιοδοτημένων 

αντιπροσώπων) για τουλάχιστον πέντε έτη από την ημερομηνία 

αγοράς. Η ρήτρα αυτή δεν θα εφαρμόζεται σε αναπόφευκτες 

προσωρινές καταστάσεις πέραν του ελέγχου του κατασκευαστή, 

όπως οι φυσικές καταστροφές. 

 

Επαλήθευση: 
Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και 

πληρούν τις αναγραφόμενες απαιτήσεις θεωρείται ότι 

συμμορφώνονται. 

Λοιπά κατάλληλα αποδεικτικά μέσα θα γίνονται επίσης δεκτά, όπως 

για παράδειγμα υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή που αναφέρει 

ότι πληρούται η ανωτέρω ρήτρα.  

5. Διάρκεια ζωής προϊόντος και εγγύηση 
(δεν ισχύει για συμβάσεις μίσθωσης που περιλαμβάνουν συντήρηση) 

Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος καλύπτεται από τους 

όρους της εγγύησης για τουλάχιστον πέντε έτη. Ο υποβάλλων 

προσφορά διασφαλίζει περαιτέρω ότι υπάρχουν διαθέσιμα γνήσια ή 

ισοδύναμα ανταλλακτικά (άμεσα ή μέσω εξουσιοδοτημένων 

αντιπροσώπων) για τουλάχιστον πέντε έτη από την ημερομηνία 

αγοράς. Η ρήτρα αυτή δεν θα εφαρμόζεται σε αναπόφευκτες 

προσωρινές καταστάσεις πέραν του ελέγχου του κατασκευαστή, 

όπως οι φυσικές καταστροφές. 

 

Επαλήθευση: 
Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και 

πληρούν τις αναγραφόμενες απαιτήσεις θεωρείται ότι 

συμμορφώνονται. 

Λοιπά κατάλληλα αποδεικτικά μέσα θα γίνονται επίσης δεκτά, όπως 

για παράδειγμα υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή που αναφέρει 

ότι πληρούται η ανωτέρω ρήτρα. 

(Η απαίτηση δεν ισχύει για εξοπλισμό απεικόνισης που δεν 
χρησιμοποιεί φυσίγγια)  
 
6. Αποδοτική χρήση των πόρων για φυσίγγια: Σχεδιασμός με 
γνώμονα την επαναχρησιμοποίηση των φυσιγγίων τόνερ και/ή 
μελάνης 
 

(Η απαίτηση δεν ισχύει για εξοπλισμό απεικόνισης που δεν 
χρησιμοποιεί φυσίγγια)  
 
6. Αποδοτική χρήση των πόρων για φυσίγγια: Σχεδιασμός με 
γνώμονα την επαναχρησιμοποίηση των φυσιγγίων τόνερ και/ή 
μελάνης 
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Τα προϊόντα πρέπει να δέχονται ανακατασκευασμένα φυσίγγια τόνερ 

και/ή μελάνης. 

Δεν πρέπει να υπάρχουν διατάξεις ούτε να εφαρμόζονται πρακτικές 

που εμποδίζουν την επαναχρησιμοποίηση των φυσιγγίων τόνερ και/ή 

μελάνης (δηλ. διατάξεις/πρακτικές κατά της επαναχρησιμοποίησης).  
 
Επαλήθευση 
Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και 

πληρούν τις αναγραφόμενες απαιτήσεις θεωρείται ότι 

συμμορφώνονται.  

Ο τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής που 

αποδεικνύει ότι πληρούνται οι εν λόγω απαιτήσεις γίνονται επίσης 

δεκτά. 

Τα προϊόντα πρέπει να δέχονται ανακατασκευασμένα φυσίγγια τόνερ 

και/ή μελάνης. 

Δεν πρέπει να υπάρχουν διατάξεις ούτε να εφαρμόζονται πρακτικές 

που εμποδίζουν την επαναχρησιμοποίηση των φυσιγγίων τόνερ και/ή 

μελάνης (δηλ. διατάξεις/πρακτικές κατά της επαναχρησιμοποίησης).  
 
Επαλήθευση 
Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και 

πληρούν τις αναγραφόμενες απαιτήσεις θεωρείται ότι 

συμμορφώνονται.  

