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Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ 
 
Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Υπάρχει, ωστόσο, μια συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ που προβλέπει ότι οι κεντρικές 
διοικήσεις θα πρέπει να προμηθεύονται εξοπλισμό γραφείου ΤΠ που να πληροί τις απαιτήσεις απόδοσης του προγράμματος Energy Star. Το παρόν έγγραφο 
παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν αναπτυχθεί για την ομάδα προϊόντων εξοπλισμού γραφείου ΤΠ. Στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών 
(ΤΔΠ) 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 της ΕΕ για τις ΠΔΣ είναι κατάλληλα για χρήση από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή στα κράτη μέλη και αφορούν τις κύριες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του συγκεκριμένου προϊόντος. Έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε η εφαρμογή τους να συνεπάγεται ελάχιστη πρόσθετη 
προσπάθεια επαλήθευσης ή ελάχιστη επιβάρυνση από πλευράς κόστους.  

• Τα αναλυτικά κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ αφορούν τους αγοραστές που επιθυμούν να προμηθευτούν τα καλύτερα προϊόντα που κυκλοφορούν στην 
αγορά. Ενδέχεται να απαιτείται περαιτέρω προσπάθεια επαλήθευσης ή ελαφρά αύξηση του κόστους σε σχέση με άλλα προϊόντα της ίδιας χρήσης. 

 
 
1. Καθορισμός και πεδίο εφαρμογής 
 
Ο εξοπλισμός γραφείου ΤΠ, όπως εξετάζεται στο παρόν έγγραφο, καλύπτει τρεις ομάδες προϊόντων: 

• Υπολογιστές: προσωπικοί υπολογιστές και φορητοί υπολογιστές 
• Συσκευές οπτικής απεικόνισης (μόνιτορ) 

 
Για τον καθορισμό αυτών των κριτηρίων για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις (κατευθυντήριες γραμμές), αυτή η ομάδα προϊόντων περιλαμβάνει έξι 
κατηγορίες: 

• Προσωπικοί υπολογιστές (επιτραπέζιοι υπολογιστές, ενοποιημένοι επιτραπέζιοι υπολογιστές, ελαφρά τερματικά [thin clients]) 
• Οθόνες υπολογιστή (εφόσον παρέχονται με έναν υπολογιστή) 
• Πληκτρολόγια υπολογιστή (εφόσον παρέχονται με έναν υπολογιστή) 
• Εξωτερικές πηγές τροφοδοσίας (εφόσον παρέχονται με έναν υπολογιστή) 
• Φορητοί υπολογιστές (συμπεριλαμβάνονται προσωπικοί υπολογιστές ταμπλέτες [tablet PC]) 
• Διακριτές μονάδες επεξεργασίας γραφικών (εφόσον παρέχονται με έναν υπολογιστή) 

 
Τα κριτήρια για προσωπικούς υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές και συσκευές οπτικής απεικόνισης (μόνιτορ) συγκεντρώνονται σε μία ομάδα. 
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Τα στοιχειώδη κριτήρια για προσωπικούς υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές και συσκευές οπτικής απεικόνισης (μόνιτορ)επικεντρώνονται στην 
ενσωμάτωση τεχνικών προδιαγραφών σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, δεδομένου ότι το στοιχείο αυτό κρίνεται ότι έχει την πιο σημαντική 
περιβαλλοντική επίπτωση. Επιπλέον, τα στοιχειώδη κριτήρια περιλαμβάνουν ορισμένα απλά, εύκολα στην κατανόηση (και στην εξακρίβωση) κριτήρια που 
αφορούν τη διάρκεια ζωής των προϊόντων. Αυτά τα κριτήρια της διάρκειας ζωής έχουν επιλεχθεί με βάση το οικολογικό σήμα της ΕΕ, το Blue Angel και το 
Nordic Swan.  
 
Τα αναλυτικά κριτήρια περιλαμβάνουν ορισμένα περαιτέρω στοιχεία στις προδιαγραφές και στο στάδιο ανάθεσης: 

• Λειτουργίες διαχείρισης ενέργειας στο ίδιο το υλικό 
• Εκπομπές θορύβου 
• Χρήση υδράργυρου στον οπίσθιο φωτισμό των οθονών υγρών κρυστάλλων (LCD) 
• Αποσυναρμολόγηση του εξοπλισμού 
• Ανακυκλωμένο περιεχόμενο και ανακύκλωση 
• Χρήση επιβραδυντικών φλόγας σε πλαστικά μέρη με ορισμένες φράσεις κινδύνου (καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα ή επιβλαβή για την αναπαραγωγή) 
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2. Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
 
Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις  Προσέγγιση ΠΔΣ 

 
• Κατανάλωση ενέργειας και προκύπτουσες εκπομπές 

διοξειδίου του άνθρακα (CO2). 
• Ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υδάτων, 

σχηματισμός όζοντος (αιθαλομίχλης), βιοσυσσώρευση ή 
διατάραξη της τροφικής αλυσίδας και επιδράσεις στους 
υδρόβιους οργανισμούς λόγω επικίνδυνων συστατικών, π.χ. 
περιεκτικότητα των οθονών υγρών κρυστάλλων (LCD) σε 
υδράργυρο, και ορισμένων επιβραδυντικών φλόγας 

• Αρνητική επίπτωση στην υγεία των υπαλλήλων λόγω του 
θορύβου, που προκαλεί άγχος σε όσους είναι ευαίσθητοι σε 
τέτοιους ήχους 

• Χρήση ενέργειας, πεπερασμένων πόρων και επιβλαβών 
εκπομπών που σχετίζονται με την παραγωγή προϊόντων ΤΟ 
(απόκτηση πρώτων υλών, κατασκευή εξαρτημάτων) 

• Παραγωγή αποβλήτων, περιλαμβανομένων συσκευασιών και 
τελική διάθεση 
 

  
• Αγορά ενεργειακά αποδοτικών μοντέλων 
• Αγορά προϊόντων με περιορισμένη ποσότητα επικίνδυνων 

συστατικών και προώθηση της δυνατότητας απόσυρσης 
• Αγορά προϊόντων με περιορισμένο επίπεδο θορύβου 
• Σχεδιασμός για ανακύκλωση, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και 

προώθηση της δυνατότητας απόσυρσης 
• Διασφάλιση της δυνατότητας ανακύκλωσης των 

χρησιμοποιούμενων συσκευασιών 
• Αύξηση της χρήσης συσκευασιών που προέρχονται από 

ανακύκλωση 
• Ασφαλής διάθεση (ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση) των 

τελικών προϊόντων 

 
Σημειώνεται ότι η σειρά παράθεσης των επιπτώσεων δεν αντιστοιχεί κατ' ανάγκη στην τάξη σημασίας τους. 
 
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ομάδα προϊόντων του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ διατίθενται στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών. 
 

 



4 
 

3. Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ 
 

Στοιχειώδη κριτήρια  Αναλυτικά κριτήρια 

3.1 Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα των προσωπικών υπολογιστών, των φορητών υπολογιστών και των 
οθονών 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Αγορά [προσωπικών υπολογιστών/φορητών υπολογιστών/οθονών] που 
επιβαρύνουν λιγότερο το περιβάλλον καθόλη τη διάρκεια ζωής τους. 

Αγορά [προσωπικών υπολογιστών/φορητών υπολογιστών/οθονών] που 
επιβαρύνουν λιγότερο το περιβάλλον καθόλη τη διάρκεια ζωής τους.  

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1. Όλα τα προϊόντα πρέπει να πληρούν τα τελευταία πρότυπα ENERGY 

STAR για την ενεργειακή απόδοση, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση 
www.eu-energystar.org. 

 
Επαλήθευση: Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 
θεωρείται ότι πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια. Θα γίνει επίσης 
αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως ένας τεχνικός 
φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής από αναγνωρισμένο 
φορέα (π.χ. φορέα διαπιστευμένο να εκδώσει εκθέσεις δοκιμών, σύμφωνα 
με το πρότυπο ISO 17025) που καταδεικνύει ότι πληρούνται τα κριτήρια. 
 

1. Όλα τα προϊόντα πρέπει να πληρούν τα τελευταία πρότυπα ENERGY 
STAR για την ενεργειακή απόδοση, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση 
www.eu-energystar.org. 

 
Επαλήθευση: Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 
θεωρείται ότι πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια. Θα γίνει επίσης 
αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως ένας τεχνικός 
φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής από αναγνωρισμένο 
φορέα (π.χ. φορέα διαπιστευμένο να εκδώσει εκθέσεις δοκιμών, σύμφωνα 
με το πρότυπο ISO 17025) που καταδεικνύει ότι πληρούνται τα κριτήρια. 

2. Ο σχεδιασμός των προσωπικών υπολογιστών πρέπει να επιτρέπει: 
• Εύκολη πρόσβαση και αλλαγή ή αναβάθμιση της μνήμης. 
• Αλλαγή του σκληρού δίσκου (ή κατασκευαστικών μερών που 

εκτελούν λειτουργίες σκληρού δίσκου), και εφόσον υπάρχει, της 
μονάδας δίσκου CD ή/και DVD. 

