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Τοιχοπετάσµατα – 

∆ελτίο προϊόντος για οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις 
 

Οι οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις (Ο∆Σ) συνιστούν ένα εργαλείο εθελοντικού χαρακτήρα. 
Το παρόν δελτίο προϊόντος παρέχει µια σύνοψη των κριτηρίων για Ο∆Σ τα οποία 
εκπονήθηκαν για την οµάδα προϊόντων «τοιχοπετάσµατα». Η έκθεση αναφοράς παρέχει 
πλήρεις λεπτοµέρειες για τους λόγους επιλογής των εν λόγω κριτηρίων και παραποµπές για 
περαιτέρω ενηµέρωση. Οι συστάσεις για την ανάθεση των συµβάσεων παρουσιάζονται υπό 
µορφή δύο οµάδων κριτηρίων: 
• Τα βασικά κριτήρια είναι κατάλληλα για χρήση από κάθε αναθέτουσα αρχή των κρατών 

µελών και καλύπτουν τις κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του εν λόγω προϊόντος. 
Προορίζονται να χρησιµοποιηθούν µε ελάχιστη επιπρόσθετη προσπάθεια επαλήθευσης ή 
αύξηση κόστους.  

• Τα αναλυτικά κριτήρια προορίζονται για τις αρχές που επιθυµούν να αγοράσουν τα 
βέλτιστα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά. Αυτά ενδέχεται να απαιτήσουν 
επιπρόσθετη προσπάθεια επαλήθευσης ή ελαφρά αύξηση του κόστους σε σύγκριση µε 
άλλα προϊόντα µε την ίδια λειτουργικότητα. 

 
 
Στο πλαίσιο των βασικών και των αναλυτικών κριτηρίων, οι κατευθυντήριες γραµµές 
ακολουθούν τα διάφορα στάδια της διαδικασίας δηµοσίων συµβάσεων και εξηγούν τον 
βέλτιστο τρόπο ενσωµάτωσης των περιβαλλοντικών κριτηρίων σε κάθε στάδιο: 
 
• Αντικείµενο. Πρόκειται για τον τίτλο της δηµοπρασίας, δηλαδή σύντοµη περιγραφή του 

προϊόντος, των εργασιών ή των υπηρεσιών προς προµήθεια. 
• Τεχνικές προδιαγραφές. Παρέχουν µια σαφή, επακριβή και πλήρη περιγραφή των 

απαιτήσεων και των προτύπων που θα πρέπει να πληρούν τα προϊόντα, οι εργασίες και 
οι υπηρεσίες. Περιγραφή των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών τις οποίες πρέπει να 
πληρούν οι πάσης φύσεως προσφορές. Τίθενται ειδικά περιβαλλοντικά κριτήρια, µεταξύ 
των οποίων τα εµπόδια που ορισµένα προϊόντα πρέπει να υπερνικήσουν και τα επίπεδα 
που πρέπει να επιτύχουν. 

• Κριτήρια επιλογής. Βασίζονται στη δυνατότητα/ικανότητα των υποβαλλόντων προσφορά 
να εκτελέσουν τη σύµβαση. Βοηθούν στον εντοπισµό κατάλληλων προµηθευτών, 
παραδείγµατος χάριν προκειµένου να διασφαλισθεί ότι διατίθεται κατάλληλα 
εκπαιδευµένο προσωπικό και ότι εφαρµόζονται οι σχετικές περιβαλλοντικές πολιτικές και 
διαδικασίες. 

• Κριτήρια ανάθεσης. Είναι τα κριτήρια ανάθεσης βάσει των οποίων η αναθέτουσα αρχή 
συγκρίνει τις προσφορές και προβαίνει στην ανάθεση. Τα κριτήρια ανάθεσης δεν είναι 
κριτήρια επιτυχίας/αποτυχίας, υπό την έννοια ότι οι προσφορές προϊόντων που δεν 
πληρούν ορισµένα κριτήρια µπορούν να εξακολουθήσουν να λαµβάνονται υπόψη για την 
τελική απόφαση, ανάλογα µε τη βαθµολογία τους σε άλλα κριτήρια ανάθεσης. 

• Όροι εκτέλεσης της σύµβασης. Προσδιορίζουν τους όρους που πρέπει να πληρούνται 
κατά την εκτέλεση της σύµβασης, παραδείγµατος χάριν τον τρόπο παροχής αγαθών ή 
υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών ή οδηγιών για τα προϊόντα που πρέπει 
να παρέχει ο προµηθευτής. 

 
Σηµειωτέον ότι ο ανάδοχος δεσµεύεται από το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο. 
 
Εάν κατά την επαλήθευση των κριτηρίων δηλωθεί ότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν και άλλα 
κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, σε αυτά µπορούν να συµπεριληφθούν ο τεχνικός φάκελος 
του κατασκευαστή, η έκθεση δοκιµών αναγνωρισµένου φορέα ή άλλες σχετικές αποδείξεις. Η 
αναθέτουσα αρχή πρέπει να αρκεστεί να εξετάσει κατά περίπτωση, από τεχνική/νοµική 
άποψη, κατά πόσο οι υποβληθείσες αποδείξεις µπορούν να θεωρηθούν κατάλληλες. 
 
