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Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

 
 
Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Στο παρόν έγγραφο παρατίθενται τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ που αφορούν 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Η συνοδευτική τεχνική ενημερωτική έκθεση περιλαμβάνει λεπτομερή αιτιολόγηση της επιλογής των συγκεκριμένων 
κριτηρίων, καθώς και παραπομπές για περισσότερες πληροφορίες. 
 
Για κάθε ομάδα προϊόντων/υπηρεσιών προσδιορίζονται δύο σειρές κριτηρίων: 

• Tα στοιχειώδη κριτήρια είναι κατάλληλα για χρήση από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή στα κράτη μέλη και αφορούν τις κύριες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. Έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε η εφαρμογή τους να συνεπάγεται ελάχιστη πρόσθετη προσπάθεια επαλήθευσης ή ελάχιστη αύξηση 
του κόστους.  

• Τα αναλυτικά κριτήρια προορίζονται για τους αγοραστές που επιθυμούν να προμηθευτούν τα καλύτερα από περιβαλλοντικής πλευράς προϊόντα που 
κυκλοφορούν στην αγορά. Για τα κριτήρια αυτά ενδέχεται να απαιτείται πρόσθετη προσπάθεια επαλήθευσης ή ελαφρά αύξηση του κόστους σε σχέση 
με άλλα προϊόντα με τα ίδια λειτουργικά χαρακτηριστικά. 

 
 

1. Ορισμός και πεδίο εφαρμογής 
 

Η παρούσα έκθεση καλύπτει τα ακόλουθα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα1: 

• κλωστοϋφαντουργικά είδη ρουχισμού και αξεσουάρ: είδη ρουχισμού και αξεσουάρ (όπως π.χ. μαντήλια, κασκόλ, τσάντες, τσάντες αγορών, σακίδια, 
ζώνες, κ.λπ.) που αποτελούνται από υφαντικές ίνες σε κατά βάρος αναλογία τουλάχιστον 90 %· 

• κλωστοϋφαντουργικά είδη εσωτερικών χώρων: κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα για χρήση σε εσωτερικούς χώρους τα οποία αποτελούνται από 
υφαντικές ίνες σε κατά βάρος αναλογία τουλάχιστον 90 %. Εξαιρούνται οι επενδύσεις τοίχων και δαπέδων· 

• ίνες, νήματα και υφάσματα: που προορίζονται για χρήση σε κλωστοϋφαντουργικά είδη ρουχισμού και αξεσουάρ ή κλωστοϋφαντουργικά είδη 
εσωτερικών χώρων. 

 
Ειδικώς για τα «κλωστοϋφαντουργικά είδη ρουχισμού και αξεσουάρ» και για τα «κλωστοϋφαντουργικά είδη εσωτερικών χώρων»: κατά τον υπολογισμό 
του ποσοστού των κλωστοϋφαντουργικών ινών δεν χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη πτίλα (πούπουλα), φτερά, μεμβράνες και επενδύσεις. 

                                                 
1  Απόφαση της Επιτροπής της 9ης Ιουλίου 2009 για τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα 



 2 

2. Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
 

Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις  Προσέγγιση ΠΔΣ 
 

• Ρύπανση της ατμόσφαιρας, σχηματισμός όζοντος 
(αιθαλομίχλης), βιοσυσσώρευση ή έκθεση της τροφικής 
αλυσίδας και επικίνδυνες επιδράσεις στους υδρόβιους 
οργανισμούς ή αυξημένη ανάπτυξη ανεπιθύμητων υδρόβιων 
οργανισμών που μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα 
των υδάτων, λόγω της ακατάλληλης χρήσης ορισμένων 
φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων στην παραγωγή ινών, και 
ουσιών που χρησιμοποιούνται κατά την επεξεργασία ινών 
και τελικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

• Αρνητική επίπτωση στην εργασιακή υγεία των χρηστών 
λόγω καταλοίπων ορισμένων ουσιών επιβλαβών για την 
υγεία του ανθρώπου 
 

  
• Προμήθεια κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων προερχόμενων 

από βιολογική παραγωγή 
• Προμήθεια μεταχειρισμένων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, 

τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για τον αρχικό 
σκοπό τους ή κλωστοϋφαντουργικών ειδών που περιέχουν 
ανακυκλωμένες ίνες 

• Προμήθεια κλωστοϋφαντουργικών ειδών που παράγονται με 
μειωμένη χρήση επιβλαβών για το περιβάλλον ουσιών 

• Προμήθεια κλωστοϋφαντουργικών ειδών με λιγότερα 
κατάλοιπα επιβλαβών για την ανθρώπινη υγεία ουσιών 

• Προμήθεια κλωστοϋφαντουργικών ειδών που πληρούν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις αντοχής χρωματισμών και 
σταθερότητας διαστάσεων 

• Αποφυγή της πρώιμης φθοράς και της συνακόλουθης 
σπατάλης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων με την 
προώθηση χρωματικά ανθεκτικών υφασμάτων που δεν 
συρρικνώνονται κατά τη χρήση τους 

Σημειώνεται ότι η σειρά παράθεσης των επιπτώσεων δεν αντιστοιχεί κατ’ ανάγκη στη σειρά σημασίας τους. 
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3. Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

3.1 Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Προμήθεια κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων με χαμηλά επίπεδα τοξικών 
ουσιών, με προτίμηση στις ίνες και τα προϊόντα που επιβαρύνουν λιγότερο 
το περιβάλλον κατά την παραγωγή τους και κατασκευάζονται από ίνες που 
έχουν παραχθεί με ελάχιστη ποσότητα φυτοφαρμάκων. 

Προμήθεια κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων με χαμηλά επίπεδα τοξικών 
ουσιών, με προτίμηση στις ίνες και τα προϊόντα που επιβαρύνουν λιγότερο το 
περιβάλλον κατά την παραγωγή τους και κατασκευάζονται από ίνες που έχουν 
παραχθεί με ελάχιστη ποσότητα φυτοφαρμάκων. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Φυτοφάρμακα 
  

Στα προϊόντα που παράγονται από βαμβάκι ή άλλες φυσικές κυτταρινικές 
ίνες, το τελικό προϊόν δεν επιτρέπεται να περιέχει σε αναλογία μεγαλύτερη 
από 0,05 ppm (μέρη ανά εκατομμύριο) τις ακόλουθες ουσίες. Η αθροιστική 
περιεκτικότητα στις κατωτέρω ουσίες δεν υπερβαίνει συνολικά τα 0,75 
ppm:  

• 2,4,5-T 
• Αλδρίνη 
• Captafol 
• Χλωρδάνιο (chlordane) 
• Chlordimeform 
• DDT 
• Διελδρίνη 
• Dinoseb και τα άλατά του 
• Ενδρίνη 
• Heptachlor 
• Εξαχλωροβενζόλιο 

1. Φυτοφάρμακα 
 

Στα προϊόντα που παράγονται από βαμβάκι ή άλλες φυσικές κυτταρινικές ίνες, 
το τελικό προϊόν δεν επιτρέπεται να περιέχει σε αναλογία μεγαλύτερη από 
0,05 ppm (μέρη ανά εκατομμύριο) τις ακόλουθες ουσίες. Η αθροιστική 
περιεκτικότητα στις κατωτέρω ουσίες δεν υπερβαίνει συνολικά τα 0,5 ppm: 

 

• 2,4,5-T 
• Αλδρίνη 
• Captafol 
• Χλωρδάνιο (chlordane) 
• Chlordimeform 
• DDT 
• Διελδρίνη 
• Dinoseb και τα άλατά του 
• Ενδρίνη 
• Heptachlor 
• Εξαχλωροβενζόλιο 
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• Εξαχλωροκυκλοεξάνιο, α 
• Εξαχλωροκυκλοεξάνιο, β 
• Εξαχλωροκυκλοεξάνιο, δ 
• Metamidophos 
• Monocrotophos 
• Παραθείο 
• Μεθυλοπαραθείο 
• Propethamphos 
• Τοξαφένιο 
 
Επαλήθευση: Θα θεωρούνται συμμορφούμενα τα προϊόντα που φέρουν 
πιστοποιητικό οικολογικού σήματος τύπου 1 το οποίο ανταποκρίνεται στα 
απαριθμούμενα κριτήρια. Δεκτά γίνονται και άλλα ενδεδειγμένα 
αποδεικτικά μέσα. 
 