 
Επαλήθευση: Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 
θεωρείται ότι πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια. Θα γίνονται επίσης 
δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα. 
 

2. Ο σχεδιασμός των προσωπικών υπολογιστών πρέπει να επιτρέπει: 
• Εύκολη πρόσβαση και αλλαγή ή αναβάθμιση της μνήμης. 
• Αλλαγή του σκληρού δίσκου (ή κατασκευαστικών μερών που 

εκτελούν λειτουργίες σκληρού δίσκου), και εφόσον υπάρχει, της 
μονάδας δίσκου CD ή/και DVD. 

 
Επαλήθευση: Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 
θεωρείται ότι πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια. Θα γίνονται επίσης 
δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα. 
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3. Ο σχεδιασμός των φορητών υπολογιστών πρέπει να επιτρέπει εύκολη 
πρόσβαση και αλλαγή ή αναβάθμιση της μνήμης. 

 
Επαλήθευση: Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 
θεωρείται ότι πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια. Θα γίνονται επίσης 
δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα. 
 

3. Ο σχεδιασμός των φορητών υπολογιστών πρέπει να επιτρέπει εύκολη 
πρόσβαση και αλλαγή ή αναβάθμιση της μνήμης. 

 
Επαλήθευση: Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 
θεωρείται ότι πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια. Θα γίνονται επίσης 
δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα. 
 

4. Ο οπίσθιος φωτισμός των οθονών υγρών κρυστάλλων (LCD) δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 3,5 mg υδράργυρου κατά μέσο όρο ανά 
λυχνία. 

 
Επαλήθευση: Όλα τα προϊόντα που φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ 
θεωρείται ότι συμμορφώνονται. Άλλα οικολογικά σήματα τύπου Ι που 
ικανοποιούν τα ανωτέρω κριτήρια μπορούν, επίσης, να γίνουν δεκτά. Θα 
γίνονται επίσης δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα. 
Σημειωτέον ότι μετά την 31η Δεκεμβρίου 2011, το θέμα αυτό θα ρυθμίζεται 
με την οδηγία 2011/65/ΕΕ, παράρτημα ΙΙΙ, σημείο (3.α) 
 

4. Ο οπίσθιος φωτισμός των οθονών υγρών κρυστάλλων (LCD) δεν 
επιτρέπεται να περιέχει υδράργυρο. 

 
Επαλήθευση: Όλα τα προϊόντα που φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ 
θεωρείται ότι συμμορφώνονται. Άλλα οικολογικά σήματα τύπου Ι που 
ικανοποιούν τα ανωτέρω κριτήρια μπορούν, επίσης, να γίνουν δεκτά. Θα 
γίνονται επίσης δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα. 
 

5. Η «δηλούμενη στάθμη ηχητικής ισχύος στάθμισης Α» (re 1 pW) 
προσωπικών υπολογιστών ή φορητών υπολογιστών, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.2.5 του ISO 9296, όπως μετρήθηκε σύμφωνα με το ISO 
7779, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει: 

 
Για προσωπικούς υπολογιστές: 
• τα 4,0 B(A) σε κατάσταση αδράνειας (ισοδυναμούν με 40 dB(A)). 
• τα 4,5 B(A) κατά την πρόσβαση σε μονάδα δίσκου [ισοδυναμούν με 

45 dB(A)]. 
 
Επαλήθευση: Όλα τα προϊόντα που φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ 
θεωρείται ότι συμμορφώνονται. Άλλα οικολογικά σήματα τύπου Ι που 
ικανοποιούν τα ανωτέρω κριτήρια μπορούν, επίσης, να γίνουν δεκτά. Θα 
γίνονται επίσης δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα. 
 
Για φορητούς υπολογιστές: 

5. Η «δηλούμενη στάθμη ηχητικής ισχύος στάθμισης Α» (re 1 pW) 
προσωπικών υπολογιστών ή φορητών υπολογιστών, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.2.5 του ISO 9296, όπως μετρήθηκε σύμφωνα με το ISO 
7779, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει: 

 
Για προσωπικούς υπολογιστές: 
• τα 4,0 B(A) σε κατάσταση αδράνειας (ισοδυναμούν με 40 dB(A)). 
• τα 4,5 B(A) κατά την πρόσβαση σε μονάδα δίσκου [ισοδυναμούν με 

45 dB(A)]. 
 
