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Θερµοµόνωση –  
∆ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ∆ηµόσιες Συµβάσεις 

 
Οι Πράσινες ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Π∆Σ) αποτελούν προαιρετικό µέσο. Στο παρόν δελτίο 
προϊόντων συνοψίζονται τα κριτήρια Π∆Σ που εκπονήθηκαν για την οµάδα προϊόντων 
«θερµοµόνωση». Στη συνοδευτική ενηµερωτική έκθεση παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι 
επιλογής των εν λόγω κριτηρίων και περιλαµβάνονται παραποµπές για περισσότερες 
πληροφορίες. 
 
Η διάρθρωση των συστάσεων για τις προµήθειες έχει τη µορφή δύο οµάδων κριτηρίων: 
 
• Τα στοιχειώδη κριτήρια είναι τα κατάλληλα για χρήση από οποιαδήποτε αναθέτουσα 

αρχή σε όλα τα κράτη µέλη και καλύπτουν τις κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του 
συγκεκριµένου προϊόντος. 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 της ίδιας χρήσης.  

 
Στο πλαίσιο των στοιχειωδών και αναλυτικών κριτηρίων, οι κατευθυντήριες γραµµές 
ακολουθούν τα διάφορα στάδια της διαδικασίας των δηµόσιων συµβάσεων και εξηγούν τους 
καλύτερους τρόπους ενσωµάτωσης των περιβαλλοντικών κριτηρίων σε κάθε στάδιο: 
 

• Αντικείµενο: ο τίτλος της προκήρυξης διαγωνισµού, δηλαδή µια σύντοµη περιγραφή 
του προς προµήθεια προϊόντος, εργασίας ή υπηρεσίας. 

• Τεχνικές προδιαγραφές: παρέχουν µια σαφή, ακριβή και πλήρη περιγραφή των 
απαιτήσεων και προτύπων µε τα οποία πρέπει να είναι σύµµορφα τα αγαθά, 
εργασίες ή υπηρεσίες. Περιγραφή των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών µε τις 
οποίες πρέπει να συµµορφώνονται όλες οι προσφορές. Καθορισµός ειδικών 
περιβαλλοντικών κριτηρίων, συµπεριλαµβανοµένων ορίων πρόκρισης και επιπέδων 
στα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται συγκεκριµένα προϊόντα. 

• Κριτήρια επιλογής: κρίνεται η δυνατότητα/ικανότητα εκτέλεσης της σύµβασης από 
τους προσφέροντες. Βοηθούν στον εντοπισµό των κατάλληλων προµηθευτών, π.χ. 
προκειµένου να διασφαλισθεί η ύπαρξη κατάλληλα εκπαιδευµένου προσωπικού ή 
κατάλληλων περιβαλλοντικών πολιτικών και διαδικασιών. 

• Κριτήρια ανάθεσης: τα κριτήρια βάσει των οποίων η αναθέτουσα αρχή θα συγκρίνει 
τις προσφορές και θα αποφασίσει την ανάθεση. Τα κριτήρια ανάθεσης δεν είναι 
κριτήρια πρόκρισης/απόρριψης· δηλαδή, οι προσφορές προϊόντων που δεν πληρούν 
τα κριτήρια µπορούν να παραµένουν υποψήφιες µέχρι την τελική απόφαση, ανάλογα 
µε τη βαθµολογία τους στα υπόλοιπα κριτήρια ανάθεσης. 

• Ρήτρα εκτέλεσης της σύµβασης: προσδιορίζει τους όρους που πρέπει να πληρούνται 
κατά την εκτέλεση της σύµβασης, π.χ. ως προς τους τρόπους προµήθειας των 
αγαθών ή υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών ή οδηγιών για τα 
προϊόντα τις οποίες πρέπει να παρέχει ο προµηθευτής. 

 
Σηµειωτέον ότι ο ανάδοχος δεσµεύεται από το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο. 
 
Στις περιπτώσεις όπου αναφέρεται ότι για την επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων είναι 
δυνατή η χρήση άλλων κατάλληλων αποδεικτικών µέσων, µεταξύ αυτών θα µπορούσαν να 
περιλαµβάνονται τεχνικός φάκελος από τον κατασκευαστή, έκθεση δοκιµών από 
αναγνωρισµένο φορέα ή άλλες, κατάλληλες αποδείξεις. Η αναθέτουσα αρχή πρέπει να κρίνει 
κατά περίπτωση κατά πόσον οι υποβαλλόµενες αποδείξεις είναι κατάλληλες από 
τεχνικής/νοµικής πλευράς. 
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1. Ορισµός και πεδίο εφαρµογής 
 
Προκειµένου να οριστούν τα παρόντα κριτήρια πράσινων δηµόσιων συµβάσεων, ως 
θερµοµόνωση νοούνται τα υλικά που χρησιµοποιούνται για να διατηρούν τα κτίρια 
δροσερότερα το καλοκαίρι και θερµότερα το χειµώνα, περιορίζοντας τη ροή θερµότητας µέσω 
των εξωτερικών επιφανειών του κτιρίου1. Η θερµοµόνωση έχει έξι κύριες εφαρµογές, οι 
οποίες ορίζονται λεπτοµερέστερα στην ενηµερωτική έκθεση που επισυνάπτεται στο παρόν 
δελτίο προϊόντων:  
 

1. Μόνωση διπλού τοίχου µε διάκενο 
2. Μόνωση συµπαγούς τοίχου 
3. Μόνωση σοφιτών 
4. Μόνωση δαπέδων 
5. Μόνωση οροφών 
6. Μόνωση σωληνώσεων και αγωγών. 

 
Στο πλαίσιο των υφιστάµενων οικολογικών σηµάτων, τα µονωτικά προϊόντα τείνουν να 
ορίζονται µε βάση το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασµένα. Τέσσερις είναι οι κύριες 
κατηγορίες υλικών: 
 

• Ανόργανες ορυκτές ίνες 
• Οργανικά παράγωγα καυσίµων 
• Oργανικά φυτικά/ζωικά παράγωγα 
• Άλλα. 

 
Τα υφιστάµενα οικολογικά σήµατα δεν καλύπτουν τη µόνωση σωληνώσεων και αγωγών ούτε 
τα µονωτικά προϊόντα φυλλοειδούς τύπου. Τα κριτήρια που περιλαµβάνονται στο παρόν 
έγγραφο εφαρµόζονται µόνο στα υλικά που εµπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες 1-5. 
 
Τα περισσότερα θερµοµονωτικά προϊόντα καλύπτονται από την οδηγία για τα προϊόντα του 
τοµέα των δοµικών κατασκευών (βλ. σηµείο 6.2), οριζόµενα σε εναρµονισµένα ευρωπαϊκά 
πρότυπα και αξιολογούµενα µε µεθόδους δοκιµών που καθορίζονται στα εν λόγω πρότυπα. 
Τα προϊόντα που καλύπτονται από την οδηγία για τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών 
κατασκευών πρέπει να φέρουν το σήµα CE. Το σήµα CE συνοδεύεται από ειδικές τεχνικές 
πληροφορίες για συγκεκριµένες επιδόσεις των εν λόγω προϊόντων. 