 

• Εξαχλωροκυκλοεξάνιο, α 
• Εξαχλωροκυκλοεξάνιο, β 
• Εξαχλωροκυκλοεξάνιο, δ 
• Metamidophos 
• Monocrotophos 
• Παραθείο 
• Μεθυλοπαραθείο 
• Propethamphos 
• Τοξαφένιο 
 
Στα προϊόντα που παράγονται από ίνες μαλλιού το τελικό προϊόν δεν 
επιτρέπεται να περιέχει τις ακόλουθες ομάδες ουσιών σε αναλογία μεγαλύτερη 
από τα καθοριζόμενα σύνολα: 
 
Η αθροιστική περιεκτικότητα στις κατωτέρω ουσίες δεν υπερβαίνει συνολικά 
τα 0,5 ppm:  

 γ-εξαχλωροκυκλοεξάνιο (λινδάνιο) 
 α-εξαχλωροκυκλοεξάνιο, 
 β-εξαχλωροκυκλοεξάνιο, 
 δ-εξαχλωροκυκλοεξάνιο, 
 αλδρίνη, 
 διελδρίνη, 
 ενδρίνη, 
 p,p'-DDT, 
 p,p'-DDD.  

 
Η αθροιστική περιεκτικότητα στις κατωτέρω ουσίες δεν υπερβαίνει συνολικά 
τα 2 ppm:  

 diazinon, 
 propetamphos, 
 chlorfenvinphos, 
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 dichlorfenthion, 
 chlorpyriphos, 
 fenchlorphosq, 
 ethion, 
 pirimphos-methyl.  

 
Η αθροιστική περιεκτικότητα στις κατωτέρω ουσίες δεν υπερβαίνει συνολικά 
τα 0,5 ppm:  

 κυπερμεθρίνη 
 δελταμεθρίνη 
 fenvalerate, 
 κυαλοθρίνη 
 φλουμεθρίνη.  

 
Η αθροιστική περιεκτικότητα στις κατωτέρω ουσίες δεν υπερβαίνει συνολικά 
τα 2 ppm:  

 diflubenzuron, 
 triflumuron, 
 δικυκλανίλη. 

 
Επαλήθευση: Θα θεωρούνται συμμορφούμενα τα προϊόντα που φέρουν 
πιστοποιητικό οικολογικού σήματος τύπου 1 το οποίο ανταποκρίνεται στα 
απαριθμούμενα κριτήρια. Δεκτά γίνονται και άλλα ενδεδειγμένα αποδεικτικά 
μέσα. 

2. Βαφές ταξινομημένες ως ευαισθητοποιητικές/αλλεργιογόνες, 
καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή 

 
Δεν επιτρέπεται η χρήση των ακόλουθων χρωμάτων στο τελικό προϊόν: 

• C.I. Basic Red 9 

• C.I. Disperse Blue 1 

• C.I. Acid Red 26 

2. Βαφές ταξινομημένες ως ευαισθητοποιητικές/αλλεργιογόνες, 
καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή 

 
Δεν επιτρέπεται η χρήση των ακόλουθων χρωμάτων στο τελικό προϊόν: 

• C.I. Basic Red 9 

• C.I. Disperse Blue 1 

• C.I. Acid Red 26 
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• C.I. Basic Violet 14 

• C.I. Disperse Orange 11 

• C. I. Direct Black 38 

• C. I. Direct Blue 6 

• C. I. Direct Red 28 

• C. I. Disperse Yellow 3 

• C.I. Disperse Yellow 23 

• C.I. Disperse Yellow 149 

 
Τα ακόλουθα δυνάμει ευαισθητοποιητικά χρώματα επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται μόνο εάν η αντοχή των βαμμένων ινών, νημάτων ή 
υφασμάτων στην εφίδρωση (όξινο και αλκαλικό περιβάλλον) είναι 
τουλάχιστον 4: 

• C.I. Disperse Blue 3 C.I. 61 505 

• C.I. Disperse Blue 7 C.I. 62 500 

• C.I. Disperse Blue 26 C.I. 63 305 

• C.I. Disperse Blue 35 

• C.I. Disperse Blue 102 

• C.I. Disperse Blue 106 

• C.I. Disperse Blue 124 

• C.I. Disperse Orange 1 C.I. 11 080 

• C.I. Disperse Orange 3 C.I. 11 005 

• C.I. Disperse Orange 37 

• C.I. Basic Violet 14 

• C.I. Disperse Orange 11 

• C. I. Direct Black 38 

• C. I. Direct Blue 6 

• C. I. Direct Red 28 

• C. I. Disperse Yellow 3 

• C.I. Disperse Yellow 23 

• C.I. Disperse Yellow 149 

 
Τα ακόλουθα δυνάμει ευαισθητοποιητικά χρώματα επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται μόνο εάν η αντοχή των βαμμένων ινών, νημάτων ή 
υφασμάτων στην εφίδρωση (όξινο και αλκαλικό περιβάλλον) είναι 
τουλάχιστον 4: 

• C.I. Disperse Blue 3 C.I. 61 505 

• C.I. Disperse Blue 7 C.I. 62 500 

• C.I. Disperse Blue 26 C.I. 63 305 

• C.I. Disperse Blue 35 

• C.I. Disperse Blue 102 

• C.I. Disperse Blue 106 

• C.I. Disperse Blue 124 

• C.I. Disperse Orange 1 C.I. 11 080 

• C.I. Disperse Orange 3 C.I. 11 005 

• C.I. Disperse Orange 37 
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• C.I. Disperse Orange 76 

• (προηγούμενη ονομασία: Orange 37) 

• C.I. Disperse Red 1 C.I. 11 110 

• C.I. Disperse Red 11 C.I. 62 015 

• C.I. Disperse Red 17 C.I. 11 210 

• C.I. Disperse Yellow 1 C.I. 10 345 

• C.I. Disperse Yellow 9 C.I. 10 375 

• C.I. Disperse Yellow 39 
• C.I. Disperse Yellow 49 
 
Επαλήθευση: Θα θεωρούνται συμμορφούμενα τα προϊόντα που φέρουν 
πιστοποιητικό οικολογικού σήματος τύπου 1 το οποίο ανταποκρίνεται στα 
απαριθμούμενα κριτήρια. Δεκτά γίνονται και άλλα ενδεδειγμένα 
αποδεικτικά μέσα. 
 

• C.I. Disperse Orange 76 

• (προηγούμενη ονομασία: Orange 37) 

• C.I. Disperse Red 1 C.I. 11 110 

• C.I. Disperse Red 11 C.I. 62 015 

• C.I. Disperse Red 17 C.I. 11 210 

• C.I. Disperse Yellow 1 C.I. 10 345 

• C.I. Disperse Yellow 9 C.I. 10 375 

• C.I. Disperse Yellow 39 
• C.I. Disperse Yellow 49 
 
Επαλήθευση: Θα θεωρούνται συμμορφούμενα τα προϊόντα που φέρουν 
πιστοποιητικό οικολογικού σήματος τύπου 1 το οποίο ανταποκρίνεται στα 
απαριθμούμενα κριτήρια. Δεκτά γίνονται και άλλα ενδεδειγμένα αποδεικτικά 
μέσα. 