Επαλήθευση: Όλα τα προϊόντα που φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ 
θεωρείται ότι συμμορφώνονται. Άλλα οικολογικά σήματα τύπου Ι που 
ικανοποιούν τα ανωτέρω κριτήρια μπορούν, επίσης, να γίνουν δεκτά. Θα 
γίνονται επίσης δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα. 
 
Για φορητούς υπολογιστές: 
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• τα 3,5 B(A) σε κατάσταση αδράνειας (ισοδυναμούν με 35 dB(A)). 
• τα 4,0 B(A) κατά την πρόσβαση σε μονάδα δίσκου [ισοδυναμούν με 

40 dB(A)]. 
 
Επαλήθευση: Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 
θεωρείται ότι πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια. Θα γίνονται επίσης 
δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα. 
 
Αυτά μπορεί να συνίστανται σε μια έκθεση, η οποία πιστοποιεί ότι η στάθμη 
του θορύβου έχει μετρηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779 και έχει 
δηλωθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296 ή ισοδύναμα πρότυπα. Στην 
έκθεση αναφέρονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων σε κατάσταση 
ηρεμίας και κατά την πρόσβαση σε μονάδα δίσκου, τα οποία και 
δηλώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.5 του προτύπου ISO 9296. 
 

• τα 3,5 B(A) σε κατάσταση αδράνειας (ισοδυναμούν με 35 dB(A)). 
• τα 4,0 B(A) κατά την πρόσβαση σε μονάδα δίσκου [ισοδυναμούν με 

40 dB(A)]. 
 
Επαλήθευση: Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 
θεωρείται ότι πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια. Θα γίνονται επίσης 
δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα. 
 
Αυτά μπορεί να συνίστανται σε μια έκθεση, η οποία πιστοποιεί ότι η στάθμη 
του θορύβου έχει μετρηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779 και έχει 
δηλωθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296 ή ισοδύναμα πρότυπα. Στην 
έκθεση αναφέρονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων σε κατάσταση 
ηρεμίας και κατά την πρόσβαση σε μονάδα δίσκου, τα οποία και 
δηλώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.5 του προτύπου ISO 9296. 
 

6. Παρέχονται οδηγίες χρήσης ή/και εκπαιδευτικά προγράμματα για την 
τεχνική υποστήριξη ΤΠ στον τομέα της πράσινης διαχείρισης των 
προϊόντων ΤΠ. 

 
Επαλήθευση: Παρέχεται αντίγραφο του εγχειριδίου οδηγιών στην αρχή. 
Στη συνέχεια, οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να προ-φορτώνονται στον 
υπολογιστή (ή, στην περίπτωση οθόνης, παρέχονται με το λογισμικό του 
προγράμματος οδήγησης) για να τις διαβάσει ο χρήστης· επιπλέον, το 
εγχειρίδιο αυτό θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από τον δικτυακό τόπο του 
κατασκευαστή. Τα θέματα που καλύπτουν μπορεί να περιλαμβάνουν, για 
παράδειγμα, τη χρήση των λειτουργιών εξοικονόμησης ενέργειας. 
Εναλλακτικά, θα πρέπει να παρέχεται ένα απλό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
(διαδραστικό, ανάλογα με το είδος του εξοπλισμού), καθώς και μια 
εργαλειοθήκη πληροφοριών.  
 

6. Παρέχονται οδηγίες χρήσης ή/και εκπαιδευτικά προγράμματα για την 
τεχνική υποστήριξη ΤΠ στον τομέα της πράσινης διαχείρισης των 
προϊόντων ΤΠ. 

 
Επαλήθευση: Παρέχεται αντίγραφο του εγχειριδίου οδηγιών στην αρχή. 
Στη συνέχεια, οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να προ-φορτώνονται στον 
υπολογιστή (ή, στην περίπτωση οθόνης, παρέχονται με το λογισμικό του 
προγράμματος οδήγησης) για να τις διαβάσει ο χρήστης· επιπλέον, το 
εγχειρίδιο αυτό θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από τον δικτυακό τόπο του 
κατασκευαστή. Τα θέματα που καλύπτουν μπορεί να περιλαμβάνουν, για 
παράδειγμα, τη χρήση των λειτουργιών εξοικονόμησης ενέργειας. 
Εναλλακτικά, θα πρέπει να παρέχεται ένα απλό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
(διαδραστικό, ανάλογα με το είδος του εξοπλισμού), καθώς και μια 
εργαλειοθήκη πληροφοριών.  
 