 
2. Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
 
Κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της θερµοµόνωσης, τα επικίνδυνα υλικά έχουν καίριας 
σηµασίας περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ιδίως κατά τη χηµική σύνθεση των διογκωτικών 
µέσων. Πρόκειται για επιπτώσεις στην ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα και των υδάτων, 
καθώς και στην υγεία του ανθρώπου, δεδοµένου ότι πολλές από τις ουσίες χαρακτηρίζονται 
καρκινογόνες ή ερεθιστικές για τα άτοµα µε αναπνευστικά προβλήµατα. Η επικινδυνότητα των 
εν λόγω ουσιών καθιστά πολλές από αυτές ακατάλληλες για υγειονοµική ταφή σε χώρους 
ταφής µη επικίνδυνων αποβλήτων. Ορισµένες µπορούν να ανακυκλωθούν, µε αποτέλεσµα 
να περιορίζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους. 
 
Η ενεργειακή κατανάλωση αποτελεί µια άλλη κύρια επίπτωση, ιδίως κατά την κατασκευή και 
τη µεταφορά. Ωστόσο, ο περιορισµός της χρήσης ενέργειας σε κτίρια, µε την επιλογή 
µόνωσης υψηλής απόδοσης, µε ικανοποιητική θερµική αντοχή, είναι ζωτικής σηµασίας 
παράγοντας και πρέπει να αποτελεί το πρώτιστο µέληµα. Η πρακτική αυτή θα µειώσει την 
κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρηστική φάση, περιορίζοντας την ανάγκη καυσίµων για τη 
θέρµανση χώρων, έτσι ώστε να αντισταθµίζεται η ενέργεια που ενσωµατώνεται στα µονωτικά 

                                                 
1 Allen, E. (1999) Fundamentals of Building Construction Materials and Methods. 3rd ed. John Wiley & Sons. 
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υλικά. Από τη στιγµή που θα αποφασιστεί η επιθυµητή θερµική αντοχή, υπάρχουν ακόµη 
περιθώρια εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των διαφόρων µονωτικών υλικών 
που ικανοποιούν τη βασική αυτή απαίτηση. Αυτό είναι το στάδιο κατά το οποίο πρέπει να 
εξετάζονται οι επιπτώσεις που συνοψίζονται στο επόµενο σχήµα. 



∆ελτίο προϊόντων – Θερµοµόνωση 

4/16 

 
Κυριότερες περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις 
 Προσέγγιση Π∆Σ 

 
• Ενεργειακή κατανάλωση, ιδίως 

κατά την κατασκευή και 
µεταφορά. 

• Ενεργειακή κατανάλωση στο 
κτίριο ως αποτέλεσµα 
ανεπαρκούς µόνωσης. 

• Ρύπανση του ατµοσφαιρικού 
αέρα, του εδάφους και των 
υδάτων, λόγω της χρήσης 
επικίνδυνων υλικών, π.χ. 
διογκωτικών µέσων. 

• Χρήση/εξόρυξη πρώτων υλών.  
• Παραγωγή επικίνδυνων 

αποβλήτων. 
• Παραγωγή αποβλήτων, 

συµπεριλαµβανοµένων των 
επικίνδυνων αποβλήτων και 
των συσκευασιών, και διάθεσή 
τους. 

  
• Προµήθεια της ενεργειακά 

αποδοτικότερης µόνωσης. 
• Προµήθεια κατάλληλης για τη 

συγκεκριµένη κατάσταση 
µόνωσης, ώστε να 
εξασφαλίζεται το µέγιστο 
όφελος. 

• Προµήθεια µόνωσης που 
περιορίζει τη χρήση 
επικίνδυνων υλικών. 

• Προώθηση της 
αποτελεσµατικής συντήρησης 
της µόνωσης ώστε να 
επεκτείνεται η ωφέλιµη 
διάρκεια ζωής της. 

• Προώθηση της διαχείρισης 
στο τέλος του κύκλου ζωής, 
π.χ. συστήµατα 
επιστροφής/επαναχρησιµο-
ποίησης/ανακύκλωσης. 

• Προµήθεια προϊόντων που 
είναι σχεδιασµένα έτσι ώστε 
να αποσυναρµολογούνται και 
να ανακυκλώνονται µε 
ευκολία. 

• Προώθηση της χρήσης 
φιλικών προς το περιβάλλον 
υλικών. 

• Προαγωγή της χρήσης 
ανακυκλωµένων υλικών στη 
µόνωση και συσκευασία, είτε 
άµεσα είτε, στην περίπτωση 
της συσκευασίας, µέσω της 
συµµετοχής σε διαπιστευµένο 
σύστηµα ανακύκλωσης. 

 
Σηµειωτέον ότι η σειρά των επιπτώσεων δεν αντανακλά κατ’ ανάγκην τη σειρά της σηµασίας 
τους. 
 
3. Κριτήρια Π∆Σ για τη θερµοµόνωση  
 

3.1. Στοιχειώδη κριτήρια Π∆Σ για τη θερµοµόνωση 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Προµήθεια ενεργειακά αποδοτικών και φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων 
θερµοµόνωσης. 

 

 
TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

1. Βάσει της απαιτούµενης απόδοσης των κτιρίων στο πλαίσιο της οδηγίας για την 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, η θερµική αγωγιµότητα του προϊόντος  
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θερµοµόνωσης πρέπει να είναι µικρότερη από 0,044 W/mK. 
 
Επαλήθευση: Στις περιπτώσεις όπου τα αναγραφόµενα κριτήρια για κάποιο προϊόν 
περιλαµβάνονται σε σχετικό εναρµονισµένο ευρωπαϊκό πρότυπο, βάσει της οδηγίας για 
τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών (89/106/EΟΚ), για τη σήµανση CE, ο 
προµηθευτής πρέπει να παρέχει τις πληροφορίες που συνοδεύουν την απαιτούµενη 
σήµανση CE ώστε να αποδεικνύεται η συµµόρφωση µε τα αναγραφόµενα κριτήρια. 

  
Όταν τα αναγραφόµενα κριτήρια για κάποιο προϊόν δεν περιλαµβάνονται στις 
πληροφορίες που συνοδεύουν τη σήµανση CE βάσει της οδηγίας για τα προϊόντα του 
τοµέα των δοµικών κατασκευών (89/106/EΟΚ), τα προϊόντα που διαθέτουν σχετικό 
οικολογικό σήµα τύπου 1 και πληρούν τα αναγραφόµενα κριτήρια θεωρούνται σύµµορφα. 
Θα γίνονται επίσης δεκτά άλλα κατάλληλα αποδεικτικά µέσα ή υπογεγραµµένη δήλωση. 
 