3. Αρυλαμίνες 
 

Το τελικό προϊόν δεν επιτρέπεται να περιέχει τις ακόλουθες αρυλαμίνες: 

• 4-αμινοδιφαινύλιο (αριθ. CAS 92-67-1) 
• βενζιδίνη (αριθ. CAS 92-87-5) 
• 4'-χλωρο-o-τολουιδίνη (αριθ. CAS 95-69-2) 
• 2-ναφθυλαμίνη (αριθ. CAS 91-59-8) 
• ο-αμινο-αζωτολουόλιο (97-56-3) 
• 2-αμινο-4-νιτροτολουόλιο (αριθ. CAS 99-55-8) 
• p-χλωροανιλίνη (αριθ. CAS 106-47-8) 
• 2,4-διαμινοανισόλη (αριθ. CAS 615-05-4) 
• 4,4'- διαμινοδιφαινυλομεθάνιο (101-77-9) 

3. Αρυλαμίνες 
 

Το τελικό προϊόν δεν επιτρέπεται να περιέχει τις ακόλουθες αρυλαμίνες: 

• 4-αμινοδιφαινύλιο (αριθ. CAS 92-67-1) 
• βενζιδίνη (αριθ. CAS 92-87-5) 
• 4'-χλωρο-o-τολουιδίνη (αριθ. CAS 95-69-2) 
• 2-ναφθυλαμίνη (αριθ. CAS 91-59-8) 
• ο-αμινο-αζωτολουόλιο (97-56-3) 
• 2-αμινο-4-νιτροτολουόλιο (αριθ. CAS 99-55-8) 
• p-χλωροανιλίνη (αριθ. CAS 106-47-8) 
• 2,4-διαμινοανισόλη (αριθ. CAS 615-05-4) 
• 4,4'- διαμινοδιφαινυλομεθάνιο (101-77-9) 
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• 3,3'-διχλωροβενζιδίνη (αριθ. CAS 91-94-1) 
• 3,3'-διμεθοξυβενζιδίνη (αριθ. CAS 119-90-4) 
• 3,3'-διμεθυλοβενζιδίνη (αριθ. CAS 119-93-7) 
• 3,3'-διμεθυλο-4,4'-διαμινοδιφαινυλομεθάνιο (838-88-0) 
• p-κρεσιδίνη (αριθ. CAS 120-71-8) 
• 4,4'-μεθυλενο-δις(2-χλωροανιλίνη) (101-14-4) 
• 4,4'-οξυδιανιλίνη (αριθ. CAS 101-80-4) 
• 4,4'-θειοδιανιλίνη (αριθ. CAS 139-65-1) 
• o-τολουιδίνη (αριθ. CAS 95-53-4) 
• 2,4-διαμινοτολουόλιο (αριθ. CAS 95-80-7) 
• 2,4,5-τριμεθυλανιλίνη (αριθ. CAS 137-17-7) 
• 4-αμινοαζωβενζόλιο (αριθ. CAS 60-09-3) 
• o-ανισιδίνη (αριθ. CAS 90-04-0) 
 
Επαλήθευση: Θα θεωρούνται συμμορφούμενα τα προϊόντα που φέρουν 
πιστοποιητικό οικολογικού σήματος τύπου 1 το οποίο ανταποκρίνεται στα 
απαριθμούμενα κριτήρια. Δεκτά γίνονται και άλλα ενδεδειγμένα 
αποδεικτικά μέσα. 
 

• 3,3'-διχλωροβενζιδίνη (αριθ. CAS 91-94-1) 
• 3,3'-διμεθοξυβενζιδίνη (αριθ. CAS 119-90-4) 
• 3,3'-διμεθυλοβενζιδίνη (αριθ. CAS 119-93-7) 
• 3,3'-διμεθυλο-4,4'-διαμινοδιφαινυλομεθάνιο (838-88-0) 
• p-κρεσιδίνη (αριθ. CAS 120-71-8) 
• 4,4'-μεθυλενο-δις(2-χλωροανιλίνη) (101-14-4) 
• 4,4'-οξυδιανιλίνη (αριθ. CAS 101-80-4) 
• 4,4'-θειοδιανιλίνη (αριθ. CAS 139-65-1) 
• o-τολουιδίνη (αριθ. CAS 95-53-4) 
• 2,4-διαμινοτολουόλιο (αριθ. CAS 95-80-7) 
• 2,4,5-τριμεθυλανιλίνη (αριθ. CAS 137-17-7) 
• 4-αμινοαζωβενζόλιο (αριθ. CAS 60-09-3) 
• o-ανισιδίνη (αριθ. CAS 90-04-0) 
 
Επαλήθευση: Θα θεωρούνται συμμορφούμενα τα προϊόντα που φέρουν 
πιστοποιητικό οικολογικού σήματος τύπου 1 το οποίο ανταποκρίνεται στα 
απαριθμούμενα κριτήρια. Δεκτά γίνονται και άλλα ενδεδειγμένα αποδεικτικά 
μέσα. 

4. Φλογοεπιβραδυντικά 
 
Δεν επιτρέπεται η χρήση των ακόλουθων φλογοεπιβραδυντικών στο τελικό 
προϊόν: 

• PBB (πολυβρωμοδιφαινύλια), αριθ. CAS 59536-65-1 
• pentaBDE (πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας), αριθ. CAS 32534-81-9 
• octaBDE (οκταβρωμοδιφαινυλαιθέρας), αριθ. CAS 32536-52-9 
• decaBDE (δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρας), αριθ. CAS 1163-19-5 
 

5. Φλογοεπιβραδυντικά 
 
Δεν επιτρέπεται η χρήση των ακόλουθων φλογοεπιβραδυντικών στο τελικό 
προϊόν: 

• PBB (πολυβρωμοδιφαινύλια), αριθ. CAS 59536-65-1 
• pentaBDE (πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας), αριθ. CAS 32534-81-9 
• octaBDE (οκταβρωμοδιφαινυλαιθέρας), αριθ. CAS 32536-52-9 
• decaBDE (δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρας), αριθ. CAS 1163-19-5 
• φωσφορικό τρις(2,3-διβρωμοπροπύλιο), αριθ. CAS 126-72-7  
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Επαλήθευση: Θα θεωρούνται συμμορφούμενα τα προϊόντα που φέρουν 
πιστοποιητικό οικολογικού σήματος τύπου 1 το οποίο ανταποκρίνεται στα 
απαριθμούμενα κριτήρια. Δεκτά γίνονται και άλλα ενδεδειγμένα 
αποδεικτικά μέσα. 
 

• HBCDD (εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο), αριθ. CAS 25637-99-4 και 3194-
55-6 

 
Επαλήθευση: Θα θεωρούνται συμμορφούμενα τα προϊόντα που φέρουν 
πιστοποιητικό οικολογικού σήματος τύπου 1 το οποίο ανταποκρίνεται στα 
απαριθμούμενα κριτήρια. Δεκτά γίνονται και άλλα ενδεδειγμένα αποδεικτικά 
μέσα. 

4. Πενταχλωροφαινόλη και τετραχλωροφαινόλη 
 

Στα προϊόντα από βαμβάκι ή άλλες φυσικές κυτταρινικές ίνες, το τελικό 
προϊόν δεν πρέπει να περιέχει πενταχλωροφαινόλη σε αναλογία μεγαλύτερη 
από 0,5 ppm (μέρη ανά εκατομμύριο). 
 
Επαλήθευση: Θα θεωρούνται συμμορφούμενα τα προϊόντα που φέρουν 
πιστοποιητικό οικολογικού σήματος τύπου 1 το οποίο ανταποκρίνεται στα 
απαριθμούμενα κριτήρια. Δεκτά γίνονται και άλλα ενδεδειγμένα 
αποδεικτικά μέσα. 

5. Πενταχλωροφαινόλη, τετραχλωροφαινόλη και 2,4,6-τριχλωροφαινόλη 
 

Στα προϊόντα από βαμβάκι ή άλλες φυσικές κυτταρινικές ίνες, το τελικό 
προϊόν δεν πρέπει να περιέχει πενταχλωροφαινόλη σε αναλογία μεγαλύτερη 
από 0,05 ppm (μέρη ανά εκατομμύριο). 
 