 
1. Ορισµός και πεδίο εφαρµογής 
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Για τους σκοπούς των εν λόγω κριτηρίων που αφορούν τις οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις, 
ως τοιχοπετάσµατα ορίζονται τα πετάσµατα που χρησιµοποιούνται τοποθετηµένα κάθετα ή 
µε κλίση (παραδείγµατος χάριν κατά την εσωτερική διαρρύθµιση σοφίτας) σε κτίριο στο οποίο 
τα πετάσµατα καθαυτά δεν είναι φέρων οργανισµός και η επιφάνειά τους δεν είναι η τελική 
επιφάνεια που θα είναι ορατή στο αποπερατωµένο κτίριο, δηλαδή σοβαντίζονται, 
στοκάρονται, βάφονται, καλύπτονται µε χαρτί ταπετσαρίας, κ.λπ.  
 
Το παρόν δελτίο επικεντρώνεται σε δύο διαφορετικούς τύπους υλικού τοιχοπετασµάτων, 
δεδοµένου οι δύο αυτοί τύποι µαζί αντιπροσωπεύουν στην πράξη το σύνολο της αγοράς 
τοιχοπετασµάτων. Πρόκειται για τις γυψοσανίδες και τα πετάσµατα µε βάση το ξύλο. Τα δύο 
αυτά υλικά αντιµετωπίζονται ξεχωριστά διότι, µολονότι εξυπηρετούν την ίδια χρήση, το υλικό 
τους διαφέρει όπως διαφέρουν και πολλά από τα πρότυπα προς τα οποία πρέπει να 
συµµορφώνονται. 
 
∆ιατίθενται διάφορα οικολογικά σήµατα και πρότυπα για τα τοιχοπετάσµατα. Ορισµένα 
καλύπτουν και τα δύο υλικά, όπως ο «Σκανδιναβικός κύκνος» (Nordic Swan) για τα 
τοιχοπετάσµατα, το αυστραλιανό σήµα «Good Environmental Choice» (Σωστή επιλογή για το 
περιβάλλον), ενώ άλλα καλύπτουν µόνο ένα από τα υλικά, όπως ο γερµανικός «Γαλάζιος 
άγγελος» (Blauer Engel) για τοιχοπετάσµατα από σύνθετα υλικά ξύλου, το καναδικό 
οικολογικό σήµα για γυψοσανίδες ή το ιαπωνικό οικολογικό σήµα («Eco Mark») για 
πετάσµατα µε βάση το ξύλο. 
 
Τα περισσότερα τοιχοπετάσµατα καλύπτονται από την οδηγία για τα προϊόντα του τοµέα των 
δοµικών κατασκευών και τα εν λόγω προϊόντα πρέπει να φέρουν το σήµα «ΕΚ». Το σήµα 
«ΕΚ» συνοδεύεται από ειδικές τεχνικές πληροφορίες για την ειδική απόδοση των εν λόγω 
προϊόντων. 

 
2. Κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
 
Οι κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τοιχοπετασµάτων οφείλονται στην ενέργεια που 
καταναλώνεται κατά την κατασκευή τους και στην κατανάλωση φυσικών πόρων που λαµβάνει 
χώρα κατά την κατασκευή τους· επίσης, οι επιπτώσεις συνδέονται µε τη διάθεση των 
προϊόντων όταν φτάνουν στο τέλος του χρήσιµου κύκλου ζωής τους, καθώς και µε τα 
απόβλητα που παράγονται κατά την εγκατάστασή τους.  
 
Ο τοµέας που παρουσιάζει τις µεγαλύτερες δυνατότητες όσον αφορά τις επιπτώσεις είναι η 
ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, οι επιλογές ανακύκλωσης και οι λύσεις αποφυγής του 
χώρου υγειονοµικής ταφής. Συνεπώς, οι περισσότερες προδιαγραφές επικεντρώνονται σε 
αυτή την πτυχή. 
 
Επιπλέον, τα αέρια που εκλύονται από τις συνδετικές ουσίες των τοιχοπετασµάτων κατά τη 
φάση της χρήσης, δηλαδή όταν γίνεται η εγκατάσταση των τοιχοπετασµάτων, έχουν 
επιπτώσεις στο εσωτερικό περιβάλλον του κτιρίου, ακόµη και εάν η εκποµπή αερίων καθαυτή 
δεν θεωρείται περιβαλλοντική επίπτωση. 
 

2. Κύριες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις 

 Προσέγγιση Ο∆Σ  

 
 

• Επιπτώσεις των υλικών που 
χρησιµοποιούνται για την 
κατασκευή τοιχοπετασµάτων– 
κατανάλωση πόρων. 

 
• Επιπτώσεις των υλικών και 

των ουσιών που 
χρησιµοποιούνται στην 
παραγωγή και στη συνέχεια 
ελευθερώνονται κατά τη χρήση 

 

  
• Προώθηση της σωστής 

επιτόπιας διαχείρισης των 
υλικών (αποφυγή της 
καταστροφής των υλικών και της 
δηµιουργίας αποβλήτων). 