2. Το προϊόν δεν πρέπει να αποδεσµεύει, απευθείας ή µέσω έκπλυσης, καµία ουσία 

πέραν των υφιστάµενων οριακών τιµών που καθορίζονται στους ακόλουθους 
κανονισµούς:  

 
α) Ουσίες που ρυθµίζονται στην ΕΕ µέσω του κανονισµού 842/2006/EΚ για τα 

φθοριούχα αέρια. 
β) ∆εν πρέπει να αποδεσµεύονται ουσίες ή παρασκευάσµατα που ταξινοµούνται 

σύµφωνα µε τις οδηγίες 1999/45/EΚ και 67/548/ΕΟΚ ως καρκινογόνα (R40, R45, 
R49), επιβλαβή για το αναπαραγωγικό σύστηµα (R60, R61, R62, R63), 
µεταλλαξιογόνα (R46, R68), τοξικά (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), 
αλλεργιογόνα όταν εισπνέονται (R42), προκαλούντα κληρονοµικές γενετικές 
βλάβες (R46), ενέχοντα κίνδυνο σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από 
παρατεταµένη έκθεση (R48), ενέχοντα πιθανούς κινδύνους µόνιµων επιδράσεων 
(R68). 

γ) ∆εν πρέπει να αποδεσµεύονται ουσίες ή παρασκευάσµατα που ταξινοµούνται 
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόµηση, την 
επισήµανση και τη συσκευασία των ουσιών και των µειγµάτων

2 ως καρκινογόνα 
(H350-351), επιβλαβή για το αναπαραγωγικό σύστηµα (H360-361), 
µεταλλαξιογόνα (H340-341), τοξικά (H300- H301, H310-H311, H330-H331, 
H411), αλλεργιογόνα όταν εισπνέονται (H334), προκαλούντα κληρονοµικές ή 
γενετικές βλάβες (H340), ενέχοντα κίνδυνο σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα 
από παρατεταµένη έκθεση (H372-373), ενέχοντα πιθανούς κινδύνους µόνιµων 
επιδράσεων (H371). 

 
Επαλήθευση: Ο προσφέρων πρέπει να προσκοµίζει κατάλληλες αποδείξεις 
συµµόρφωσης µε το εν λόγω κριτήριο. 
 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Θα απονέµονται πρόσθετοι βαθµοί για τα ακόλουθα: 

1. Τα υλικά µε βάση το ξύλο (π.χ. φελλός, κυτταρίνη) που χρησιµοποιούνται για την 
κατασκευή θερµοµονωτικών υλικών και προέρχονται από δάση τα οποία αποτελούν 
το αντικείµενο αειφόρου διαχείρισης, κατά τρόπον ώστε να εφαρµόζονται οι αρχές και 
τα µέτρα που αποβλέπουν στη διασφάλιση αειφόρου και νόµιµης δασικής 
διαχείρισης, υπό τον όρο τα κριτήρια αυτά χαρακτηρίζουν και αφορούν το προϊόν. 
Στην Ευρώπη, οι εν λόγω αρχές και µέτρα πρέπει να αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 
αυτά των πανευρωπαϊκών κατευθυντηρίων γραµµών επιχειρησιακού επιπέδου για 
την αειφόρο δασική διαχείριση, οι οποίες εγκρίθηκαν στην υπουργική διάσκεψη της 
Λισσαβόνας για την προστασία των δασών στην Ευρώπη (2 έως 4 Ιουνίου 1998). 
Εκτός Ευρώπης, πρέπει τουλάχιστον να αντιστοιχούν στις δασικές αρχές της 
∆ιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για το περιβάλλον και την ανάπτυξη (UNCED, Rio 
de Janeiro, Ιούνιος του 1992) και, όπου έχουν εφαρµογή, µε τα κριτήρια ή τις 
κατευθυντήριες γραµµές για αειφόρο δασική διαχείριση που έχουν θεσπιστεί στο 

                                                 
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:el:PDF, σ.1352 
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πλαίσιο αντίστοιχων διεθνών και περιφερειακών πρωτοβουλιών (ITTO, διαδικασία 
του Μόντρεαλ, διαδικασία του Tarapoto, πρωτοβουλία Dry-Zone Africa των 
UNEP/FAO). 

 
Επαλήθευση: Η αειφόρος και νόµιµη προέλευση της ξυλείας/των ινών ξύλου µπορεί να 
καταδειχθεί µε την εγκατάσταση συστήµατος ιχνηλάτησης στην αλυσίδα παραγωγής  
(chain of custody). Τα εθελοντικά αυτά συστήµατα µπορούν να είναι πιστοποιηµένα από 
τρίτα µέρη, συχνά ως µέρος των προτύπων ISO 9000 ή/και ISO 14000 ή του 
συστήµατος διαχείρισης EMAS. 
 
Θα γίνονται επίσης δεκτά ως αποδεικτικά συµµόρφωσης, πιστοποιητικά αλυσίδας 
παραγωγής για την ξυλεία/τις ίνες ξύλου που πιστοποιούνται ως FSC[2], PEFC[3] ή 
οποιαδήποτε άλλα ισοδύναµα µέσα απόδειξης. Εάν η ξυλεία/οι ίνες ξύλου προέρχονται 
από χώρα που έχει υπογράψει εθελοντική συµφωνία εταιρικής σχέσης µε την ΕΕ, η 
άδεια FLEGT µπορεί να χρησιµεύσει ως απόδειξη νοµιµότητας[4].  
Άλλα αποδεικτικά µέσα που γίνονται δεκτά περιλαµβάνουν τα σχετικά και έγκυρα 
πιστοποιητικά CITES ή άλλα ισοδύναµα και επαληθεύσιµα µέσα, όπως είναι η εφαρµογή 
συστήµατος «δέουσας επιµέλειας». Για τα µη πιστοποιηµένα παρθένα υλικά, οι 
προσφέροντες οφείλουν να επισηµαίνουν τους τύπους (είδη), τις ποσότητες και την 
προέλευση της ξυλείας/των ινών ξύλου και να υποβάλλουν δήλωση περί της 
νοµιµότητάς τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η ιχνηλάτηση της ξυλείας/των ινών 
ξύλου καθόλη την αλυσίδα παραγωγής, από το δάσος µέχρι το προϊόν. 

 

 
ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε:  
 

• τον κατασκευαστή και την ηµεροµηνία κατασκευής/αριθµό παρτίδας· 
• τις τιµές R και τις αντίστοιχες φράσεις H για τα προϊόντα κατά τον χρόνο της 

κατασκευής τους· 
• το υλικό από το οποίο έχει κατασκευαστεί το προϊόν· 
• το βάρος και το πάχος· 
• την επί τοις εκατό περιεκτικότητα σε ανακυκλωµένα υλικά

3: η εκατοστιαία 
αναλογία κάθε υλικού που περιέχεται πρέπει να επισηµαίνεται µε σαφήνεια κατά 
µάζα και όγκο· 

• τον µέγιστο χρόνο αποθήκευσης ή καταληκτική ηµεροµηνία εγκατάστασης· 
• τον χρόνο µετά την εγκατάσταση κατά τον οποίο το προϊόν θα έχει επανέλθει στο 

ονοµαστικό πάχος του· 
• οδηγίες µεταφοράς και εγκατάστασης· 
• γραπτές οδηγίες αποθήκευσης. 

 
Επαλήθευση: Στις περιπτώσεις όπου τα αναγραφόµενα κριτήρια για κάποιο προϊόν 
περιλαµβάνονται σε σχετικό εναρµονισµένο ευρωπαϊκό πρότυπο, βάσει της οδηγίας για 
τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών (89/106/EΟΚ), για τη σήµανση CE, ο 
προµηθευτής πρέπει να παρέχει τις πληροφορίες που συνοδεύουν την απαιτούµενη 
σήµανση CE ώστε να αποδεικνύεται η συµµόρφωση µε τα αναγραφόµενα κριτήρια. 