Ο τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής που 

αποδεικνύει ότι πληρούνται οι εν λόγω απαιτήσεις γίνονται επίσης 

δεκτά. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Απονέμονται βαθμοί για: Απονέμονται βαθμοί για: 

1. Υψηλότερη ενεργειακή απόδοση σε κατάσταση χρήσης 

Απονέμονται βαθμοί για κάθε 5% χαμηλότερης κατανάλωσης 

ενέργειας από την κατανάλωση που καθορίζεται στις τεχνικές 

προδιαγραφές για την κατάσταση χρήσης, όπως η κατανάλωση αυτή 

έχει μετρηθεί σύμφωνα με τη Μέθοδο δοκιμής για τον προσδιορισμό 

της χρήσης ενέργειας εξοπλισμού απεικόνισης (Test Method for 

Determining Imaging Equipment Energy Use), έκδοση 2.0 – Τελική, 

1. Υψηλότερη ενεργειακή απόδοση σε κατάσταση χρήσης 

Απονέμονται βαθμοί για κάθε 5% χαμηλότερης κατανάλωσης 

ενέργειας από την κατανάλωση που καθορίζεται στις τεχνικές 

προδιαγραφές για την κατάσταση χρήσης, όπως η κατανάλωση αυτή 

έχει μετρηθεί σύμφωνα με τη Μέθοδο δοκιμής για τον προσδιορισμό 

της χρήσης ενέργειας εξοπλισμού απεικόνισης (Test Method for 

Determining Imaging Equipment Energy Use), έκδοση 2.0 – Τελική, 
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Μαΐου 2012, ή ισοδύναμη. 

 

Επαλήθευση 

Ο τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής που 

αναφέρει την ενεργειακή κατανάλωση στη φάση χρήσης θα γίνονται 

δεκτά. 

Μαΐου 2012, ή ισοδύναμη. 

 

Επαλήθευση 

Ο τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής που 

αναφέρει την ενεργειακή κατανάλωση στη φάση χρήσης θα γίνονται 

δεκτά. 

 (Ισχύει μόνο για εξοπλισμό απεικόνισης με μέγιστη ταχύτητα 

μονόχρωμης εκτύπωσης/αντιγραφής μικρότερη από 25 εικόνες ανά 

λεπτό για χαρτί μεγέθους A4) 

2. Εκτύπωση διπλής όψης 
Απονέμονται βαθμοί για συσκευές εξοπλισμού απεικόνισης που είναι 

εφοδιασμένες με αυτόματη μονάδα εκτύπωσης/αντιγραφής διπλής 

όψης (μονάδα διπλής όψης). 

Η λειτουργία εκτύπωσης και/ή αντιγραφής διπλής όψης ρυθμίζεται 

ως προεπιλογή στο γνήσιο λογισμικό του κατασκευαστή. 

Επαλήθευση 

Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και 

πληρούν τις αναγραφόμενες απαιτήσεις θεωρείται ότι 

συμμορφώνονται. Δήλωση του κατασκευαστή που αποδεικνύει ότι 

πληρούνται οι εν λόγω απαιτήσεις είναι επίσης αποδεκτή. 

 
3. Ενεργειακή απόδοση σε κατάσταση αναμονής 
 
Απονέμονται βαθμοί σύμφωνα με την κατανάλωση ενέργειας σε 

 
3. Ενεργειακή απόδοση σε κατάσταση αναμονής 
 
Απονέμονται βαθμοί σύμφωνα με την κατανάλωση ενέργειας σε 
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κατάσταση αναμονής με δικτύωση από τη λειτουργία διαχείρισης της 

ισχύος ή από παρόμοια λειτουργία. Όσο χαμηλότερη είναι η 

κατανάλωση ενέργειας, τόσο περισσότεροι βαθμοί απονέμονται.  

Η κατανάλωση ενέργειας πρέπει να μετρηθεί σύμφωνα με τη μέθοδο 

δοκιμής για τον προσδιορισμό της χρήσης ενέργειας από εξοπλισμό 

απεικόνισης (Test Method for Determining Imaging Equipment 

Energy Use), έκδ. 2.0 – Τελική, Μαΐου 2012, ή ισοδύναμη. 

 

Επαλήθευση 

Ο τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής που 

αποδεικνύει ότι πληρούνται οι εν λόγω απαιτήσεις γίνονται επίσης 

δεκτά. 

κατάσταση αναμονής με δικτύωση από τη λειτουργία διαχείρισης της 

ισχύος ή από παρόμοια λειτουργία. Όσο χαμηλότερη είναι η 

κατανάλωση ενέργειας, τόσο περισσότεροι βαθμοί απονέμονται.  