Επαλήθευση: Θα θεωρούνται συμμορφούμενα τα προϊόντα που φέρουν 
πιστοποιητικό οικολογικού σήματος τύπου 1 το οποίο ανταποκρίνεται στα 
απαριθμούμενα κριτήρια. Δεκτά γίνονται και άλλα ενδεδειγμένα αποδεικτικά 
μέσα. 
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6. Φθαλικά μαλακτικά 
 
Στα προϊόντα που έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα, τα ακόλουθα 
φθαλικά μαλακτικά δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν κατά βάρος το 0,1% 
του τελικού προϊόντος: 

• DEHP (φθαλικό-δις(2-αιθυλεξύλιο)), αριθ. CAS 117-81-7 
• BBP (φθαλικό βουτυλοβενζύλιο), αριθ. CAS 85-68-7 
• DBP (φθαλικό διβουτύλιο), αριθ. CAS 84-74-2 
• DNOP (φθαλικό δι-n-οκτύλιο) 
• DINP (φθαλικό διισοεννεΰλιο) 
• DIDP (φθαλικό διισοδεκύλιο) 
• DIBP (φθαλικό διισοβουτύλιο) 
• TCEP (φωσφορικό τρις(2-χλωροαιθύλιο)) 
 
Επαλήθευση: Θα θεωρούνται συμμορφούμενα τα προϊόντα που φέρουν 
πιστοποιητικό οικολογικού σήματος τύπου 1 το οποίο ανταποκρίνεται στα 
απαριθμούμενα κριτήρια. Δεκτά γίνονται και άλλα ενδεδειγμένα 
αποδεικτικά μέσα. 

6. Φθαλικά μαλακτικά 
 
Στα προϊόντα που έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα, τα ακόλουθα 
φθαλικά μαλακτικά δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν κατά βάρος το 0,1% του 
τελικού προϊόντος: 

• DEHP (φθαλικό-δις(2-αιθυλεξύλιο)), αριθ. CAS 117-81-7 
• BBP (φθαλικό βουτυλοβενζύλιο), αριθ. CAS 85-68-7 
• DBP (φθαλικό διβουτύλιο), αριθ. CAS 84-74-2 
• DNOP (φθαλικό δι-n-οκτύλιο) 
• DINP (φθαλικό διισοεννεΰλιο) 
• DIDP (φθαλικό διισοδεκύλιο) 
• DIBP (φθαλικό διισοβουτύλιο) 
• TCEP (φωσφορικό τρις(2-χλωροαιθύλιο)) 

 
Επαλήθευση: Θα θεωρούνται συμμορφούμενα τα προϊόντα που φέρουν 
πιστοποιητικό οικολογικού σήματος τύπου 1 το οποίο ανταποκρίνεται στα 
απαριθμούμενα κριτήρια. Δεκτά γίνονται και άλλα ενδεδειγμένα αποδεικτικά 
μέσα. 

7. Φορμαλδεΰδη 
 
Η αναλογία της ελεύθερης και μερικώς υδρολυτής φορμαλδεΰδης στο 
τελικό προϊόν δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 70 ppm στα προϊόντα που 
έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα και τα 300 ppm στα λοιπά προϊόντα. 
 
 
Επαλήθευση: Θα θεωρούνται συμμορφούμενα τα προϊόντα που φέρουν 
πιστοποιητικό οικολογικού σήματος τύπου 1 το οποίο ανταποκρίνεται στα 
απαριθμούμενα κριτήρια. Δεκτά γίνονται και άλλα ενδεδειγμένα 
αποδεικτικά μέσα. 
 

7. Φορμαλδεΰδη 
 
Η αναλογία της ελεύθερης και μερικώς υδρολυτής φορμαλδεΰδης στο τελικό 
προϊόν δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 20 ppm στα προϊόντα που 
προορίζονται για βρέφη και νήπια ηλικίας κάτω των 3 ετών, τα 30 ppm στα 
προϊόντα που έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα και τα 75 ppm στα λοιπά 
προϊόντα. 
 
Επαλήθευση: Θα θεωρούνται συμμορφούμενα τα προϊόντα που φέρουν 
πιστοποιητικό οικολογικού σήματος τύπου 1 το οποίο ανταποκρίνεται στα 
απαριθμούμενα κριτήρια. Δεκτά γίνονται και άλλα ενδεδειγμένα αποδεικτικά 
μέσα. 

8. Βαρέα μέταλλα 8. Βαρέα μέταλλα 
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Η ποσότητα καδμίου (Cd), χρωμίου (Cr), νικελίου (Ni), μολύβδου (Pb) και 
χαλκού (Cu) στο τελικό προϊόν δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 
ακόλουθες αναλογίες: 

• Κάδμιο (Cd): 0,1 ppm 
• Χρώμιο (Cr): 2,0 ppm 
• Νικέλιο (Ni): 4,0 ppm 
• Μόλυβδος (Pb): 1,0 ppm 
Χαλκός (Cu): 50,0 ppm 
 
 
 
 
 
 
Επαλήθευση: Θα θεωρούνται συμμορφούμενα τα προϊόντα που φέρουν 
πιστοποιητικό οικολογικού σήματος τύπου 1 το οποίο ανταποκρίνεται στα 
απαριθμούμενα κριτήρια. Δεκτά γίνονται και άλλα ενδεδειγμένα 
αποδεικτικά μέσα, όπως άλλα ιδιωτικά ή εθνικά σήματα 
κλωστοϋφαντουργικών ειδών που πληρούν τα απαριθμούμενα κριτήρια, 
τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή πρακτικό δοκιμών από 
αναγνωρισμένο οργανισμό. 

 
Η ποσότητα καδμίου (Cd), χρωμίου (Cr), νικελίου (Ni), μολύβδου (Pb), 
χαλκού (Cu) στο τελικό προϊόν δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις ακόλουθες 
αναλογίες: 

• Αντιμόνιο (Sb): 30 ppm 
• Αρσενικό (As): 1,0 ppm (εξωτερικά ενδύματα), 0,2 ppm (λοιπά) 
• Κάδμιο (Cd): 0,1 ppm 
• Χρώμιο (Cr): 2,0 ppm (εξωτερικά ενδύματα), 1,0 ppm (λοιπά) 
• Χρώμιο VI (Cr-VI): 0,5 ppm 
• Κοβάλτιο (Cο): 4,0 ppm (εξωτερικά ενδύματα), 1,0 ppm (λοιπά) 
• Υδράργυρος (Hg): 0,02 ppm 
• Νικέλιο (Ni): 4,0 ppm (εξωτερικά ενδύματα), 1,0 ppm (λοιπά) 
• Μόλυβδος (Pb): 1,0 ppm (εξωτερικά ενδύματα), 0,2 ppm (λοιπά) 
• Χαλκός (Cu): 50,0 ppm (εξωτερικά ενδύματα), 25,0 ppm (λοιπά) 
 
Επαλήθευση: Θα θεωρούνται συμμορφούμενα τα προϊόντα που φέρουν 
πιστοποιητικό οικολογικού σήματος τύπου 1 το οποίο ανταποκρίνεται στα 
απαριθμούμενα κριτήρια. Δεκτά γίνονται και άλλα ενδεδειγμένα αποδεικτικά 
μέσα, όπως άλλα ιδιωτικά ή εθνικά σήματα κλωστοϋφαντουργικών ειδών που 
πληρούν τα απαριθμούμενα κριτήρια, τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή 
πρακτικό δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό. 
 

9. Αντοχή χρωματισμών και σταθερότητα διαστάσεων 
Το προϊόν πρέπει να πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις αντοχής 
χρωματισμών και σταθερότητας διαστάσεων. 

9. Αντοχή χρωματισμών και σταθερότητα διαστάσεων 
Το προϊόν πρέπει να πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις αντοχής 
χρωματισμών και σταθερότητας διαστάσεων.  

Παράμετρος Κριτήρια Μέθοδος δοκιμών Παράμετρος Κριτήρια Μέθοδος δοκιμών 

9.1  
Μεταβολή 
διαστάσεων κατά το 

+ 2 % για κουρτίνες και 
υφάσματα επιπλώσεων 
που αφαιρούνται και 

ISO 5077 ή 
ισοδύναμο πρότυπο 

9.1 
Μεταβολή 
διαστάσεων κατά το 

+ 2 % για κουρτίνες και 
υφάσματα επιπλώσεων 
που αφαιρούνται και 

ISO 5077 ή ισοδύναμο 
πρότυπο 
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πλύσιμο και το 
στέγνωμα 

πλένονται.  
Από – 8 % έως + 4 % για 
άλλα υφαντά και για 
ανθεκτικά μη υφασμένα 
προϊόντα, άλλα πλεκτά 
προϊόντα ή για 
υφάσματα σπογγώδους 
υφής 

πλύσιμο και το 
στέγνωμα 

πλένονται.  
Από – 8 % έως + 4 % για 
άλλα υφαντά και για 
ανθεκτικά μη υφασμένα 
προϊόντα, άλλα πλεκτά 
προϊόντα ή για υφάσματα 
σπογγώδους υφής 

Επαλήθευση: Όλα τα προϊόντα πρέπει να ελέγχονται βάσει του προτύπου 
ISO 5077 ή άλλου ισοδύναμου προτύπου. Θα θεωρούνται συμμορφούμενα 
τα προϊόντα που φέρουν πιστοποιητικό οικολογικού σήματος τύπου 1 το 
οποίο ανταποκρίνεται στα απαριθμούμενα κριτήρια. Δεκτά γίνονται και 
άλλα ενδεδειγμένα αποδεικτικά μέσα, όπως άλλα ιδιωτικά ή εθνικά σήματα 
κλωστοϋφαντουργικών ειδών που πληρούν τα απαριθμούμενα κριτήρια, 
τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή πρακτικό δοκιμών από 
αναγνωρισμένο οργανισμό. 