  
Όταν τα αναγραφόµενα κριτήρια για κάποιο προϊόν δεν περιλαµβάνονται στις 
πληροφορίες που συνοδεύουν τη σήµανση CE βάσει της οδηγίας για τα προϊόντα του 

                                                                                                                                         
[2]   FSC (Forest Stewardship Council/Συµβούλιο ∆ιαχείρισης των ∆ασών): http://www.fsc.org/en   
[3]   PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification/Πρόγραµµα Υποστήριξης της ∆ασικής Πιστοποίησης): 
http://www.pefc.org/internet/html   
[4]  Το σχέδιο δράσης FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade/Επιβολή της ∆ασικής Νοµοθεσίας, ∆ιακυβέρνηση και 
Εµπόριο) εγκρίθηκε από την ΕΕ το 2003. Tο σχέδιο δράσης σκιαγραφεί σειρά µέτρων για την αντιµετώπιση της παράνοµης υλοτοµίας 
στις αναπτυσσόµενες χώρες, καθορίζει δε ένα σύστηµα αδειοδότησης της ξυλείας, ώστε να κατοχυρώνεται η νοµιµότητα των 
εισαγόµενων προϊόντων ξυλείας. Προκειµένου να χορηγηθεί η άδεια, πρέπει να υπογράφονται εθελοντικές συµφωνίες εταιρικής 
σχέσης (VPA) µεταξύ των χωρών παραγωγής ξυλείας και της ΕΕ. Τα προϊόντα ξυλείας που έχουν παραχθεί νόµιµα σε χώρες-
εταίρους VPA θα αδειοδοτούνται για τη νοµιµότητα της παραγωγής· περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
3 Χρησιµοποιείται ο ορισµός της περιεκτικότητας σε ανακυκλωµένα υλικά κατά το πρότυπο ISO 14021. 
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τοµέα των δοµικών κατασκευών (89/106/EΟΚ), τα προϊόντα που διαθέτουν σχετικό 
οικολογικό σήµα τύπου 1 και πληρούν τα αναγραφόµενα κριτήρια θεωρούνται σύµµορφα. 
Θα γίνονται επίσης δεκτά άλλα κατάλληλα αποδεικτικά µέσα ή υπογεγραµµένη δήλωση.  
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3.2. Αναλυτικά κριτήρια Π∆Σ για τη θερµοµόνωση 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

 

Προµήθεια ενεργειακά αποδοτικών και φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων 
θερµοµόνωσης. 

 

 

 
TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

3. Βάσει της απαιτούµενης απόδοσης των κτιρίων στο πλαίσιο της οδηγίας για την 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, η θερµική αγωγιµότητα του προϊόντος  
θερµοµόνωσης πρέπει να είναι µικρότερη από 0,044 W/mK. 

 
Επαλήθευση: Στις περιπτώσεις όπου τα αναγραφόµενα κριτήρια για κάποιο προϊόν 
περιλαµβάνονται σε σχετικό εναρµονισµένο ευρωπαϊκό πρότυπο, βάσει της οδηγίας για 
τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών (89/106/EΟΚ), για τη σήµανση CE, ο 
προµηθευτής πρέπει να παρέχει τις πληροφορίες που συνοδεύουν την απαιτούµενη 
σήµανση CE ώστε να αποδεικνύεται η συµµόρφωση µε τα αναγραφόµενα κριτήρια. 

  
Όταν τα αναγραφόµενα κριτήρια για κάποιο προϊόν δεν περιλαµβάνονται στις 
πληροφορίες που συνοδεύουν τη σήµανση CE βάσει της οδηγίας για τα προϊόντα του 
τοµέα των δοµικών κατασκευών (89/106/EΟΚ), τα προϊόντα που διαθέτουν σχετικό 
οικολογικό σήµα τύπου 1 και πληρούν τα αναγραφόµενα κριτήρια θεωρούνται σύµµορφα. 
Θα γίνονται επίσης δεκτά άλλα κατάλληλα αποδεικτικά µέσα ή υπογεγραµµένη δήλωση.. 
 
4. Το προϊόν δεν πρέπει να αποδεσµεύει, απευθείας ή µέσω έκπλυσης, καµία ουσία 

πέραν των υφιστάµενων οριακών τιµών που καθορίζονται στους ακόλουθους 
κανονισµούς:  

 
α) Ουσίες που ρυθµίζονται στην ΕΕ µέσω του κανονισµού 842/2006/EΚ για τα 

φθοριούχα αέρια. 
β) ∆εν πρέπει να αποδεσµεύονται ουσίες ή παρασκευάσµατα που ταξινοµούνται 

σύµφωνα µε τις οδηγίες 1999/45/EΚ και 67/548/ΕΟΚ ως καρκινογόνα (R40, R45, 
R49), επιβλαβή για το αναπαραγωγικό σύστηµα (R60, R61, R62, R63), 
µεταλλαξιογόνα (R46, R68), τοξικά (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), 
αλλεργιογόνα όταν εισπνέονται (R42), προκαλούντα κληρονοµικές γενετικές 
βλάβες (R46), ενέχοντα κίνδυνο σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από 
παρατεταµένη έκθεση (R48), ενέχοντα πιθανούς κινδύνους µόνιµων επιδράσεων 
(R68). 

γ) ∆εν πρέπει να αποδεσµεύονται ουσίες ή παρασκευάσµατα που ταξινοµούνται 
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόµηση, την 
επισήµανση και τη συσκευασία των ουσιών και των µειγµάτων

4 ως καρκινογόνα 
(H350-351), επιβλαβή για το αναπαραγωγικό σύστηµα (H360-361), 
µεταλλαξιογόνα (H340-341), τοξικά (H300- H301, H310-H311, H330-H331, 
H411), αλλεργιογόνα όταν εισπνέονται (H334), προκαλούντα κληρονοµικές ή 
γενετικές βλάβες (H340), ενέχοντα κίνδυνο σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα 
από παρατεταµένη έκθεση (H372-373), ενέχοντα πιθανούς κινδύνους µόνιµων 
επιδράσεων (H371). 

 
Επαλήθευση: Ο προσφέρων πρέπει να προσκοµίζει κατάλληλες αποδείξεις 
συµµόρφωσης µε το εν λόγω κριτήριο. 
 