• Ενθάρρυνση της αγοράς 
γύψινων τοιχοπετασµάτων που 
χρησιµοποιούν συνθετικό και 
ανακυκλωµένο γύψο. 

• Μείωση της χρήσης ορισµένων 
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• Επιπτώσεις της ενέργειας που 
χρησιµοποιείται στα διάφορα 
στάδια κατασκευής των 
τοιχοπετασµάτων. 

 
 
• Επιπτώσεις των αποβλήτων 

κατά τη διάθεση των 
τοιχοπετασµάτων και των 
απορριµµάτων τους στο τέλος 
του κύκλου ζωής τους. 

 

χηµικών ενώσεων. 

• Ελαχιστοποίηση της χρήσης 
ενέργειας κατά την κατασκευή, 
εφόσον είναι δυνατόν. 

• Προώθηση της χρήσης φιλικών 
προς το περιβάλλον υλικών. 

• Ενθάρρυνση της αγοράς 
πετασµάτων µε βάση το ξύλο για 
τα οποία χρησιµοποιήθηκαν 
υλικά ξύλου που προέρχονται 
από δάση των οποίων η 
διαχείριση γίνεται µε βάση την 
αρχή της αειφορίας. 

• Προώθηση προγραµµάτων 
ανακύκλωσης για τα απόβλητα 
κατασκευών και κατεδαφίσεων.  

 
 
Σηµειωτέον ότι η σειρά των επιπτώσεων δεν ταυτίζεται κατ' ανάγκη µε τη σειρά της βαρύτητάς 
τους. 
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3. Κριτήρια Ο∆Σ για τα τοιχοπετάσµατα από γυψοσανίδες  
 

3.1. Βασικά κριτήρια Ο∆Σ για τα τοιχοπετάσµατα από γυψοσανίδες  
 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Αγορά οικολογικών τοιχοπετασµάτων. 

 
 
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Το χαρτί που χρησιµοποιείται στην κατασκευή γυψοσανίδων πρέπει να αποτελείται 
από: 

a. 100% ανακυκλωµένο ξύλο/χαρτί, ή/και  
b. χαρτί παρασκευασµένο από ξύλο, ίνες ξύλου ή µόρια ξύλου που προέρχονται 

από νόµιµη υλοτόµηση δασών.  
 

Επαλήθευση α: Προσκόµιση κατάλληλων εγγράφων που βεβαιώνουν ότι το χαρτί ή 
το ξύλο που χρησιµοποιήθηκε είναι ανακυκλωµένο κατά 100%, δηλαδή εγγράφων 
εκδιδόµενων από εθνικό ή κοινοτικό πρόγραµµα πιστοποίησης. 

 
 

Επαλήθευση β: Η νόµιµη προέλευση του ξύλου/των ινών ξύλου µπορεί να 
αποδειχθεί µε την καθιέρωση ενός συστήµατος εντοπισµού της προέλευσης µε σκοπό 
τη σύνδεση της πρώτης ύλης µε το τελικό προϊόν. Τα εν λόγω εθελοντικά συστήµατα 
είναι δυνατόν να πιστοποιούνται από τρίτα µέρη, συχνά στο πλαίσιο των προτύπων 
ISO 9000 ή/και ISO 14000 ή του συστήµατος διαχείρισης EMAS. 

 
Γίνονται επίσης δεκτά ως απόδειξη συµµόρφωσης τα πιστοποιητικά σύνδεσης της 
πρώτης ύλης µε το τελικό προϊόν για το ξύλο/τις ίνες ξύλου που πιστοποιήθηκαν από 
το FSC[2], το PEFC[3], ή κάθε άλλο ισοδύναµο αποδεικτικό στοιχείο. Εάν το ξύλο/οι 
ίνες ξύλου προέρχονται από χώρα η οποία έχει υπογράψει Εθελοντική Συµφωνία 
Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΕΣ) µε την ΕΕ, η άδεια FLEGT µπορεί να χρησιµεύσει ως 
απόδειξη της νοµιµότητας[4]. Στα άλλα αποδεικτικά µέσα που γίνονται δεκτά 
συγκαταλέγονται το σχετικό έγκυρο πιστοποιητικό CITES ή άλλο ισοδύναµο και 
εξακριβώσιµο µέσο όπως η εφαρµογή ενός συστήµατος «δέουσας επιµέλειας». Για τα 
µη πιστοποιηµένα παρθένα υλικά, οι υποβάλλοντες προσφορά αναφέρουν τους 
τύπους (τα είδη), τις ποσότητες και την προέλευση του ξύλου/των ινών ξύλου, και 
επισυνάπτουν δήλωση της νοµιµότητάς τους. Το ξύλο/οι ίνες ξύλου πρέπει να 
µπορούν να ανιχνεύονται σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής, από το δάσος έως 
το προϊόν. 
 

2. Η γυψοσανίδα πρέπει να έχει περιεκτικότητα σε ανακυκλωµένο γύψο τουλάχιστον 2% 
(κατά βάρος, µε βάση ετήσιο µέσο όρο, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο γύψος που 
προκύπτει από την αποθείωση αερίων καύσεως (FGD)). Οι γυψοσανίδες µε 
υψηλότερα ποσοστά ανακυκλωµένου υλικού πρέπει να επιλέγονται κατά 
προτεραιότητα. 