Επαλήθευση: Όλα τα προϊόντα πρέπει να ελέγχονται βάσει του προτύπου ISO 
5077 ή άλλου ισοδύναμου προτύπου. Θα θεωρούνται συμμορφούμενα τα 
προϊόντα που φέρουν πιστοποιητικό οικολογικού σήματος τύπου 1 το οποίο 
ανταποκρίνεται στα απαριθμούμενα κριτήρια. Δεκτά γίνονται και άλλα 
ενδεδειγμένα αποδεικτικά μέσα, όπως άλλα ιδιωτικά ή εθνικά σήματα 
κλωστοϋφαντουργικών ειδών που πληρούν τα απαριθμούμενα κριτήρια, 
τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή πρακτικό δοκιμών από αναγνωρισμένο 
οργανισμό. 

Παράμετρος Κριτήρια Μέθοδος δοκιμών Παράμετρος Κριτήρια Μέθοδος δοκιμών 

9.2  
Αντοχή χρωματισμών 
στο πλύσιμο 

Τουλάχιστον επίπεδο 3-4 
ως προς την αλλαγή 
χρώματος.  
 
Τουλάχιστον επίπεδο 3-4 
ως προς το λέκιασμα. 

ISO 105 C06 (μία 
μόνο πλύση, στη 
θερμοκρασία που 
αναγράφεται στην 
ετικέτα του 
προϊόντος, με 
υπερβορική σκόνη 
πλυσίματος) ή 
ισοδύναμο πρότυπο. 

9.2  
Αντοχή χρωματισμών 
στο πλύσιμο 

Τουλάχιστον επίπεδο 4 
ως προς την αλλαγή 
χρώματος.  
 
Τουλάχιστον επίπεδο 4 
ως προς το λέκιασμα. 

ISO 105 C06 (μία μόνο 
πλύση, στη 
θερμοκρασία που 
αναγράφεται στην 
ετικέτα του προϊόντος, 
με υπερβορική σκόνη 
πλυσίματος) ή 
ισοδύναμο πρότυπο. 

Επαλήθευση: Όλα τα προϊόντα πρέπει να ελέγχονται βάσει του προτύπου 
ISO 105 C06 ή άλλου ισοδύναμου προτύπου. Θα θεωρούνται 
συμμορφούμενα τα προϊόντα που φέρουν πιστοποιητικό οικολογικού 
σήματος τύπου 1 το οποίο ανταποκρίνεται στα απαριθμούμενα κριτήρια. 
Δεκτά γίνονται και άλλα ενδεδειγμένα αποδεικτικά μέσα, όπως άλλα 
ιδιωτικά ή εθνικά σήματα κλωστοϋφαντουργικών ειδών που πληρούν τα 
απαριθμούμενα κριτήρια, τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή πρακτικό 
δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό. 

Επαλήθευση: Όλα τα προϊόντα πρέπει να ελέγχονται βάσει του προτύπου ISO 
105 C06 ή άλλου ισοδύναμου προτύπου. Θα θεωρούνται συμμορφούμενα τα 
προϊόντα που φέρουν πιστοποιητικό οικολογικού σήματος τύπου 1 το οποίο 
ανταποκρίνεται στα απαριθμούμενα κριτήρια. Δεκτά γίνονται και άλλα 
ενδεδειγμένα αποδεικτικά μέσα, όπως άλλα ιδιωτικά ή εθνικά σήματα 
κλωστοϋφαντουργικών ειδών που πληρούν τα απαριθμούμενα κριτήρια, 
τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή πρακτικό δοκιμών από αναγνωρισμένο 
οργανισμό. 
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Παράμετρος Κριτήρια Μέθοδος 
δοκιμών 

Παράμετρος Κριτήρια Μέθοδος δοκιμών 

9.3  
Αντοχή χρωματισμών 
στην εφίδρωση (όξινο 
και αλκαλικό 
περιβάλλον) 

Τουλάχιστον επίπεδο 3-4 
(αλλαγή χρώματος και 
λέκιασμα). 
 
Επίπεδο 3 όταν τα 
υφάσματα είναι 
σκουρόχρωμα (πρότυπο 
βάθος > 1/1) και 
ταυτόχρονα είναι 
κατασκευασμένα από 
αναγεννημένο μαλλί ή από 
μετάξι σε ποσοστό άνω 
του 20 % 

ISO 105 E04 
ή ισοδύναμο 
πρότυπο 

9.3  
Αντοχή χρωματισμών 
στην εφίδρωση (όξινο 
και αλκαλικό 
περιβάλλον) 

Τουλάχιστον επίπεδο 4 
(αλλαγή χρώματος και 
λέκιασμα).  
 
Επίπεδο 3-4 όταν τα 
υφάσματα είναι 
σκουρόχρωμα (πρότυπο 
βάθος > 1/1) και 
ταυτόχρονα είναι 
κατασκευασμένα από 
αναγεννημένο μαλλί ή 
από μετάξι σε ποσοστό 
άνω του 20 % 

ISO 105 E04 
ή ισοδύναμο πρότυπο 

Επαλήθευση: Όλα τα προϊόντα πρέπει να ελέγχονται βάσει του προτύπου 
ISO 105 E04 ή άλλου ισοδύναμου προτύπου. Θα θεωρούνται 
συμμορφούμενα τα προϊόντα που φέρουν πιστοποιητικό οικολογικού 
σήματος τύπου 1 το οποίο ανταποκρίνεται στα απαριθμούμενα κριτήρια. 
Δεκτά γίνονται και άλλα ενδεδειγμένα αποδεικτικά μέσα, όπως άλλα 
ιδιωτικά ή εθνικά σήματα κλωστοϋφαντουργικών ειδών που πληρούν τα 
απαριθμούμενα κριτήρια, τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή πρακτικό 
δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό. 

Επαλήθευση: Όλα τα προϊόντα πρέπει να ελέγχονται βάσει του προτύπου ISO 
105 E04 ή άλλου ισοδύναμου προτύπου. Θα θεωρούνται συμμορφούμενα τα 
προϊόντα που φέρουν πιστοποιητικό οικολογικού σήματος τύπου 1 το οποίο 
ανταποκρίνεται στα απαριθμούμενα κριτήρια. Δεκτά γίνονται και άλλα 
ενδεδειγμένα αποδεικτικά μέσα, όπως άλλα ιδιωτικά ή εθνικά σήματα 
κλωστοϋφαντουργικών ειδών που πληρούν τα απαριθμούμενα κριτήρια, 
τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή πρακτικό δοκιμών από αναγνωρισμένο 
οργανισμό. 

Παράμετρος Κριτήρια Μέθοδος 
δοκιμών 

Παράμετρος Κριτήρια Μέθοδος δοκιμών 

9.4 
Αντοχή χρωματισμών 
σε υγρή τριβή 

Τουλάχιστον επίπεδο 2-3. 
 
Επίπεδο 2 εάν πρόκειται για 
ντένιμ που έχει βαφεί με 
ινδική. 

ISO 105 X12 
ή ισοδύναμο 
πρότυπο 

9.4 
Αντοχή χρωματισμών 
σε υγρή τριβή 

Τουλάχιστον επίπεδο 3. 
 
Επίπεδο 2-3 εάν 
πρόκειται για ντένιμ που 
έχει βαφεί με ινδική. 