 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

                                                 
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:el:PDF,σ.1352 
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Θα απονέµονται πρόσθετοι βαθµοί για τα ακόλουθα: 
2. Τα υλικά µε βάση το ξύλο (π.χ. φελλός, κυτταρίνη) που χρησιµοποιούνται για την 

κατασκευή θερµοµονωτικών υλικών και προέρχονται από δάση τα οποία αποτελούν 
το αντικείµενο αειφόρου διαχείρισης, κατά τρόπον ώστε να εφαρµόζονται οι αρχές και 
τα µέτρα που αποβλέπουν στη διασφάλιση αειφόρου και νόµιµης δασικής 
διαχείρισης, υπό τον όρο τα κριτήρια αυτά χαρακτηρίζουν και αφορούν το προϊόν. 
Στην Ευρώπη, οι εν λόγω αρχές και µέτρα πρέπει να αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 
αυτά των πανευρωπαϊκών κατευθυντηρίων γραµµών επιχειρησιακού επιπέδου για 
την αειφόρο δασική διαχείριση, οι οποίες εγκρίθηκαν στην υπουργική διάσκεψη της 
Λισσαβόνας για την προστασία των δασών στην Ευρώπη (2 έως 4 Ιουνίου 1998). 
Εκτός Ευρώπης, πρέπει τουλάχιστον να αντιστοιχούν στις δασικές αρχές της 
∆ιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για το περιβάλλον και την ανάπτυξη (UNCED, Rio 
de Janeiro, Ιούνιος του 1992) και, όπου έχουν εφαρµογή, µε τα κριτήρια ή τις 
κατευθυντήριες γραµµές για αειφόρο δασική διαχείριση που έχουν θεσπιστεί στο 
πλαίσιο αντίστοιχων διεθνών και περιφερειακών πρωτοβουλιών (ITTO, διαδικασία 
του Μόντρεαλ, διαδικασία του Tarapoto, πρωτοβουλία Dry-Zone Africa των 
UNEP/FAO). 

 
Επαλήθευση: Η αειφόρος και νόµιµη προέλευση της ξυλείας/των ινών ξύλου µπορεί να 
καταδειχθεί µε την εγκατάσταση συστήµατος ιχνηλάτησης στην αλυσίδα παραγωγής  
(chain of custody). Τα εθελοντικά αυτά συστήµατα µπορούν να είναι πιστοποιηµένα από 
τρίτα µέρη, συχνά ως µέρος των προτύπων ISO 9000 ή/και ISO 14000 ή του 
συστήµατος διαχείρισης EMAS. 
 
Θα γίνονται επίσης δεκτά ως αποδεικτικά συµµόρφωσης, πιστοποιητικά αλυσίδας 
παραγωγής για την ξυλεία/τις ίνες ξύλου που πιστοποιούνται ως FSC[2], PEFC[3] ή 
οποιαδήποτε άλλα ισοδύναµα µέσα απόδειξης. Εάν η ξυλεία/οι ίνες ξύλου προέρχονται 
από χώρα που έχει υπογράψει εθελοντική συµφωνία εταιρικής σχέσης µε την ΕΕ, η 
άδεια FLEGT µπορεί να χρησιµεύσει ως απόδειξη νοµιµότητας[4].  
Άλλα αποδεικτικά µέσα που γίνονται δεκτά περιλαµβάνουν τα σχετικά και έγκυρα 
πιστοποιητικά CITES ή άλλα ισοδύναµα και επαληθεύσιµα µέσα, όπως είναι η εφαρµογή 
συστήµατος «δέουσας επιµέλειας». Για τα µη πιστοποιηµένα παρθένα υλικά, οι 
προσφέροντες οφείλουν να επισηµαίνουν τους τύπους (είδη), τις ποσότητες και την 
προέλευση της ξυλείας/των ινών ξύλου και να υποβάλλουν δήλωση περί της 
νοµιµότητάς τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η ιχνηλάτηση της ξυλείας/των ινών 
ξύλου καθόλη την αλυσίδα παραγωγής, από το δάσος µέχρι το προϊόν. 

 
2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι Π∆Σ περιλαµβάνουν την εγκατάσταση προϊόντος, 

οι εγκαταστάτες παρέχουν ελάχιστη εικοσαετή εγγύηση. Στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες οι Π∆Σ καλύπτουν µόνο την προµήθεια προϊόντων (χωρίς τις εργασίες 
εγκατάστασης, δηλαδή αγορά προϊόντων «σε απόθεµα»), ο κατασκευαστής παρέχει 
ελάχιστη εικοσαετή εγγύηση για το προϊόν, υπό τον όρο ότι η εγκατάσταση θα γίνει 
σύµφωνα µε τις τεχνικές οδηγίες του. 

 
Επαλήθευση: Ο προσφέρων πρέπει να αποδεικνύει κατάλληλα ότι πληρούται το 
συγκεκριµένο κριτήριο. 
 
3. Κατά τη σύγκριση ίδιων υλικών, θα απονέµονται πρόσθετοι βαθµοί ανάλογα µε την 

                                                 
[2]   FSC (Forest Stewardship Council/Συµβούλιο ∆ιαχείρισης των ∆ασών): http://www.fsc.org/en   
[3]   PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification/Πρόγραµµα Υποστήριξης της ∆ασικής Πιστοποίησης): 
http://www.pefc.org/internet/html   
[4]  Το σχέδιο δράσης FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade/Επιβολή της ∆ασικής Νοµοθεσίας, ∆ιακυβέρνηση και 
Εµπόριο) εγκρίθηκε από την ΕΕ το 2003. Tο σχέδιο δράσης σκιαγραφεί σειρά µέτρων για την αντιµετώπιση της παράνοµης υλοτοµίας 
στις αναπτυσσόµενες χώρες, καθορίζει δε ένα σύστηµα αδειοδότησης της ξυλείας, ώστε να κατοχυρώνεται η νοµιµότητα των 
εισαγόµενων προϊόντων ξυλείας. Προκειµένου να χορηγηθεί η άδεια, πρέπει να υπογράφονται εθελοντικές συµφωνίες εταιρικής 
σχέσης (VPA) µεταξύ των χωρών παραγωγής ξυλείας και της ΕΕ. Τα προϊόντα ξυλείας που έχουν παραχθεί νόµιµα σε χώρες-
εταίρους VPA θα αδειοδοτούνται για τη νοµιµότητα της παραγωγής· περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
5 Χρησιµοποιείται ο ορισµός της περιεκτικότητας σε ανακυκλωµένα υλικά κατά το πρότυπο ISO 14021: η κατά µάζα αναλογία 
ανακυκλωµένου υλικού σε ένα προϊόν. Μόνο προκαταναλωτικά και µετακαναλωτικά υλικά θεωρούνται ανακυκλωµένα, σύµφωνα µε 
την ακόλουθη χρήση των όρων: 
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εκατοστιαία αναλογία ανακυκλωµένων υλικών
5 στο µονωτικό προϊόν, χωρίς να 

προκαλείται αύξηση του πάχους του υλικού που απαιτείται για την παροχή του ίδιου 
επιπέδου µόνωσης. Η χρήση προϊόντων που περιέχουν ανακυκλωµένα υλικά δεν 
πρέπει επίσης να υποσκάπτει τη λειτουργία ή τις θερµικές ιδιότητες του µονωτικού 
προϊόντος (ούτε την ποσότητα υλικών που χρειάζεται για τη συνολική κατασκευή).  

 
Επαλήθευση: Ο προσφέρων πρέπει να αποδεικνύει κατάλληλα ότι πληρούται το 
συγκεκριµένο κριτήριο.  
Κατευθυντήριες γραµµές για τα κατάλληλα επίπεδα περιεκτικότητας σε ανακυκλωµένα 
υλικά διατίθενται στον ισότοπο 
http://www.wrap.org.uk/downloads/Standard_table-June_081.f405764b.5001.pdf 

 
4. Θα απονέµονται πρόσθετοι βαθµοί για µονωτικά προϊόντα στα οποία έχουν 

χρησιµοποιηθεί διογκωτικά µέσα µε χαµηλότερο δυναµικό υπερθέρµανσης του 
πλανήτη (GWP), εφόσον τα συγκρινόµενα διογκωτικά µέσα έχουν ως αποτέλεσµα τα 
ίδια επίπεδα θερµικής απόδοσης της µόνωσης κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του 
προϊόντος. 