 
Επαλήθευση: Πρέπει να προσκοµίζονται οι δέουσες αποδείξεις ότι το εν λόγω 
κριτήριο πληρούται. Παραδείγµατος χάριν, προσκόµιση εγγράφων σχετικά µε τον 
ποιοτικό έλεγχο ή την παραγωγή. 

                                                 
2]   FSC (Συµβούλιο ∆ιαχείρισης ∆ασών): http://www.fsc.org/en   
3]   PEFC (Πρόγραµµα για την αναγνώριση των συστηµάτων πιστοποίησης δασών): http://www.pefc.org/internet/html   
4]  Το σχέδιο δράσης FLEGT (Επιβολή της δασικής νοµοθεσίας, διακυβέρνηση και εµπόριο) εγκρίθηκε από την ΕΕ το 2003. Το σχέδιο 
δράσης προβλέπει µια σειρά µέτρων για την αντιµετώπιση της παράνοµης υλοτοµίας στις αναπτυσσόµενες χώρες. Το σχέδιο θεσπίζει 
ένα σύστηµα αδειοδότησης της ξυλείας προκειµένου να διασφαλισθεί η νοµιµότητα των εισαγόµενων προϊόντων ξύλου. Για την 
απόκτηση άδειας πρέπει να υπογραφεί Εθελοντική Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΕΣ) µεταξύ των χωρών που παράγουν ξυλεία και 
της ΕΕ. Τα προϊόντα ξύλου που παρήχθησαν νόµιµα σε χώρες εταίρους που υπέγραψαν την ΕΣΕΣ λαµβάνουν άδεια η οποία 
βεβαιώνει τη νοµιµότητα της παραγωγής. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο:   
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Πρόσθετοι βαθµοί απονέµονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. Κατ' αναλογία του αυξηµένου ποσοστού ανακυκλωµένου γύψου στην αγορασθείσα 
γυψοσανίδα. 

 
Επαλήθευση: Πρέπει να προσκοµίζονται οι δέουσες αποδείξεις ότι το εν λόγω 
κριτήριο πληρούται. Παραδείγµατος χάριν, προσκόµιση εγγράφων που να 
αποδεικνύουν τη χρήση ανακυκλωµένων εισερχόµενων υλών.  
 

2. Το χαρτί που χρησιµοποιείται στην κατασκευή γυψοσανίδων παρασκευάζεται από 
ξύλο, ίνες ξύλου ή µόρια ξύλου που προέρχονται από δάση στα οποία έχει 
εξακριβωθεί ότι εφαρµόζεται αειφόρος διαχείριση, ήτοι αρχές και µέτρα που 
αποσκοπούν στη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των δασών, µε την 
προϋπόθεση ότι τα εν λόγω κριτήρια χαρακτηρίζουν το προϊόν και είναι σχετικά µε 
αυτό.  
 
Στην Ευρώπη, οι εν λόγω αρχές και µέτρα πρέπει τουλάχιστον να αντιστοιχούν µε 
αυτά των «Πανευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραµµών επιχειρησιακού επιπέδου για 
την αειφόρο διαχείριση των δασών», όπως εγκρίθηκαν από την υπουργική διάσκεψη 
της Λισαβόνας για την προστασία των δασών της Ευρώπης (2 έως 4 Ιουνίου 1998). 
Εκτός Ευρώπης, πρέπει τουλάχιστον να αντιστοιχούν στις αρχές για τα δάση της 
διάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για το περιβάλλον και την ανάπτυξη (UNCED) (Ρίο 
ντε Τζανέϊρο, Ιούνιος 1992) και, κατά περίπτωση, στα κριτήρια ή τις κατευθυντήριες 
γραµµές για την αειφόρο διαχείριση των δασών που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο των 
αντίστοιχων διεθνών και περιφερειακών πρωτοβουλιών (ΙΤΤΟ, ∆ιαδικασία του 
Μόντρεαλ, ∆ιαδικασία του Tarapoto, Πρωτοβουλία UNEP/FAO (Πρόγραµµα των 
Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον/Οργανισµός Τροφίµων και Γεωργίας των 
Ηνωµένων Εθνών) για τη ζώνη ξηρασίας στην Αφρική. 
 
Επαλήθευση: Γίνονται δεκτές αποδείξεις αειφόρου υλοτόµησης της ξυλείας οι οποίες 
παρέχονται µέσω οποιουδήποτε ισχύοντος συστήµατος εντοπισµού της προέλευσης. 
Τα εν λόγω εθελοντικά συστήµατα είναι δυνατόν να πιστοποιούνται από τρίτα µέρη, 
συχνά στο πλαίσιο των προτύπων ISO 9000 ή/και ISO 14000 ή του συστήµατος 
διαχείρισης EMAS. Τα πιστοποιητικά σύνδεσης της πρώτης ύλης µε το τελικό προϊόν 
για τις ίνες ξύλου που πιστοποιήθηκαν από το FSC, το PEFC ή κάθε άλλο ισοδύναµο 
αποδεικτικό στοιχείο, γίνονται δεκτά ως απόδειξη συµµόρφωσης. 