Η κατανάλωση ενέργειας πρέπει να μετρηθεί σύμφωνα με τη μέθοδο 

δοκιμής για τον προσδιορισμό της χρήσης ενέργειας από εξοπλισμό 

απεικόνισης (Test Method for Determining Imaging Equipment 

Energy Use), έκδ. 2.0 – Τελική, Μαΐου 2012, ή ισοδύναμη. 

 

Επαλήθευση 

Ο τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής που 

αποδεικνύει ότι πληρούνται οι εν λόγω απαιτήσεις γίνονται επίσης 

δεκτά. 

 

Επεξηγηματικές σημειώσεις 
Κατά την προμήθεια εξοπλισμού απεικόνισης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη σύναψη ξεχωριστών συμβάσεων (που 

καλύπτουν, για παράδειγμα, την προμήθεια εξοπλισμού και την εγκατάσταση) σε διαφορετικούς αναδόχους. Επομένως, σ' αυτές τις 

περιπτώσεις, διαφορετικοί ανάδοχοι μπορεί να είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της τήρησης διαφορετικών κριτηρίων.  

Κριτήρια ανάθεσης: Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να επισημαίνουν, στην προκήρυξη του διαγωνισμού και στα τεύχη δημοπράτησης, πόσους 

πρόσθετους βαθμούς θα απονείμουν για κάθε κριτήριο ανάθεσης. Τα περιβαλλοντικά κριτήρια ανάθεσης πρέπει, συνολικά, να καλύπτουν 

ποσοστό τουλάχιστον 15% της συνολικής βαθμολογίας. 

 

Εάν ένας χρήστης συμβατού συστήματος εκτύπωσης χρησιμοποιεί αναλώσιμα άλλου προμηθευτή, προερχόμενα από επαναπλήρωση ή 

ανακατασκευή, η δήλωση συμμόρφωσης του αρχικού προμηθευτή δεν είναι έγκυρη. Για να διατηρηθεί η ισχύς της δήλωσης συμμόρφωσης, ο 
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χρήστης πρέπει να έλθει σε επαφή με τον προμηθευτή των επαναπληρωμένων/ανακατασκευασμένων αναλωσίμων εκτύπωσης και να λάβει 

νέα επιβεβαίωση συμμόρφωσης. 

Κόστος κύκλου ζωής 
Μια από τις πιο σημαντικές πτυχές για την εφαρμογή των ΟΔΣ είναι η ανάλυση κόστους κύκλου ζωής των προϊόντων με την καλύτερη 

περιβαλλοντική απόδοση σε σχέση με τα μέσα προϊόντα στην αγορά. Τα θέματα κόστους έχουν ιδιαίτερη σημασία στις δημόσιες συμβάσεις 

λόγω της ανάγκης αιτιολόγησης των δημόσιων δαπανών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να κάνουν επιλογές συμβατές με τις 

ευρύτερες πολιτικές και με καλή αξία μακροπρόθεσμα. 

Μια τέτοια προσέγγιση θα πρέπει να περιλαμβάνει το αρχικό κόστος εγκατάστασης, την εκτιμώμενη διάρκεια ζωής της (ενδεικτικά, 5 έτη 

θεωρούνται η μέση διάρκεια ζωής του εξοπλισμού απεικόνισης) και τις λειτουργικές δαπάνες, περιλαμβανομένου του κόστους αναλωσίμων 

μελάνης και/ή τόνερ και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι λειτουργικές δαπάνες αφορούν κυρίως την αγορά αναλωσίμων (φυσιγγίων 

μελάνης και τόνερ) και σε δεύτερο επίπεδο την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται και είναι πολύ υψηλότερες από την αρχική τιμή αγοράς 

του εξοπλισμού απεικόνισης. 

 

Όπως συμβαίνει με κάθε προϊόν που λειτουργεί με ηλεκτρισμό, η αγορά ενεργειακά αποδοτικών μοντέλων είναι γενικά μια κατάσταση 

επωφελής για όλους – μειώνει τις λειτουργικές δαπάνες και αμβλύνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Γενικά, η ενεργειακή απόδοση του 

προϊόντος έχει σχετικά μικρή επίδραση στην τιμή αγοράς, πράγμα βέβαιο αν κάποιος σκοπεύει να αγοράσει ένα μοντέλο μεταξύ των 25% πιο 

αποδοτικών στην αγορά. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε κάποια σενάρια που υπολογίζουν την εξοικονόμηση χαρτιού λόγω απαίτησης διπλής όψης για δύο διαφορετικούς 