 
Επαλήθευση: Ο προσφέρων πρέπει να αποδεικνύει κατάλληλα ότι πληρούται το 
συγκεκριµένο κριτήριο.  
 

 
 
 

ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

2. Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε:  
 

• τον κατασκευαστή και την ηµεροµηνία κατασκευής/αριθµό παρτίδας· 
• τις τιµές R και τις αντίστοιχες φράσεις H για τα προϊόντα κατά τον χρόνο της 

κατασκευής τους· 
• το υλικό από το οποίο έχει κατασκευαστεί το προϊόν· 
• το βάρος και το πάχος· 
• την επί τοις εκατό περιεκτικότητα σε ανακυκλωµένα υλικά

6: η εκατοστιαία 
αναλογία κάθε υλικού που περιέχεται πρέπει να επισηµαίνεται µε σαφήνεια κατά 
µάζα και όγκο· 

• τον µέγιστο χρόνο αποθήκευσης ή καταληκτική ηµεροµηνία εγκατάστασης· 
• τον χρόνο µετά την εγκατάσταση κατά τον οποίο το προϊόν θα έχει επανέλθει στο 

ονοµαστικό πάχος του· 
• οδηγίες µεταφοράς και εγκατάστασης· 
• γραπτές οδηγίες αποθήκευσης. 

 
Επαλήθευση: Στις περιπτώσεις όπου τα αναγραφόµενα κριτήρια για κάποιο προϊόν 
περιλαµβάνονται σε σχετικό εναρµονισµένο ευρωπαϊκό πρότυπο, βάσει της οδηγίας για 
τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών (89/106/EΟΚ), για τη σήµανση CE, ο 
προµηθευτής πρέπει να παρέχει τις πληροφορίες που συνοδεύουν την απαιτούµενη 
σήµανση CE ώστε να αποδεικνύεται η συµµόρφωση µε τα αναγραφόµενα κριτήρια. 

  
Όταν τα αναγραφόµενα κριτήρια για κάποιο προϊόν δεν περιλαµβάνονται στις 
πληροφορίες που συνοδεύουν τη σήµανση CE βάσει της οδηγίας για τα προϊόντα του 
τοµέα των δοµικών κατασκευών (89/106/EΟΚ), τα προϊόντα που διαθέτουν σχετικό 

                                                                                                                                         
• Προκαταναλωτικό υλικό: υλικό που εκτρέπεται από τη ροή των αποβλήτων κατά τη διάρκεια µιας µεταποιητικής 

διεργασίας. Εξαιρείται η επαναχρησιµοποίηση υλικών όπως τα ρινίσµατα, τα θραύσµατα και τα απορρίµµατα µετάλλων 
(σκραπ) που παράγονται στη διάρκεια µιας διεργασίας και µπορούν να αποκατασταθούν ποιοτικά στο πλαίσιο της ίδιας 
διεργασίας. 

• Μετακαταναλωτικό υλικό: υλικό που παράγεται από τα νοικοκυριά ή από εµπορικές, βιοµηχανικές και διοικητικές 
εγκαταστάσεις, όταν λειτουργούν ως τελικοί χρήστες ενός αγαθού ή µιας υπηρεσίας, και το οποίο δεν µπορεί πλέον να 
χρησιµοποιηθεί για τον προβλεπόµενο σκοπό του. Σ’ αυτήν την κατηγορία περιλαµβάνονται και οι επιστροφές υλικών από 
την αλυσίδα διανοµής (http://www.greenspec.co.uk/html/materials/recycledcontent.html). 

6 Χρησιµοποιείται ο ορισµός της περιεκτικότητας σε ανακυκλωµένα υλικά κατά το πρότυπο ISO 14021. 
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οικολογικό σήµα τύπου 1 και πληρούν τα αναγραφόµενα κριτήρια θεωρούνται σύµµορφα. 
Θα γίνονται επίσης δεκτά άλλα κατάλληλα αποδεικτικά µέσα ή υπογεγραµµένη δήλωση.  
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3.3. Μονωτικά υλικά: Επεξηγηµατικές σηµειώσεις 
 

1. 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 να 
αντιπροσωπεύουν συνολικά τουλάχιστον το 10 έως 15 % των διαθέσιµων βαθµών. 

 
2. Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να συνεκτιµούν τις τοπικές συνθήκες των κατασκευών 

για τις οποίες απαιτείται µόνωση, όπως είναι η γεωγραφία, το κλίµα και το µέγεθος, 
ούτως ώστε να χρησιµοποιούνται ο κατάλληλος τύπος και οι ενδεδειγµένες ποσότητες 
µονωτικού υλικού. 
 

3. Συσκευασία: 
 

Το άρθρο 3 της οδηγίας 94/62/EΚ της 20ής ∆εκεµβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα 
απορρίµµατα συσκευασίας, ορίζει τη συσκευασία ως εξής: 

 
• Κάθε προϊόν, κατασκευασµένο από οποιουδήποτε είδους υλικό και προοριζόµενο 

να χρησιµοποιείται για να περιέχει αγαθά και για την προστασία, τη διακίνηση, τη 
διάθεση και την παρουσίαση αγαθών, από πρώτες ύλες µέχρι επεξεργασµένα 
αγαθά, από τον παραγωγό µέχρι τον χρήστη ή τον καταναλωτή. Πρέπει να 
θεωρούνται ως συσκευασίες όλα τα είδη «µιας χρήσης» που χρησιµοποιούνται για 
τον ίδιο σκοπό.  

 
Ο βαθµός στον οποίο η συσκευασία αποτελεί σηµαντικό περιβαλλοντικό µέληµα για 
συγκεκριµένο προϊόν εξαρτάται από ορισµένες µεταβλητές, συµπεριλαµβανοµένων της 
διάρκειας ζωής του προϊόντος και του υλικού συσκευασίας. Για παράδειγµα, για βραχύβια 
προϊόντα, η συσκευασία τείνει να είναι σηµαντικότερη απ’ ό,τι για ένα µακρόβιο προϊόν. 
Οµοίως, η συσκευασία τείνει να είναι λιγότερο σηµαντική από πλευράς κύκλου ζωής για 
ένα ενεργειοβόρο προϊόν. 
 