 
 

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. Πρέπει να διατίθενται πληροφορίες για τα υλικά επικάλυψης τοιχοπετασµάτων, όπως 
τύποι βαφής που δεν παρεµποδίζουν την ανακύκλωση ή την αποφυγή των χώρων 
υγειονοµικής ταφής, των γυψοσανίδων που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής 
τους. 

 
Επαλήθευση: Τα προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήµα τύπου 1 το οποίο 
πληροί τα προβλεπόµενα κριτήρια θεωρούνται ότι συµµορφώνονται. Γίνεται επίσης 
δεκτό κάθε άλλο κατάλληλο αποδεικτικό στοιχείο. 

 
2. Στους χρήστες παρέχονται κατάλληλες και αποδεκτές πληροφορίες που περιγράφουν 

τον τρόπο χρήσης, τις διαδικασίες εγκατάστασης, τον χειρισµό της επιφάνειας, τις 
µεθόδους ανακύκλωσης ή/και διάθεσης, µαζί µε το προϊόν ή αναγράφονται στη 
συσκευασία ή στις ετικέτες. 
 
Επαλήθευση: Η συµµόρφωση µε τις εν λόγω απαιτήσεις αποδεικνύεται παρέχοντας 
δείγµατα ετικετών, συσκευασίας, καθώς και πληροφορίες στο σηµείο πώλησης. 
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Γίνεται επίσης δεκτό κάθε άλλο κατάλληλο αποδεικτικό στοιχείο. 
 

3. Ο υποβάλλων προσφορά πρέπει να αποδείξει ότι ο ανάδοχος που είναι 
επιφορτισµένος µε την εγκατάσταση των τοιχοπετασµάτων εφαρµόζει 
αποτελεσµατικές πολιτικές και διαδικασίες προκειµένου να διασφαλίσει την αειφόρο 
διαχείριση των αποβλήτων που προέρχονται από την εγκατάσταση, δηλαδή 
πελεκούδια, πριονίδια, κατεστραµµένα πετάσµατα, κ.λπ., όπως ανάκτηση, 
ανακύκλωση ή αποφυγή του χώρου υγειονοµικής ταφής, όπου είναι δυνατόν µέσω 
κατάλληλου συστήµατος συλλογής. 

 
Επαλήθευση: Γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά µέσα τα πιστοποιητικά EMAS και ISO 
14001 ή ισοδύναµα πιστοποιητικά που εκδίδονται από φορείς που συµµορφώνονται 
µε την κοινοτική νοµοθεσία ή τα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που αφορούν 
την πιστοποίηση που βασίζεται σε πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Γίνεται 
επίσης δεκτό κάθε άλλο κατάλληλο αποδεικτικό στοιχείο. 

 
Αναλυτικά κριτήρια Ο∆Σ για τοιχοπετάσµατα από γυψοσανίδες 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Αγορά οικολογικών τοιχοπετασµάτων.  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

1. Το χαρτί που χρησιµοποιείται στην κατασκευή γυψοσανίδων πρέπει να αποτελείται 
από: 

α. 100% ανακυκλωµένο ξύλο/χαρτί, ή/και  
β. Χαρτί παρασκευασµένο από ξύλο, ίνες ξύλου ή µόρια ξύλου που προέρχονται 
από νόµιµη υλοτόµηση δασών. 

 
Επαλήθευση α: Προσκόµιση κατάλληλων εγγράφων που βεβαιώνουν ότι το χαρτί ή 
το ξύλο που χρησιµοποιήθηκε είναι ανακυκλωµένο κατά 100%, δηλαδή εγγράφων 
εκδιδόµενων από εθνικό ή κοινοτικό πρόγραµµα πιστοποίησης. 
 
Επαλήθευση β: Η νόµιµη προέλευση του ξύλου/των ινών ξύλου µπορεί να 
αποδειχθεί µε την καθιέρωση ενός συστήµατος εντοπισµού της προέλευσης µε σκοπό 
τη σύνδεση της πρώτης ύλης µε το τελικό προϊόν. Τα εν λόγω εθελοντικά συστήµατα 
είναι δυνατόν να πιστοποιούνται από τρίτα µέρη, συχνά στο πλαίσιο των προτύπων 
ISO 9000 ή/και ISO 14000 ή του συστήµατος διαχείρισης EMAS. 