7. Συσκευασία 
 
Όταν χρησιμοποιούνται κιβώτια συσκευασίας, αυτά είναι κατασκευασμένα, 
τουλάχιστον, κατά 50% από ανακυκλωμένα υλικά. Εάν για την τελική 

7. Συσκευασία 
 
Όταν χρησιμοποιούνται κιβώτια συσκευασίας, αυτά είναι κατασκευασμένα, 
τουλάχιστον, κατά 80% από ανακυκλωμένα υλικά. Εάν για την τελική 
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συσκευασία χρησιμοποιούνται πλαστικές σακούλες, αυτές αποτελούνται 
κατά τουλάχιστον 50% από προϊόν ανακύκλωσης ή μπορούν να 
βιοαποδομηθούν ή να πολτοποιηθούν, κατά τους ορισμούς που 
περιλαμβάνονται στο πρότυπο EN 13432. 
  
Εκτίμηση και εξακρίβωση: Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό 
σήμα τύπου 1 θεωρείται ότι πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια. 
Εναλλακτικά, παρέχεται δήλωση συμμόρφωσης με αυτό το κριτήριο για τη 
συσκευασία του προϊόντος. Το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται μόνον στην 
πρωτογενή συσκευασία, όπως ορίζεται στην οδηγία 94/62/ΕΚ. 

συσκευασία χρησιμοποιούνται πλαστικές σακούλες, αυτές αποτελούνται 
κατά τουλάχιστον 75% από προϊόν ανακύκλωσης ή μπορούν να 
βιοαποδομηθούν ή να πολτοποιηθούν, κατά τους ορισμούς που 
περιλαμβάνονται στο πρότυπο EN 13432. 
  
Εκτίμηση και εξακρίβωση: Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό 
σήμα τύπου 1 θεωρείται ότι πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια. 
Εναλλακτικά, παρέχεται δήλωση συμμόρφωσης με αυτό το κριτήριο για τη 
συσκευασία του προϊόντος. Το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται μόνον στην 
πρωτογενή συσκευασία, όπως ορίζεται στην οδηγία 94/62/ΕΚ. 

8. Θα πρέπει να υπάρχουν λειτουργίες διαχείρισης ενέργειας στο ίδιο το 
υλικό (για όλα τα προϊόντα) 

 
Επαλήθευση: Τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από σαφή 
περιγραφή των απαιτήσεων ύπαρξης, τοποθέτησης και λειτουργίας των 
στοιχείων διαχείρισης ενέργειας στο υλικό. 
 

8. Θα πρέπει να υπάρχουν λειτουργίες διαχείρισης ενέργειας στο ίδιο το 
υλικό (για όλα τα προϊόντα) 

 
Επαλήθευση: Τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από σαφή 
περιγραφή των απαιτήσεων ύπαρξης, τοποθέτησης και λειτουργίας των 
στοιχείων διαχείρισης ενέργειας στο υλικό. 
 

9. Ο προσφέρων οφείλει να εγγυηθεί τη δυνατότητα εξεύρεσης 
ανταλλακτικών για τουλάχιστον τρία έτη μετά την παύση της παραγωγής. 
 
Επαλήθευση: Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 
θεωρείται ότι πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια. Θα γίνονται επίσης 
δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα. 
 

9. Ο προσφέρων οφείλει να εγγυηθεί τη δυνατότητα εξεύρεσης 
ανταλλακτικών για τουλάχιστον πέντε έτη μετά την παύση της 
παραγωγής. 

 
Επαλήθευση: Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 
θεωρείται ότι πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια. Θα γίνονται επίσης 
δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα. 

 
 
 

10. Ουσίες σε πλαστικά μέρη επικίνδυνες για την υγεία: 
 
Τα πλαστικά μέρη με βάρος μεγαλύτερο των 25 γραμμαρίων δεν περιέχουν 
ουσίες ή παρασκευάσματα επιβραδυντικών φλόγας που έχουν λάβει 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες φράσεις κινδύνου κατά την έννοια του 
κανονισμού 1272/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου: 
• R45 (ενδέχεται να προκαλεί καρκίνο) 
• R46 (ενδέχεται να προκαλεί κληρονομικές γενετικές βλάβες). 
• R60 (ενδέχεται να διαταράσσει τη γονιμότητα) 
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• R61 (ενδέχεται να προκαλεί βλάβες στο έμβρυο) 
 
Επαλήθευση: Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 
θεωρείται ότι πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια. Θα γίνονται επίσης 
δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα. 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
1. Θα χορηγηθούν επιπλέον βαθμοί για την ευκολία αποσυναρμολόγησης 