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αναθέτουσα αρχή θεωρεί τη συσκευασία σηµαντικό 
ζήτηµα, ενδέχεται να επιδιώκει τη συγκέντρωση πληροφοριών από τους υποψήφιους 
προµηθευτές, ώστε να επιβεβαιώνει την εκ µέρους τους συνεκτίµηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της συσκευασίας που έχουν επιλέξει και τη συνέπειά τους 
µε τις πολιτικές της αναθέτουσας αρχής. 
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4. Εξέταση του κόστους 
 
∆εδοµένου ότι αυξάνονται οι τιµές της ενέργειας και το κόστος της υγειονοµικής ταφής, οι 
κατασκευαστές και οι χρήστες στον τοµέα των κατασκευών στρέφουν την προσοχή τους στα 
µονωτικά υλικά προκειµένου να επιλύσουν το πρόβληµα των αυξανόµενων εξόδων τους. 
Στον πίνακα 1 εµφαίνεται το κόστος διαφόρων τύπων µονωτικών προϊόντων. Σηµειωτέον ότι 
ο εν λόγω πίνακας δεν περιέχει στοιχεία κόστους για όλα τα µονωτικά υλικά, δεδοµένου ότι 
προέρχεται από δευτερογενή πηγή. Ας ληφθεί επίσης υπόψη ότι τα εν λόγω στοιχεία κόστους 
είναι ενδεικτικά και υπόκεινται στις διακυµάνσεις της αγοράς.  

Πίνακας 1. Σύγκριση των τιµών σειράς µονωτικών προϊόντων. 7 

Τύπος µόνωσης Θερµικές επιδόσεις 
(W/mK) 

(α) 
Τιµή/ m2 

∆ιογκωµένο πολυστυρόλιο 

0,033 

Πλάκα των 50mm 3,14 ευρώ 
Πλάκα των 100mm 6,28 ευρώ 
Υλικό πλήρωσης διακένων των 65mm 
4,40 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένης της 
εργασίας για την εγκατάσταση) 

Πετροβάµβακας 0,034-0,036 4,40-7,80 ευρώ 
Κυτταρίνη 0,033 10,06 ευρώ 
Λίνος Ιsovlas 

50mm: 0,035 
50mm 5,52 ευρώ 
100mm 9,48 ευρώ 

Μαλλί προβάτου 
0,037 

50mm 5,98 ευρώ 
100mm 11,94 ευρώ 

Εύκαµπτη αφρώδης µελαµίνη 0,035 50mm 37,71 ευρώ 
Φελλός 0,037 ∆εν παρέχεται τιµή 
Isonat (βάττες από ίνες 
κάνναβης και ανακυκλωµένες 
ίνες βαµβακιού) 

0,039 
50mm 5,23 ευρώ 
100mm 10,43 ευρώ 

(α) Η τιµή µετατράπηκε σε ευρώ από λίρες στερλίνες µε τη βοήθεια του ιστότοπου http://www.xe.com στις 7/7/08. 
 

Μολονότι το διογκωµένο πολυστυρόλιο (EPS) έχει µικρότερο κόστος αγοράς από τα 
περισσότερα άλλα υλικά συναφών θερµικών επιδόσεων, ενσωµατώνεται σε αυτό 
περισσότερη ενέργεια κατά την κατασκευή του. Για παράδειγµα, ο πίνακας 2 της τεχνικής 
ενηµερωτικής έκθεσης δείχνει ότι το EPS έχει τετραπλάσια ενσωµατωµένη ενέργεια 
κατασκευής σε σχέση µε τον πετροβάµβακα. Οµοίως, µολονότι το µαλλί προβάτου πάχους 
100mm έχει περίπου διπλάσιο κόστος από την πλάκα EPS των 100mm για συγκρίσιµες 
θερµικές επιδόσεις, διαθέτει κλάσµα (~4%) της ενσωµατωµένης ενέργειας κατασκευής. Οι 
καταναλωτές καλούνται να σταθµίζουν το κόστος αγοράς και εγκατάστασης έναντι της 
αντοχής του υλικού και της θερµικής απόδοσης που απαιτείται για το κτίριο, κατά τρόπον 
ώστε να είναι ανάλογα µεταξύ τους. Με άλλα λόγια, η προµήθεια και εγκατάσταση 
µεγαλύτερης θερµικής απόδοσης µε υψηλότερο κόστος µπορεί να είναι δυνατή, αλλά 
ενδεχοµένως να µην απαιτείται για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται το κτίριο, 
συνεκτιµώντας τη θέση του και το κλίµα. 
 
Κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής, στο κόστος ενός κτιρίου υπεισέρχονται οι ακόλουθες 
πτυχές

8: 
 

• το κόστος ελέγχου των ατµοσφαιρικών εκποµπών, 
• το κόστος των πόρων που απαιτούνται για την εξόρυξη και την παραγωγή του 

προϊόντος, π.χ. το κόστος της ενέργειας, της µεταφοράς, της συσκευασίας, των 
αποβλήτων και των εκποµπών, 

• το κόστος της επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων, 
• το κόστος των οικολογικών φόρων, 
• το κόστος των µέτρων επανόρθωσης των ζηµιών από τη ρύπανση, 
• το κόστος της περιβαλλοντικής διαχείρισης, 

                                                 
7 Roaf, S. et al. (2007) Ecohouse: a Desigh Guide. 3rd ed. Architectural Press. 
8 Boussabaine and Kirkham (2004) Whole Life-cycle costing: Risk and risk responses. Blackwell Publishing. 
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• το κόστος κοινωφελών υπηρεσιών, όπως της παροχής νερού, ηλεκτρισµού και 
φυσικού αερίου. 

 
Μέρος του κόστους, συνήθως αυτό που προκύπτει από τα στάδια της παραγωγής, 
µετακυλίεται στον τελικό χρήστη µέσω της τιµής του µονωτικού προϊόντος. Οι καταναλωτές 
πρέπει να σταθµίζουν το κόστος αυτό έναντι του υψηλότερου κόστους θέρµανσης και 
κλιµατισµού που θα τους επιβάρυνε χωρίς τη µόνωση. Πρέπει επίσης να λαµβάνουν υπόψη 
τυχόν κίνητρα που παρέχουν οι κυβερνήσεις ή οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας. Για 
παράδειγµα, στο Ηνωµένο Βασίλειο, η οργάνωση Energy Saving Trust (EST) υπολόγισε τις 
πιθανές εξοικονοµήσεις στον συγκεκριµένο τοµέα για κατοικία τριών όψεων µε τρία 
υπνοδωµάτια και κεντρική θέρµανση µε φυσικό αέριο, όπου η µόνωση εγκαθίσταται από 
επαγγελµατία και επιτυγχάνεται έκπτωση στην τιµή των µονωτικών υλικών από τον τοπικό 
ενεργειακό προµηθευτή. 
 
Στον πίνακα 2 εµφαίνονται ορισµένα από τα συµπεράσµατα της µελέτης της ΕST. 
 