Γίνονται επίσης δεκτά ως απόδειξη συµµόρφωσης τα πιστοποιητικά σύνδεσης της 
πρώτης ύλης µε το τελικό προϊόν για το ξύλο/τις ίνες ξύλου που πιστοποιήθηκαν από 
το FSC [2], το PEFC[3] ή κάθε άλλο ισοδύναµο αποδεικτικό στοιχείο. Εάν το ξύλο/οι 
ίνες ξύλου προέρχονται από χώρα η οποία έχει υπογράψει Εθελοντική Συµφωνία 
Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΕΣ) µε την ΕΕ, η άδεια FLEGT µπορεί να χρησιµεύσει ως 
απόδειξη της νοµιµότητας[4]. Στα άλλα αποδεικτικά µέσα που γίνονται δεκτά 
συγκαταλέγονται το σχετικό έγκυρο πιστοποιητικό CITES ή άλλο ισοδύναµο και 
εξακριβώσιµο µέσο όπως η εφαρµογή ενός συστήµατος «δέουσας επιµέλειας». Για τα 
µη πιστοποιηµένα παρθένα υλικά, οι υποβάλλοντες προσφορά αναφέρουν τους 
τύπους (τα είδη), τις ποσότητες και την προέλευση του ξύλου/των ινών ξύλου, και 
επισυνάπτουν δήλωση της νοµιµότητάς τους. Το ξύλο/οι ίνες ξύλου πρέπει να 
µπορούν να ανιχνεύονται σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής, από το δάσος έως 
το προϊόν. 

2. Η γυψοσανίδα πρέπει να έχει περιεκτικότητα σε ανακυκλωµένο γύψο τουλάχιστον 5% 
(κατά βάρος, µε βάση ετήσιο µέσο όρο, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο γύψος που 
προκύπτει από την αποθείωση αερίων καύσεως (FGD)). Οι γυψοσανίδες µε 
υψηλότερα ποσοστά ανακυκλωµένου υλικού πρέπει να επιλέγονται κατά 
προτεραιότητα.  

 
Επαλήθευση: Πρέπει να προσκοµίζονται οι δέουσες αποδείξεις ότι το εν λόγω 
κριτήριο πληρούται. Παραδείγµατος χάριν, προσκόµιση εγγράφων σχετικά µε τον 
ποιοτικό έλεγχο ή την παραγωγή.  

 
3. Εάν τα τοιχοπετάσµατα περιλαµβάνουν δυνητικώς ραδιενεργά υλικά (π.χ. από 

σκωρίες, τέφρα από καύση άνθρακα, φωσφογύψο) πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο 
δείκτης γάµµα (my) ή ο δείκτης ραδιενέργειας (l1) είναι µικρότερος από τη µονάδα. 

 
Οι ραδιενεργές ουσίες του υλικού του τοιχοπετάσµατος εκφράζονται ως δείκτης 
γάµµα/δείκτης ραδιενέργειας, σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο:  

CK/3000 + CRa/300 + CTh/200 < 1,0  
Ο δείκτης ραδίου δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος: CRa/100 = 1,0 

                                                 
2]   FSC (Συµβούλιο ∆ιαχείρισης ∆ασών): http://www.fsc.org/en   
3]   PEFC (Πρόγραµµα για την αναγνώριση των συστηµάτων πιστοποίησης δασών): http://www.pefc.org/internet/html   
4]  Το σχέδιο δράσης FLEGT (Επιβολή της δασικής νοµοθεσίας, διακυβέρνηση και εµπόριο) εγκρίθηκε από την ΕΕ το 2003. Το σχέδιο 
δράσης προβλέπει µια σειρά µέτρων για την αντιµετώπιση της παράνοµης υλοτοµίας στις αναπτυσσόµενες χώρες. Το σχέδιο θεσπίζει 
ένα σύστηµα αδειοδότησης της ξυλείας προκειµένου να διασφαλισθεί η νοµιµότητα των εισαγόµενων προϊόντων ξύλου. Για την 
απόκτηση άδειας πρέπει να υπογραφεί Εθελοντική Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΕΣ) µεταξύ των χωρών που παράγουν ξυλεία και 
της ΕΕ. Τα προϊόντα ξύλου που παρήχθησαν νόµιµα σε χώρες εταίρους που υπέγραψαν την ΕΣΕΣ λαµβάνουν άδεια η οποία 
βεβαιώνει τη νοµιµότητα της παραγωγής. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο:  
 http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
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Στον προαναφερθέντα τύπο CK, CRa και CTh σηµαίνουν αντιστοίχως συγκέντρωση 
καλίου -40, ραδίου -226 και θορίου -232, εκφραζόµενη σε µπεκερέλ ανά χιλιόγραµµο 
υλικού (Bq/kg). 1% καλίου είναι ισοδύναµο µε 310 Bq/kg καλίου -40, 1 ppm ουρανίου 
είναι ισοδύναµο µε 12,3 Bq/kg ραδίου -226 και 1 ppm θορίου είναι ισοδύναµο µε 4,0 
Bq/kg θορίου -232. 
 
Επαλήθευση: Ο υποβάλλων προσφορά πρέπει να παρέχει τις δέουσες αποδείξεις 
ότι το εν λόγω κριτήριο πληρούται. Παραδείγµατος χάριν, γίνονται επίσης δεκτά η 
έκθεση δοκιµών ανεξάρτητου εργαστηρίου ή κάθε άλλο κατάλληλο αποδεικτικό 
στοιχείο. 