και ανακύκλωσης των πλαστικών μερών: 
• Οι συνδέσεις είναι ευδιάκριτες, προσπελάσιμες με κοινά εργαλεία, 

και κατά το δυνατόν τυποποιημένες. 
• Τα πλαστικά μέρη με βάρος μεγαλύτερο των 25 γραμμαρίων πρέπει 

να φέρουν μόνιμη επισήμανση που ταυτοποιεί το υλικό, σύμφωνα 
με το ISO 11469: 2000 ή ισοδύναμο πρότυπο. Εξαιρούνται από 
αυτό το κριτήριο πλαστικά υλικά που λαμβάνονται με εξώθηση και 
ο οπτικός κυματοδηγός στις επίπεδες οθόνες. Τα πλαστικά μέρη 
πρέπει να αποτελούνται από ένα πολυμερές ή από συμβατά 
πολυμερή, εκτός από το κάλυμμα το οποίο αποτελείται από δύο το 
πολύ είδη πολυμερών που διαχωρίζονται. 

 
Επαλήθευση: Με την αίτηση συνυποβάλλεται έκθεση δοκιμής όπου 
αναλύεται λεπτομερώς η αποσυναρμολόγηση του προσωπικού υπολογιστή. 
Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικό διάγραμμα του προσωπικού υπολογιστή, 
όπου εμφαίνονται τα κύρια κατασκευαστικά στοιχεία καθώς και οι τυχόν 
επικίνδυνες ουσίες που αυτά περιέχουν. Η έκθεση επιτρέπεται να 
υποβάλλεται σε γραπτή ή σε οπτικοακουστική μορφή. Οι πληροφορίες 
σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες υποβάλλονται στον αρμόδιο φορέα που 
απονέμει το οικολογικό σήμα υπό μορφή καταλόγου υλικών, όπου 
αναφέρεται το είδος, η χρησιμοποιηθείσα ποσότητα και η θέση των υλικών. 
 

1. Θα χορηγηθούν επιπλέον βαθμοί για την ευκολία αποσυναρμολόγησης 
και ανακύκλωσης των πλαστικών μερών: 
• Οι συνδέσεις είναι ευδιάκριτες, προσπελάσιμες με κοινά εργαλεία, 

και κατά το δυνατόν τυποποιημένες. 
• Τα πλαστικά μέρη με βάρος μεγαλύτερο των 25 γραμμαρίων πρέπει 

να φέρουν μόνιμη επισήμανση που ταυτοποιεί το υλικό, σύμφωνα 
με το ISO 11469: 2000 ή ισοδύναμο πρότυπο. Εξαιρούνται από 
αυτό το κριτήριο πλαστικά υλικά που λαμβάνονται με εξώθηση και 
ο οπτικός κυματοδηγός στις επίπεδες οθόνες. 

• Τα πλαστικά μέρη πρέπει να αποτελούνται από ένα πολυμερές ή 
από συμβατά πολυμερή, εκτός από το κάλυμμα το οποίο 
αποτελείται από δύο το πολύ είδη πολυμερών που διαχωρίζονται. 

 
Επαλήθευση: Με την αίτηση συνυποβάλλεται έκθεση δοκιμής όπου 
αναλύεται λεπτομερώς η αποσυναρμολόγηση του προσωπικού υπολογιστή. 
Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικό διάγραμμα του προσωπικού υπολογιστή, 
όπου εμφαίνονται τα κύρια κατασκευαστικά στοιχεία καθώς και οι τυχόν 
επικίνδυνες ουσίες που αυτά περιέχουν. Η έκθεση επιτρέπεται να 
υποβάλλεται σε γραπτή ή σε οπτικοακουστική μορφή. Οι πληροφορίες 
σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες υποβάλλονται στον αρμόδιο φορέα που 
απονέμει το οικολογικό σήμα υπό μορφή καταλόγου υλικών, όπου 
αναφέρεται το είδος, η χρησιμοποιηθείσα ποσότητα και η θέση των υλικών. 
 

 2. Ανακυκλωμένο περιεχόμενο και ανακυκλωσιμότητα [για προσωπικούς 
υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές και συσκευές οπτικής απεικόνισης 
(μόνιτορ)] 
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Θα χορηγηθούν επιπλέον βαθμοί εάν η εξωτερική πλαστική θήκη της 
κεντρικής μονάδας επεξεργασίας, της οθόνης και του πληκτρολογίου 
περιέχει υλικά από ανακύκλωση καταναλωτικών προϊόντων σε ποσοστό 
άνω του 10 % κατά μάζα. 
 