Πίνακας 2 Εξοικονοµήσεις χάρη στη µόνωση  
Προϊόν Ετήσια 

εξοικονόµηση* 
Κόστος 
εγκατάστασης * 

Περίοδος 
απόσβεσης 

Μόνωση διπλού 
τοίχου µε διάκενο9 

Περίπου 132 ευρώ Περίπου 300 ευρώ** Περίπου 2 έτη 

Μόνωση εσωτερικού 
τοίχου

10 
Περίπου 438 ευρώ 6 600-10 200ευρώ*** Περίπου 15 έως 23 

έτη 
Μόνωση εξωτερικού 
τοίχου

11 
Περίπου 462 ευρώ 12 600-17 400 

ευρώ*** 
Περίπου 27 έως 37 
έτη 

Μόνωση δαπέδου12 Περίπου 60 ευρώ Περίπου 120 
ευρώ**** 

Περίπου 2 έτη**** 

 
Σηµειώσεις 
*Όλα τα αριθµητικά στοιχεία κόστους και εξοικονόµησης έχουν µετατραπεί σε ευρώ µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία 
1 λίρα στερλίνα = 1,20037 ευρώ 
**Το κόστος εγκατάστασης περιλαµβάνει την επιδότηση από τους µεγάλους ενεργειακούς προµηθευτές στο πλαίσιο 
του στόχου Carbon Emissions Reduction Target (CERT), που αφορά τη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του 
άνθρακα, ενώ το σύνηθες κόστος χωρίς επιδότηση ανέρχεται σε 600 EUR περίπου. 
***Εσωτερικός / Εξωτερικός: Τα ανωτέρω αριθµητικά στοιχεία αφορούν το σύνολο της εγκατάστασης· ωστόσο εάν 
πρόκειται να ανακαινίσετε τους τοίχους της κατοικίας σας µεµονωµένα, µπορείτε να επιτύχετε σηµαντική 
εξοικονόµηση µονώνοντάς τους ταυτόχρονα. 
****Κόστος µε προσωπική εργασία και απόσβεση 
 
Ας σηµειωθεί επίσης ότι η περίοδος απόσβεσης στην περίπτωση των µονωτικών προϊόντων 
κυµαίνεται ανάλογα µε το κατά πόσο πρόκειται για νέα κατασκευή ή για ανακαίνιση. 
∆εδοµένου ότι πολλά παλαιά ακίνητα δεν ανταποκρίνονται πλέον στα υψηλά επίπεδα των 
κατασκευαστικών πρότυπων τα οποία ισχύουν για τα σύγχρονα κτίρια, η εξοικονόµηση 
ενέργειας είναι µεγαλύτερη µέσω της αντικατάστασης/συµπλήρωσης της µόνωσης των 
κτιρίων. Εποµένως η περίοδος απόσβεσης είναι µικρότερης διάρκειας, αφού οι λογαριασµοί 
της ενέργειας µειώνονται σε µεγαλύτερο βαθµό. 

                                                 
9 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Cavity-wall-insulation 
10 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Solid-wall-insulation 
11 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Solid-wall-insulation 
12 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Floor-Insulation 
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5. Σχετική νοµοθεσία της ΕΕ και παραποµπές 
 
5.1. Νοµοθεσία της ΕΕ 

 
• Οδηγία 2010/31/EΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:EL:PDF  
 

• Οδηγία 2010/30/EΕ για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από 
τα συνδεόµενα µε την ενέργεια προϊόντα µέσω της επισήµανσης και της παροχής 
οµοιόµορφων πληροφοριών σχετικά µε αυτά 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0001:0012:EL:PDF  

 
• Οδηγία 89/106/EΟΚ για τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0106:el:HTML   
 
• Οδηγία 93/68/EΟΚ του Συµβουλίου για την τροποποίηση πολλών οδηγιών, 

συµπεριλαµβανοµένης της οδηγίας 89/106/EΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών 
κατασκευών) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0068:EL:HTML 

  
• Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, της 16ης ∆εκεµβρίου 2008, για την ταξινόµηση, την 

επισήµανση και τη συσκευασία των ουσιών και των µειγµάτων 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:el:PDF  

 
• Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση 

και τους περιορισµούς των χηµικών προϊόντων (REACH) 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0849:EL:PDF 

 
• Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22001A0718(01):EL:HTML 

 
• Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του 

όζοντος 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0001:0030:EL:PDF 
 

• Οδηγία 94/62/EΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0062:EL:HTML  

 
• Απόφαση της Επιτροπής (97/129/EΚ) της 28ης Ιανουαρίου 1997 για τον καθορισµό 

συστήµατος αναγνώρισης των υλικών συσκευασίας σύµφωνα µε την οδηγία 94/62/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις συσκευασίες και τα 
απορρίµµατα συσκευασιών 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997D0129:EL:HTML 

 
• Οδηγία 2004/12/EΚ που τροποποιεί την οδηγία 94/62/EΚ για τις συσκευασίες και τα 

απορρίµµατα συσκευασίας 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:047:0026:0031:EL:PDF 

 
• Οδηγία 91/689/ΕΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0689:EL:HTML  
 
• Οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/EΚ) 
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http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0003:EL:PDF  

 
• Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων (Εuropean Waste Catalogue/EWC) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000D0532:EL:HTML  
 
• Οδηγία 1999/31/EΚ για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:EL:HTML  
 
• Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις 

ενεργειακές υπηρεσίες 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0032:EL:HTML  

 
• Οδηγία 2009/125/EΚ για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισµό απαιτήσεων οικολογικού 

σχεδιασµού όσον αφορά τα συνδεόµενα µε την ενέργεια προϊόντα  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:el:PDF 

 
 
5.2. Οικολογικά σήµατα και άλλες πηγές κριτηρίων 
 
• Good Environmental Choice Australia (GECA) Standard: Thermal Building Insulation 

Materials (αυστραλιανό περιβαλλοντικό πρότυπο για τα θερµοµονωτικά υλικά κτιρίων) 
http://www.aela.org.au/StandardsRegister.htm  

 
• Environment Canada’s Environmental Choice Program: Thermal Insulation Materials 

(καναδικό περιβαλλοντικό πρόγραµµα για τα θερµοµονωτικά υλικά) 
http://www.environmentalchoice.com/guidelines/guide.cfm?content=Guidelines&Name= 

 
• Environmental Choice New Zealand Label: Thermal (resistive-type) Building Insulants 

(περιβαλλοντικό σήµα της Νέας Ζηλανδίας για τα θερµοµονωτικά υλικά κτιρίων) 
http://www.enviro-choice.org.nz/ 

 
• Taiwan GreenMark Logo: Thermal insulation materials for building (οικολογικός 

λογότυπος της Ταϊβάν για τα θερµοµονωτικά υλικά κτιρίων) 
http://greenmark.epa.gov.tw/english/criteria.asp 

 
• Korea Ecolabel: EL243. Lagging, Insulating, and Sound Absorbing Material (κορεατικό 

οικολογικό σήµα για τα θερµοµονωτικά και ηχοµονωτικά υλικά) 
http://www.koeco.or.kr/eng/business/business01_03.asp?search=1_3 

 
• German Blue Angel: Building materials made from waste glass; Building materials made 

from waste paper (γερµανικό οικολογικό σήµα για τα δοµικά υλικά από απόβλητα γυαλιού 
και χαρτιού) http://www.blauer-engel.de/  

 
• UK Energy Saving Recommended (ESR) logo: Insulation (various) (λογότυπος του 

Ηνωµένου Βασιλείου για την εξοικονόµηση ενέργειας που καλύπτει διάφορα µονωτικά 
υλικά) 
http://www.energysavingtrust.org.uk/energy_saving_products 

 
• US ENERGY STAR program: Home sealing (πρόγραµµα των ΗΠΑ για την εξοικονόµηση 

ενέργειας που καλύπτει την πλήρη µόνωση κατοικιών) 
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=home_sealing.hm_improvement_sealing  

 