τύπους εκτυπωτών: 

 
Πίνακας 1 Εξοικονόμηση που οφείλεται στην απαίτηση διπλής όψης στη διάρκεια ενός έτους. Τα δεδομένα αφορούν το έτος 2005. Πηγή: 
Προπαρασκευαστικές μελέτες ΠΚΕ 
«Εξοπλισμός απεικόνισης» (Τμήμα 4)  
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Τύπος εκτυπωτή Εικόνες ανά λεπτό (εαλ) Σελίδες ημερησίως Ημέρες ετησίως Τιμή ανά σελίδα (σε 

ευρώ) 2 

Εξοικονόμηση που 

οφείλεται στην απαίτηση 

διπλής όψης (σε ευρώ) 

Ηλεκτροφωτογραφία 15 101 260 0,012 157, 56 

Ηλεκτροφωτογραφία 26  335 260 0,012 527, 28 

Ηλεκτροφωτογραφία 30 450 260 0,012 702 

Ψεκασμός μελάνης, 

επαγγελματική χρήση 

15 16,6 260 0,012 25,9 

Ψεκασμός μελάνης, 

προσωπική χρήση 

4 3,1 260 0,012 4,8 

 

Παρακάτω υπολογίζεται η δυνητική ετήσια εξοικονόμηση κόστους χάρη στην εκτύπωση διπλής όψης σε σύγκριση με την εκτύπωση μίας όψης 

για έναν εκτυπωτή ηλεκτροφωτογραφίας με ταχύτητα 15 εικόνων ανά λεπτό (εαλ): 

Ετήσια εξοικονόμηση λόγω της εκτύπωσης διπλής όψης = (101 σελίδες ημερησίως * 260 ημέρες) / 2 * 0,012 ευρώ = 157,56 ευρώ ετησίως  

Οι παραπάνω υπολογισμοί δείχνουν ότι η εξοικονόμηση που γίνεται σε περίπτωση που χρησιμοποιείται πάντα η εκτύπωση διπλής όψης σε 

αντίθεση με την εκτύπωση μίας όψης είναι πολύ σημαντική για τους εκτυπωτές ηλεκτροφωτογραφίας˙ είναι επίσης σημαντική για τους 

εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης επαγγελματικής χρήσης. Η εξοικονόμηση μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερη, εάν ενεργοποιηθεί η επιλογή 

εκτύπωσης πολλαπλών εικόνων σε μονό φύλλο χαρτιού, βλέπε τεχνική προδιαγραφή 2. 

 

Υπολογίστηκε3 ότι, σε σύγκριση με την τρέχουσα έκδοση του Energy Star, τα μοντέλα εμπορικού εξοπλισμού απεικόνισης που πληρούν τις 

απαιτήσεις της έκδοσης 2.0 του ENERGY STAR έχουν κατά μέσο όρο 44 τοις εκατό μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση σε σχέση με τα 

                                                 
2 Η τιμή δεν περιλαμβάνει μελάνη και τόνερ. 
3 Ο υπολογισμός βασίζεται στα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από την ανάλυση εξοικονόμησης του εξοπλισμού απεικόνισης του ENERGY STAR τελική 
έκδοση 2.0, που έγινε τον Μάρτιο του 2013. 
 



 16 

συμβατικά μοντέλα. Αυτό θα δημιουργήσει σχετική μείωση του κόστους της ενέργειας για τη λειτουργία τέτοιων συσκευών σε σύγκριση με 

λιγότερο αποδοτικά μοντέλα. 

 

Επιπλέον, έχει εκτιμηθεί ότι, αν όλος ο εξοπλισμός απεικόνισης που πωλείται στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (αγορά 

παρόμοιου μεγέθους με την Ευρωπαϊκή Ένωση) σε ένα έτος ικανοποιούσε τα νέα κριτήρια της έκδοσης 2.0 του ENERGY STAR, το συνολικό 

κόστος ηλεκτρισμού θα μειωνόταν κατά 1,7 δισ. δολάρια, με ταυτόχρονη μείωση των ετήσιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ισοδύναμη 

με τις εκπομπές περισσότερων από 240.000 αυτοκινήτων. 

 

Ο δικτυακός τόπος του ENERGY STAR στην ΕΕ έχει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον υπολογισμό της πιθανής εξοικονόμησης από την αγορά πιο 

αποδοτικών προϊόντων http://www.eu-energystar.org/en/en_007.shtml:  
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