 
4. Ως τελικό προϊόν οι γυψοσανίδες δεν περιλαµβάνουν κανένα χηµικό προϊόν που έχει 

ταξινοµηθεί ως: 
 

• καρκινογόνο (R40, R45, R49) 
• µεταλλαξιογόνο (R46, R68)  
• επιβλαβές ή τοξικό για το αναπαραγωγικό σύστηµα (R60, R61, R62, R63)  
• τοξικό (R23, R24, R25, R26, R27, R28). 

 
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την τροποποίηση και κατάργηση των οδηγιών 
67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ, και την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 
1907/2006, περιλαµβάνει τις ακόλουθες φράσεις µε την ένδειξη H οι οποίες 
σχετίζονται µε τις προαναφερθείσες φράσεις µε την ένδειξη R. Το τελικό προϊόν δεν 
απελευθερώνει ούτε εκλύει ουσίες ή παρασκευάσµατα που ταξινοµήθηκαν µε την 
ένδειξη H στις φράσεις που παρατίθενται κάτωθι, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης: 

• καρκινογόνο (καρκινογόνο, κατηγορίες 1A, 1B και 2: H350, H350i, H351) 
• µεταλλαξιογόνο και δυνάµενο να προκαλέσει κληρονοµικές γενετικές βλάβες 

(µεταλλαξιογόνο, κατηγορίες 1B και 2: H340 και H341) 
• επιβλαβές για το αναπαραγωγικό σύστηµα (επιβλαβές για την αναπαραγωγή, 

κατηγορίες 1A, 1B και 2: H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, 
H360Fd, και H360Df) 

• τοξικό (οξεία τοξικότητα, κατηγορίες 1, 2 και 3: H330, H331, H311, H301, 
H310, H300, χρόνια τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον, κατηγορία 2: 
H412) 

 
Επαλήθευση: Τα προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήµα τύπου 1 το οποίο 
πληροί τα προβλεπόµενα κριτήρια θεωρούνται ότι συµµορφώνονται. Γίνονται επίσης 
δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά µέσα, όπως έκθεση δοκιµών ανεξάρτητου 
εργαστηρίου ή δελτία δεδοµένων για την ασφάλεια των υλικών. 

 
5. Οι γυψοσανίδες δεν πρέπει να είναι εµποτισµένες, επισηµασµένες, επικαλυµµένες ή 

επεξεργασµένες µε τρόπο που να εµποδίζει την ανακύκλωση ή/και τη 
λιπασµατοποίησή τους στην Ευρώπη. 

 
Επαλήθευση: Ο υποβάλλων προσφορά πρέπει να παρέχει τις δέουσες αποδείξεις 
ότι το εν λόγω κριτήριο πληρούται. Παραδείγµατος χάριν, γίνονται επίσης δεκτά 
σχετικά πιστοποιητικά δοκιµών και πληροφοριακά δελτία ή κάθε άλλο κατάλληλο 
αποδεικτικό στοιχείο. 
 

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Πρόσθετοι βαθµοί απονέµονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. Κατ' αναλογία προς το αυξανόµενο ποσοστό του γύψου που περιλαµβάνεται στην 
αγορασµένη γυψοσανίδα και ανακυκλώνεται κατόπιν κατανάλωσης. 

 
Ή 
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Κατ' αναλογία προς το αυξανόµενο ποσοστό του γύψου που ανακυκλώνεται κατόπιν 
κατανάλωσης αφού εκτραπεί από το πρόγραµµα ανάληψης των κατασκευαστών στο 
πλαίσιο του οποίου προορίζεται για εγκατάσταση λιπασµατοποίησης ή 
χρησιµοποιείται στην παρασκευή τσιµέντου ή σύµφωνα µε κάθε άλλη ισοδύναµη 
εγκεκριµένη µέθοδο εκτροπής. 
 

 
Επαλήθευση: Πρέπει να προσκοµίζονται κατάλληλα αποδεικτικά µέσα σύµφωνα µε 
τα οποία το εν λόγω κριτήριο πληρούται. Παραδείγµατος χάριν, προσκόµιση 
εγγράφων που να αποδεικνύουν τη χρήση ανακυκλωµένων εισερχόµενων υλών. 

 
2. Το χαρτί που χρησιµοποιείται στην κατασκευή γυψοσανίδων παρασκευάζεται από 

ξύλο, ίνες ξύλου ή µόρια ξύλου που προέρχονται από δάση στα οποία έχει 
εξακριβωθεί ότι εφαρµόζεται αειφόρος διαχείριση, ήτοι αρχές και µέτρα που 
αποσκοπούν στη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των δασών, µε την 
προϋπόθεση ότι τα εν λόγω κριτήρια χαρακτηρίζουν το προϊόν και είναι σχετικά µε 
αυτό. 
 