Επαλήθευση: Δήλωση του κατασκευαστή στην οποία αναφέρεται το 
ποσοστό των περιεχόμενων υλικών από ανακύκλωση καταναλωτικών 
προϊόντων. 
 

 
 
Επεξηγηματικές σημειώσεις 
 
Αναβάθμιση ή αντικατάσταση των προϊόντων: Τα ανωτέρω κριτήρια διασφαλίζουν ότι θα υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά. Η απόφαση για αναβάθμιση 
ή αντικατάσταση προϊόντων πρέπει να λαμβάνεται κατά περίπτωση, αλλά εξετάζοντας ιδίως εάν τα πιθανά οφέλη ενεργειακής απόδοσης που θα επιτευχθούν 
με την αγορά νέου προϊόντος είναι σημαντικότερα από τις επιπτώσεις της πρόωρης απόρριψης. 
 
Κριτήρια ανάθεσης: Στην προκήρυξη της σύμβασης και στα έγγραφα συγγραφής υποχρεώσεων πρέπει οι αναθέτουσες αρχές να επισημαίνουν πόσοι 
επιπλέον βαθμοί θα απονέμονται για κάθε κριτήριο ανάθεσης. Τα περιβαλλοντικά κριτήρια ανάθεσης πρέπει, συνολικά, να καλύπτουν ποσοστό τουλάχιστον 
15 % της συνολικής βαθμολογίας. 
 
Οικολογικά σήματα τύπου I ή ISO 14024: Τα οικολογικά σήματα τύπου Ι ή ISO 14024 είναι τα σήματα των οποίων τα κριτήρια καθορίζονται από 
ανεξάρτητο φορέα και παρακολουθούνται μέσω μιας διαδικασίας πιστοποίησης και ελέγχου. Ως εκ τούτου, αποτελούν μια άκρως διαφανή, αξιόπιστη και 
ανεξάρτητη πηγή πληροφοριών. Τα σήματα αυτά πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

• Οι απαιτήσεις τους να βασίζονται σε επιστημονικές αποδείξεις 
• Τα οικολογικά σήματα να εγκρίνονται με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, όπως οι κυβερνητικοί οργανισμοί, οι καταναλωτές, οι 

κατασκευαστές, οι διανομείς και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις 
• Να είναι προσιτά σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

 
Στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, οι αγοραστές δύνανται να απαιτούν την εκπλήρωση των κριτηρίων στα οποία βασίζεται ένα συγκεκριμένο οικολογικό 
σήμα και ότι το οικολογικό σήμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως μια μορφή απόδειξης της συμμόρφωσης. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να απαιτήσουν ένα 
προϊόν να φέρει οικολογικό σήμα. Επιπλέον, οι αγοραστές μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο κριτήρια οικολογικών σημάτων που αφορούν χαρακτηριστικά 
του προϊόντος ή της υπηρεσίας ή των παραγωγικών διαδικασιών και όχι κριτήρια που αφορούν τη γενική διοίκηση της εταιρείας. 
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Απόδειξη συμμόρφωσης: Στις περιπτώσεις όπου η επαλήθευση των κριτηρίων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι είναι δυνατή η χρήση άλλων κατάλληλων 
αποδεικτικών μέσων, μεταξύ αυτών θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται τεχνικός φάκελος από τον κατασκευαστή/παραγωγό, έκθεση δοκιμών από 
αναγνωρισμένο φορέα ή άλλες κατάλληλες αποδείξεις. Η αναθέτουσα αρχή πρέπει να κρίνει κατά περίπτωση, από τεχνικής/νομικής πλευράς, την 
καταλληλότητα των υποβαλλόμενων αποδείξεων. 
 