ISO 105 X12 
ή ισοδύναμο πρότυπο 

Επαλήθευση: Όλα τα προϊόντα πρέπει να ελέγχονται βάσει του προτύπου 
ISO 105 X12 ή άλλου ισοδύναμου προτύπου. Θα θεωρούνται 
συμμορφούμενα τα προϊόντα που φέρουν πιστοποιητικό οικολογικού 
σήματος τύπου 1 το οποίο ανταποκρίνεται στα απαριθμούμενα κριτήρια. 

Επαλήθευση: Όλα τα προϊόντα πρέπει να ελέγχονται βάσει του προτύπου 
ISO 105 X12 ή άλλου ισοδύναμου προτύπου. Θα θεωρούνται συμμορφούμενα 
τα προϊόντα που φέρουν πιστοποιητικό οικολογικού σήματος τύπου 1 το 
οποίο ανταποκρίνεται στα απαριθμούμενα κριτήρια. Δεκτά γίνονται και άλλα 
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Δεκτά γίνονται και άλλα ενδεδειγμένα αποδεικτικά μέσα, όπως άλλα 
ιδιωτικά ή εθνικά σήματα κλωστοϋφαντουργικών ειδών που πληρούν τα 
απαριθμούμενα κριτήρια, τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή πρακτικό 
δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό. 

ενδεδειγμένα αποδεικτικά μέσα, όπως άλλα ιδιωτικά ή εθνικά σήματα 
κλωστοϋφαντουργικών ειδών που πληρούν τα απαριθμούμενα κριτήρια, 
τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή πρακτικό δοκιμών από αναγνωρισμένο 
οργανισμό. 

Παράμετρος Κριτήρια Μέθοδος δοκιμών Παράμετρος Κριτήρια Μέθοδος δοκιμών 

9.5 
Αντοχή χρωματισμών 
σε ξηρή τριβή 

Τουλάχιστον επίπεδο 4. 
 
Επίπεδο 3-4 εάν 
πρόκειται για ντένιμ που 
έχει βαφεί με ινδική. 

ISO 105 X12 
ή ισοδύναμο πρότυπο 

9.5 
Αντοχή χρωματισμών 
σε ξηρή τριβή 

Τουλάχιστον επίπεδο 4-
5. 
 
Επίπεδο 4 εάν πρόκειται 
για ντένιμ που έχει βαφεί 
με ινδική. 

ISO 105 X12 
ή ισοδύναμο πρότυπο 

Επαλήθευση: Όλα τα προϊόντα πρέπει να ελέγχονται βάσει του προτύπου 
ISO 105 X12 ή άλλου ισοδύναμου προτύπου. Θα θεωρούνται 
συμμορφούμενα τα προϊόντα που φέρουν πιστοποιητικό οικολογικού 
σήματος τύπου 1 το οποίο ανταποκρίνεται στα απαριθμούμενα κριτήρια. 
Δεκτά γίνονται και άλλα ενδεδειγμένα αποδεικτικά μέσα, όπως άλλα 
ιδιωτικά ή εθνικά σήματα κλωστοϋφαντουργικών ειδών που πληρούν τα 
απαριθμούμενα κριτήρια, τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή πρακτικό 
δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό. 

Επαλήθευση: Όλα τα προϊόντα πρέπει να ελέγχονται βάσει του προτύπου 
ISO 105 X12 ή άλλου ισοδύναμου προτύπου. Θα θεωρούνται συμμορφούμενα 
τα προϊόντα που φέρουν πιστοποιητικό οικολογικού σήματος τύπου 1 το 
οποίο ανταποκρίνεται στα απαριθμούμενα κριτήρια. Δεκτά γίνονται και άλλα 
ενδεδειγμένα αποδεικτικά μέσα, όπως άλλα ιδιωτικά ή εθνικά σήματα 
κλωστοϋφαντουργικών ειδών που πληρούν τα απαριθμούμενα κριτήρια, 
τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή πρακτικό δοκιμών από αναγνωρισμένο 
οργανισμό. 

Παράμετρος Κριτήρια Μέθοδος δοκιμών Παράμετρος Κριτήρια Μέθοδος δοκιμών 

9.6 
Αντοχή χρωματισμών 
στο φως 
 

Για τα υφάσματα 
επιπλώσεων, τις 
κουρτίνες ή τα 
παραπετάσματα, 
τουλάχιστον επίπεδο 4 
έως 5. 
 
Για όλα τα λοιπά 
προϊόντα, τουλάχιστον 
επίπεδο 4. 
 
Το επίπεδο 4 επιτρέπεται 
για υφάσματα 

ISO 105 B02 ή 
ισοδύναμο πρότυπο 
 

9.6  
Αντοχή χρωματισμών 
στο φως 
 

Για τα υφάσματα 
επιπλώσεων, τις 
κουρτίνες ή τα 
παραπετάσματα, 
τουλάχιστον επίπεδο 5. 
 
Για όλα τα λοιπά 
προϊόντα, τουλάχιστον 
επίπεδο 4-5. 
 
Το επίπεδο 4-5 
επιτρέπεται για 
υφάσματα επιπλώσεων, 

ISO 105 B02 ή 
ισοδύναμο πρότυπο 
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επιπλώσεων, τις 
κουρτίνες ή τα 
παραπετάσματα που 
είναι ανοιχτόχρωμα 
(πρότυπο βάθος < 1/12) 
και κατασκευάζονται σε 
ποσοστό άνω του 20 % 
από μαλλί ή άλλες 
κερατινούχες ίνες ή άνω 
του 20 % από μετάξι ή 
άνω του 20 % από λινάρι 
ή άλλες ίνες στελέχους. 

τις κουρτίνες ή τα 
παραπετάσματα που 
είναι ανοιχτόχρωμα 
(πρότυπο βάθος < 1/12) 
και κατασκευάζονται σε 
ποσοστό άνω του 20 % 
από μαλλί ή άλλες 
κερατινούχες ίνες ή άνω 
του 20 % από μετάξι ή 
άνω του 20 % από λινάρι 
ή άλλες ίνες στελέχους. 

Επαλήθευση: Όλα τα προϊόντα πρέπει να ελέγχονται βάσει του προτύπου 
ISO 105 B02 ή άλλου ισοδύναμου προτύπου. Θα θεωρούνται 
συμμορφούμενα τα προϊόντα που φέρουν πιστοποιητικό οικολογικού 
σήματος τύπου 1 το οποίο ανταποκρίνεται στα απαριθμούμενα κριτήρια. 
Δεκτά γίνονται και άλλα ενδεδειγμένα αποδεικτικά μέσα, όπως άλλα 
ιδιωτικά ή εθνικά σήματα κλωστοϋφαντουργικών ειδών που πληρούν τα 
απαριθμούμενα κριτήρια, τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή πρακτικό 
δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό. 

Επαλήθευση: Όλα τα προϊόντα πρέπει να ελέγχονται βάσει του προτύπου ISO 
105 B02 ή άλλου ισοδύναμου προτύπου. Θα θεωρούνται συμμορφούμενα τα 
προϊόντα που φέρουν πιστοποιητικό οικολογικού σήματος τύπου 1 το οποίο 
ανταποκρίνεται στα απαριθμούμενα κριτήρια. Δεκτά γίνονται και άλλα 
ενδεδειγμένα αποδεικτικά μέσα, όπως άλλα ιδιωτικά ή εθνικά σήματα 
κλωστοϋφαντουργικών ειδών που πληρούν τα απαριθμούμενα κριτήρια, 
τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή πρακτικό δοκιμών από αναγνωρισμένο 
οργανισμό. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Θα χορηγούνται πρόσθετοι βαθμοί για: 
 
1. Βαμβάκι ή άλλες φυσικές ίνες βιολογικής παραγωγής (βλ. 

επεξηγηματική σημείωση) 
 
Οι προσφέροντες οφείλουν να αναφέρουν την κατά βάρος αναλογία 
βαμβακιού ή άλλων φυσικών ινών που χρησιμοποιούνται στο τελικό προϊόν 
και προέρχονται από βιολογική παραγωγή. Αυτό σημαίνει ότι το φυτό από 
το οποίο προέρχονται οι ίνες πρέπει να καλλιεργείται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 834/2007. 
 
Επαλήθευση: Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέτει αποδεικτικά στοιχεία 
για την προέλευση των χρησιμοποιούμενων ινών και τον βιολογικό 
χαρακτήρα της παραγωγής τους, όπως το βιολογικό λογότυπο της ΕΕ ή 
εγκεκριμένα εθνικά λογότυπα βιολογικής παραγωγής. 
 

Θα χορηγούνται πρόσθετοι βαθμοί για: 
 
1. Βαμβάκι ή άλλες φυσικές ίνες που προέρχονται από βιολογική 

παραγωγή (βλ. επεξηγηματική σημείωση) 
 
Οι προσφέροντες οφείλουν να αναφέρουν την κατά βάρος αναλογία 
βαμβακιού ή άλλων φυσικών ινών που χρησιμοποιούνται στο τελικό προϊόν 
και προέρχονται από βιολογική παραγωγή. Αυτό σημαίνει ότι το φυτό από το 
οποίο προέρχονται οι ίνες πρέπει να καλλιεργείται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(EΚ) αριθ. 834/2007. 
 
Επαλήθευση: Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέτει αποδεικτικά στοιχεία για 
την προέλευση των χρησιμοποιούμενων ινών και τον βιολογικό χαρακτήρα 
της παραγωγής τους, όπως το βιολογικό λογότυπο της ΕΕ ή εγκεκριμένα 
εθνικά λογότυπα βιολογικής παραγωγής. 

Θα χορηγούνται πρόσθετοι βαθμοί για: 
 

2. Ανακυκλωμένες ίνες 
 
Οι προσφέροντες οφείλουν να αναφέρουν την κατά βάρος αναλογία του 
προϊόντος που αποτελείται από ανακυκλωμένες ίνες, ήτοι ίνες που 
προέρχονται αποκλειστικά από αποκόμματα κλωστοϋφαντουργών και 
κατασκευαστών ενδυμάτων ή από απόβλητα μετά την κατανάλωση 
(κλωστοϋφαντουργικά ή άλλα). 
 
Επαλήθευση: Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέτει αποδεικτικά στοιχεία 
για την προέλευση των χρησιμοποιούμενων ανακυκλωμένων ινών. 

Θα χορηγούνται πρόσθετοι βαθμοί για: 
 

2. Ανακυκλωμένες ίνες 
 
Οι προσφέροντες οφείλουν να αναφέρουν την κατά βάρος αναλογία του 
προϊόντος που αποτελείται από ανακυκλωμένες ίνες, ήτοι ίνες που 
προέρχονται αποκλειστικά από αποκόμματα κλωστοϋφαντουργών και 
κατασκευαστών ενδυμάτων ή από απόβλητα μετά την κατανάλωση 
(κλωστοϋφαντουργικά ή άλλα). 
 
Επαλήθευση: Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει αποδεικτικά στοιχεία για 
την προέλευση των χρησιμοποιούμενων ανακυκλωμένων ινών. 
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Επεξηγηματικές σημειώσεις 
 
Οικολογικά σήματα τύπου Ι ή ISO 14024 
 
Τα οικολογικά σήματα τύπου Ι ή ISO 14024 είναι τα σήματα των οποίων τα κριτήρια καθορίζονται από ανεξάρτητο φορέα και τα οποία παρακολουθούνται 
με διαδικασία 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 επιστημονικά στοιχεία· 
• να εγκρίνονται με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φορέων, 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 μπορούν να απαιτούν την τήρηση των κριτηρίων στα οποία βασίζεται ένα συγκεκριμένο οικολογικό 
σήμα και να αποδέχονται το οικολογικό σήμα ως μια μορφή απόδειξης της συμμόρφωσης. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να απαιτούν να φέρει ένα προϊόν 
οικολογικό σήμα. Επιπλέον, οι αγοραστές μπορούν να χρησιμοποιούν κριτήρια οικολογικών σημάτων που αφορούν μόνο χαρακτηριστικά του προϊόντος ή 
της υπηρεσίας ή των διεργασιών παραγωγής και όχι τη γενική διοίκηση της εταιρείας. 
 
Απόδειξη συμμόρφωσης 
 
Στις περιπτώσεις όπου για την επαλήθευση των κριτηρίων προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης άλλων κατάλληλων αποδεικτικών μέσων, μεταξύ αυτών θα 
μπορούσαν να περιλαμβάνονται τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή/παραγωγού, έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο φορέα ή άλλα κατάλληλα 
αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή πρέπει να κρίνει κατά περίπτωση, από τεχνικής/νομικής πλευράς, την καταλληλότητα των υποβαλλόμενων 
αποδεικτικών. 
 
Βαμβάκι ή άλλες φυσικές ίνες βιολογικής παραγωγής και ανακυκλωμένες ίνες 
Η απαίτηση για χρήση ενός ορισμένου ποσοστού βαμβακιού ή άλλων φυσικών ινών βιολογικής παραγωγής και ανακυκλωμένων ινών μπορεί να συντελέσει 
σε σημαντική μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η προσφορά των προϊόντων αυτών εξακολουθεί να είναι 
περιορισμένη. Για τον λόγο αυτό, στα κριτήρια για τις ΠΔΣ προτείνεται να περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις στα κριτήρια ανάθεσης και όχι στις τεχνικές 
προδιαγραφές. Ωστόσο, εάν η αναθέτουσα αρχή εκτιμά – πιθανόν κατόπιν έρευνας αγοράς – ότι έχει αναπτυχθεί επαρκώς η αγορά 
βιολογικών/ανακυκλωμένων προϊόντων για τα κλωστοϋφαντουργικά είδη που πρόκειται να προμηθευτεί, μπορεί να ενσωματώνει την εκτίμηση αυτή στις 
τεχνικές προδιαγραφές, με την απαίτηση ένα ορισμένο ποσοστό των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων να πληρούν τις εν λόγω απαιτήσεις. Επιπλέον, στο 
στάδιο της ανάθεσης μπορούν να χορηγούνται βαθμοί για επιπλέον ποσοστό βιολογικών/ανακυκλωμένων προϊόντων. 
 
Φυτοφάρμακα 
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1. Η διάθεση στην αγορά και η χρήση των περισσότερων από τα φυτοφάρμακα που παρατίθενται στον πίνακα έχει ήδη απαγορευθεί. 
2. Η πενταχλωροφαινόλη έχει ήδη απαγορευθεί σε εφαρμογές φυτοφαρμάκων της ομάδας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και υπαχθεί σε αυστηρούς 

περιορισμούς σε άλλες εφαρμογές φυτοφαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών βιοκτόνων. 
 
Βαφές και χρωστικές ουσίες 
 
Οι περιορισμοί της εμπορίας και της χρήσης της κυανής χρωστικής με αριθ. ευρετηρίου 611-070-00-2 καλύπτονται ειδικά από την οδηγία 2003/3/ΕΚ της 
Επιτροπής. 
 
Προτείνονται, επίσης, συμπληρωματικά κριτήρια (κριτήρια για τη διεργασία παραγωγής και ειδικά κριτήρια για τις ίνες) βάσει του οικολογικού σήµατος 
της ΕΕ. Εντούτοις, πρέπει να τονιστεί ότι επειδή υπάρχουν επί του παρόντος στην αγορά λίγα προϊόντα τα οποία φέρουν το οικολογικό σήµα της ΕΕ για 
κλωστοϋφαντουργικά είδη, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να διεξάγει έρευνα αγοράς για τον έλεγχο των τιµών και της διαθεσιµότητας, πριν από την εφαρµογή 
των κριτηρίων αυτών στις προδιαγραφές. Εναλλακτικά, µπορούν να χρησιµοποιούνται ως κριτήρια ανάθεσης. 
 