 
Θέματα κόστους 
 
Συνιστάται να εφαρμόζεται η «μεθοδολογία του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας» κατά την ανάθεση της σύμβασης. Αυτό σημαίνει ότι αντί να λάβει υπόψη 
μόνο την τιμή αγοράς του προϊόντος κατά την αξιολόγηση του υποψηφίου που προσφέρει την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η 
αναθέτουσα αρχή θα εξετάσει το κόστος κύκλου ζωής (LCC) πέραν της εκτιμώμενης περιόδου ιδιοκτησίας της συσκευής. Αυτό καλύπτει την τιμή αγοράς, το 
κόστος συντήρησης και άλλων υπηρεσιών, το κόστος κατανάλωσης ενέργειας και άλλων αναλώσιμων υλικών (όπως χαρτί και μελάνι) για μια συσκευή, 
καθώς και όλα τα έξοδα διάθεσης. Με αυτόν τον τρόπο, η αρμόδια αρχή θα είναι σε θέση να λάβει υπόψη τις περιβαλλοντικές πτυχές τόσο στην αξιολόγηση 
της ποιότητας (μέσω των περιβαλλοντικών τεχνικών προδιαγραφών ή/και κριτηρίων ανάθεσης) όσο και στην τιμή (μέσω της συμπερίληψης του κόστους 
κύκλου ζωής). 
Όπως ισχύει για κάθε ηλεκτρικό προϊόν, η αγορά ενεργειακά αποδοτικών μοντέλων είναι γενικά μια επιλογή που παράγει μόνο θετικά αποτελέσματα, 
μειώνοντας τα λειτουργικά έξοδα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ο δικτυακός τόπος της ΕΕ για το πρόγραμμα Energy Star έχει ένα χρήσιμο εργαλείο 
για τον υπολογισμό της πιθανής εξοικονόμησης χρημάτων από την αγορά ενός πιο αποδοτικού προϊόντος: http://www.eu-energystar.org/calculator.htm.  
 
Η εικόνα είναι πιο περίπλοκη όσον αφορά την αντικατάσταση προσωπικών υπολογιστών. Σε καθαρά εμπορική βάση, μια έκθεση της Εθνικής Υπηρεσίας 
Ελέγχου του Ηνωμένου Βασιλείου1 δείχνει ότι μπορεί να είναι οικονομικά πιο συνετό να αντικαθίσταται ο εξοπλισμός γραφείου κάθε 3 έτη, αντί για 5 έτη, 
όπως είθισται στο δημόσιο τομέα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο εξοπλισμός θα έχει υπολειμματική αξία και μπορεί να μεταπωληθεί στα 3 έτη, οπότε τα 
λειτουργικά έξοδα θα διατηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα. 
Μια μελέτη της Επιτροπής σχετικά με τα έξοδα και τα οφέλη των ΠΔΣ που διεξήχθη το 2007 2 εξέτασε τις επιπτώσεις ως προς το κόστος που επιφέρει η 
αγορά πράσινων (με οικολογικό σήμα) συσκευών ΤΠ - υπολογιστών, οθονών και εξοπλισμού απεικόνισης:  
 

                                                 
1 http://www.nao.org.uk/publications/nao_reports/06-07/0607531es.pdf  
2 Μελέτη για τα έξοδα/οφέλη των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων στην Ευρώπη (Study on costs/benefits of Green public procurement in Europe), Öko-Institut & ICLEI 2007, διατίθεται στη 
διεύθυνση: http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm 

http://www.eu-energystar.org/calculator.htm
http://www.nao.org.uk/publications/nao_reports/06-07/0607531es.pdf
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Προσωπικοί υπολογιστές 
Για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι διαφορές μεταξύ της πράσινης και μη πράσινης έκδοσης υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε 3% υψηλότερο έως 7% 
χαμηλότερο κόστος για την πράσινη έκδοση. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι αστάθμητοι παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τα 
αποτελέσματα: Η συμπεριφορά χρήσης, το κόστος επισκευής, η επιρροή της υπηρεσίας επιτόπου τεχνικής υποστήριξης στη συνολική διάρκεια ζωής του 
προϊόντος και οι ταχείες αλλαγές στην αγορά (π.χ. λόγω των τιμών και της μεταβλητότητας των κατασκευαστικών μερών) επιφέρουν ραγδαία μεταβολή στη 
σύνθεση και τις τιμές των προϊόντων. 
 
Φορητοί υπολογιστές 
Για τους φορητούς υπολογιστές, οι διαφορές μεταξύ της πράσινης και μη πράσινης έκδοσης υπολογίζεται ότι ανέρχονται μεταξύ 6% και 24%, με την πράσινη 
έκδοση να είναι πιο ακριβή από τη μη πράσινη. Η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται με την πράσινη έκδοση δεν έχει καμία σημαντική επίδραση στο 
συνολικό κόστος, με μια τυπική εξοικονόμηση της τάξης των 8 ευρώ μετά τα 4 έτη. 
 
Συσκευές οπτικής απεικόνισης (μόνιτορ) 
Οι υπολογιζόμενες διαφορές μεταξύ της πράσινης και μη πράσινης έκδοσης ανέρχονται μεταξύ 10% και 22%, με την πράσινη έκδοση να είναι πιο ακριβή 
από τη μη πράσινη.  
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