Εφόσον οι ακόλουθες ίνες υπερβαίνουν κατά βάρος το 5% του συνολικού βάρους των υφαντικών ινών του προϊόντος, πρέπει να πληρούνται τα σχετικά 
κριτήρια του οικολογικού σήµατος της ΕΕ (το έγγραφο µε τα πλήρη κριτήρια διατίθεται στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:EL:PDF 
 

• Ακρυλικές ίνες (κριτήριο 1). 
• Βαμβάκι και άλλες φυσικές κυτταρινούχες ίνες από σπόρους (συμπεριλαμβανομένου toy kapok) (κριτήριο 2). Τα προϊόντα βιολογικής παραγωγής 

θεωρούνται αυτόµατα ως συμμορφούμενα. 
• Ίνες ελαστοµερούς πολυουρεθάνης (κριτήριο 3). 
• Λινάρι και άλλες ίνες στελέχους (συμπεριλαμβανομένων της κάνναβης, της γιούτας και του ραμί) (κριτήριο 4). 
• Ίνες από μη απολιπασμένο μαλλί και άλλες κερατινούχες ίνες (συμπεριλαμβανομένου του μαλλιού προβάτου, καμήλας, αλπακά και κατσίκας) 

(κριτήριο 5). 
• Συνθετικές ίνες κυτταρίνης [όπου συμπεριλαμβάνονται: βισκόζη, lyocell, οξική κυτταρίνη, χαλκοραιγιόν (cupro) και τριοξική κυτταρίνη] (κριτήριο 6) 
• Πολυαµιδικές ίνες (κριτήριο 7). 
• Πολυεστερικές ίνες (κριτήριο 8). 
• Ίνες πολυπροπυλενίου (κριτήριο 9). 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:EL:PDF
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Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλλουν κατάλογο όλων των ινών που υπερβαίνουν κατά βάρος το 5% του συνολικού βάρους των 
υφαντικών ινών του προϊόντος, συνοδευόμενο από κατάλληλη τεκμηρίωση που αποδεικνύει την τήρηση των σχετικών κριτηρίων. Θα θεωρούνται 
συμμορφούμενα τα προϊόντα που φέρουν πιστοποιητικό οικολογικού σήματος τύπου 1 το οποίο ανταποκρίνεται στα απαριθμούμενα κριτήρια. Δεκτά γίνονται 
και άλλα ενδεδειγμένα αποδεικτικά μέσα, όπως άλλα ιδιωτικά ή εθνικά σήματα κλωστοϋφαντουργικών ειδών που πληρούν τα απαριθμούμενα κριτήρια, 
τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή πρακτικό δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό. 
 
Τα προϊόντα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια του οικολογικού σήματος της ΕΕ σχετικά με τις χημικές ουσίες και τις μεθόδους επεξεργασίας (το 
έγγραφο µε τα πλήρη κριτήρια διατίθεται στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:EL:PDF 
 

• Βοηθητικές ουσίες και ουσίες για φινίρισμα ινών και νημάτων (κριτήριο 10). 
• Βοηθητικές χημικές ουσίες (κριτήριο 14). 
• Απορρυπαντικά, μαλακτικά υφασμάτων και συμπλεκτικοί παράγοντες (κριτήριο 15). 
• Λευκαντικά (κριτήριο 16). 
• Προσμείξεις στις βαφές (κριτήριο 17). 
• Προσμείξεις στα χρώματα επιστρώσεως (πιγμέντα) (κριτήριο 18). 
• Απόρριψη λυμάτων της υγρής επεξεργασίας (κριτήριο 27). 

 
Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλλουν κατάλογο όλων των ινών που υπερβαίνουν κατά βάρος το 5% του συνολικού βάρους των 
υφαντικών ινών του προϊόντος, συνοδευόμενο από κατάλληλη τεκμηρίωση που αποδεικνύει την τήρηση των σχετικών κριτηρίων. Θα θεωρούνται 
συμμορφούμενα τα προϊόντα που φέρουν πιστοποιητικό οικολογικού σήματος τύπου 1 το οποίο ανταποκρίνεται στα απαριθμούμενα κριτήρια. Δεκτά γίνονται 
και άλλα ενδεδειγμένα αποδεικτικά μέσα, όπως άλλα ιδιωτικά ή εθνικά σήματα κλωστοϋφαντουργικών ειδών που πληρούν τα απαριθμούμενα κριτήρια, 
τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή πρακτικό δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό. 
 
Κριτήρια ανάθεσης: Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να αναφέρουν στην προκήρυξη και στα έγγραφα του διαγωνισμού πόσοι επιπλέον βαθμοί θα 
χορηγούνται για κάθε κριτήριο ανάθεσης. Τα περιβαλλοντικά κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει συνολικά να αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 15% της συνολικής 
βαθμολογίας. 
 
 
Θέματα κόστους 
 
Στη μελέτη που εκπόνησε το 2007 με θέμα το κόστος και τα οφέλη των ΠΔΣ, η Επιτροπή εξέτασε τις επιπτώσεις ως προς το κόστος της προμήθειας 
πράσινων (με οικολογικό σήμα) καθαριστικών προϊόντων στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, μελετώντας τις προμήθειες επαγγελματικών ενδυμάτων. 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:EL:PDF
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Δυστυχώς, καθώς υπάρχουν στην αγορά ελάχιστα προϊόντα με το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα που να ενδιαφέρουν τις αναθέτουσες αρχές στους 
ερευνηθέντες τομείς (στην πραγματικότητα, υπάρχει μόνο ένας προμηθευτής), δεν κατέστη δυνατή η συγκέντρωση συγκριτικών στοιχείων. 
 
Ενώ στον ιδιωτικό τομέα το κόστος της προμήθειας βιολογικών ειδών ένδυσης τείνει να είναι διπλάσιο, από το μόνο παράδειγμα δημόσιας σύμβασης 
προμηθειών που εντοπίστηκε (δημοτική αστυνομία της Ζυρίχης) προκύπτει ότι οι διαφορές στις τιμές των στολών αστυνομικών ήταν αμελητέες, πιθανόν 
λόγω του ότι το κόστος φινιρίσματος των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων είναι χαμηλότερο σε σχέση με τα συμβατικά προϊόντα και αντισταθμίζει το 
επιπλέον κόστος των βιολογικών ινών. 
 
Επιπλέον, από την περιπτωσιολογική μελέτη της Ζυρίχης προκύπτει ότι το πράσινο εναλλακτικό προϊόν προσφέρει καλύτερη ποιότητα και άνεση για τον 
χρήστη σε σχέση με τα συμβατικά προϊόντα. 
 
Εκτίμηση κύκλου ζωής 
 
Σε έκθεση που ανέθεσε η Defra (Ηνωμένο Βασίλειο), τον Απρίλιο του 2010, χρησιμοποιείται εκτίμηση κύκλου ζωής για να προσδιοριστούν οι σχετικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υφαντικών ινών με τη βοήθεια των εξής δεικτών: χρήση ενέργειας, χρήση νερού, εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, λύματα και 
άμεση χρήση γαιών. Οι επιπτώσεις αυτές συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. 
 
 
  
 Χρήση ενέργειας Χρήση νερού Αέρια 

θερμοκηπίου 
Λύματα Άμεση χρήση 

γαιών 
Μειούμενες 
περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις 

Ακρυλικές ίνες 
Nάϋλον 
Πολυεστερικές 
ίνες/ΡΤΤ 
Αναγεννημένη 
κυτταρίνη (βισκόζη, 
Modal) 
PLA/Βαμβάκι/ 
Lyocell 
Μαλλί 
Φυσικές ίνες στελέχους 
(τσουκνίδα, κάνναβη, 
λινάρι) 

Βαμβάκι 
Μετάξι 
Nάϋλον 
Αναγεννημένη 
κυτταρίνη 
Ακρυλικές ίνες 
Κάνναβη 
Μαλλί 
Φυσικές ίνες 
στελέχους 
Πολυεστερικές 
ίνες 

Nάϋλον 
Πολυεστερικές 
ίνες 
Lyocell 
PLA 
Βισκόζη 
Modal 
Βαμβάκι 
Φυσικές ίνες 
στελέχους 
Μαλλί 

Μαλλί 
Αναγεννημένη 
κυτταρίνη 
Φυσικές ίνες 
στελέχους 
Nάϋλον 
Πολυεστερικές 
ίνες 

Μαλλί 
Ραμί 
Βαμβάκι 
Λινάρι 
Κάνναβη 
Βισκόζη και 
Modal 
Γιούτα 
PLA 
Lyocell 
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