Στην Ευρώπη, οι εν λόγω αρχές και µέτρα πρέπει τουλάχιστον να αντιστοιχούν µε 
αυτά των «Πανευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραµµών επιχειρησιακού επιπέδου για 
την αειφόρο διαχείριση των δασών», όπως εγκρίθηκαν από την υπουργική διάσκεψη 
της Λισαβόνας για την προστασία των δασών της Ευρώπης (2 έως 4 Ιουνίου 1998). 
Εκτός Ευρώπης, πρέπει τουλάχιστον να αντιστοιχούν στις αρχές για τα δάση της 
διάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για το περιβάλλον και την ανάπτυξη (UNCED) (Ρίο 
ντε Τζανέϊρο, Ιούνιος 1992) και, κατά περίπτωση, στα κριτήρια ή τις κατευθυντήριες 
γραµµές για την αειφόρο διαχείριση των δασών που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο των 
αντίστοιχων διεθνών και περιφερειακών πρωτοβουλιών (ΙΤΤΟ, ∆ιαδικασία του 
Μόντρεαλ, ∆ιαδικασία του Tarapoto, Πρωτοβουλία UNEP/FAO (Πρόγραµµα των 
Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον/Οργανισµός Τροφίµων και Γεωργίας των 
Ηνωµένων Εθνών) για τη ζώνη ξηρασίας στην Αφρική. 
 
Επαλήθευση: Γίνονται δεκτές αποδείξεις αειφόρου υλοτόµησης της ξυλείας οι οποίες 
παρέχονται µέσω οποιουδήποτε ισχύοντος συστήµατος εντοπισµού της προέλευσης. 
Τα εν λόγω εθελοντικά συστήµατα είναι δυνατόν να πιστοποιούνται από τρίτα µέρη, 
συχνά στο πλαίσιο των προτύπων ISO 9000 ή/και ISO 14000 ή του συστήµατος 
διαχείρισης EMAS. Τα πιστοποιητικά σύνδεσης της πρώτης ύλης µε το τελικό προϊόν 
για τις ίνες ξύλου που πιστοποιήθηκαν από το FSC, το PEFC ή κάθε άλλο ισοδύναµο 
αποδεικτικό στοιχείο, γίνονται δεκτά ως απόδειξη συµµόρφωσης. 

 
ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. Πρέπει να διατίθενται πληροφορίες για τα υλικά επικάλυψης τοιχοπετασµάτων, όπως 
τύποι βαφής που δεν παρεµποδίζουν την ανακύκλωση ή την αποφυγή των χώρων 
υγειονοµικής ταφής, των γυψοσανίδων που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής 
τους. 

 
Επαλήθευση: Τα προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήµα τύπου 1 το οποίο 
πληροί τα προβλεπόµενα κριτήρια θεωρούνται ότι συµµορφώνονται. Γίνεται επίσης 
δεκτό κάθε άλλο κατάλληλο αποδεικτικό στοιχείο. 
 

2. Στους χρήστες παρέχονται κατάλληλες και αποδεκτές πληροφορίες που περιγράφουν 
τον τρόπο χρήσης, τις διαδικασίες εγκατάστασης, τον χειρισµό της επιφάνειας, τις 
µεθόδους ανακύκλωσης ή/και διάθεσης, µαζί µε το προϊόν ή αναγράφονται στη 
συσκευασία ή στις ετικέτες. 
 
Επαλήθευση: Η συµµόρφωση µε τις εν λόγω απαιτήσεις αποδεικνύεται παρέχοντας 
δείγµατα ετικετών, συσκευασίας, καθώς και πληροφορίες στο σηµείο πώλησης. 
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Γίνεται επίσης δεκτό κάθε άλλο κατάλληλο αποδεικτικό στοιχείο. 
 

3. Ο υποβάλλων προσφορά πρέπει να αποδείξει ότι ο ανάδοχος που είναι 
επιφορτισµένος µε την εγκατάσταση των τοιχοπετασµάτων εφαρµόζει 
αποτελεσµατικές πολιτικές και διαδικασίες προκειµένου να διασφαλίσει την αειφόρο 
διαχείριση των αποβλήτων που προέρχονται από την εγκατάσταση, δηλαδή 
πελεκούδια, πριονίδια, κατεστραµµένα πετάσµατα, κ.λπ., όπως ανάκτηση, 
ανακύκλωση ή αποφυγή του χώρου υγειονοµικής ταφής, όπου είναι δυνατόν µέσω 
κατάλληλου συστήµατος συλλογής. 

 
Επαλήθευση: Γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά µέσα τα πιστοποιητικά EMAS και ISO 
14001 ή ισοδύναµα πιστοποιητικά που εκδίδονται από φορείς που συµµορφώνονται 
µε την κοινοτική νοµοθεσία ή τα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που αφορούν 
την πιστοποίηση που βασίζεται σε πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Γίνεται 
επίσης δεκτό κάθε άλλο κατάλληλο αποδεικτικό στοιχείο. 
 

 
3.2. Επεξηγηµατικές σηµειώσεις 
 

Η αναθέτουσα αρχή λαµβάνει υπόψη τις τοπικές συνθήκες και αξιολογεί κατά πόσο µπορεί να 
είναι αναγκαία ειδικά τοιχοπετάσµατα– παραδείγµατος χάριν τοιχοπετάσµατα ανθεκτικότερα 
στην υγρασία. 
 
Η παραγωγή γυψοσανίδων πρέπει να πληροί τους ευρωπαϊκούς, εθνικούς και 
περιφερειακούς κανονισµούς και πρότυπα για τις εκποµπές στον αέρα κατά τη διαδικασία 
κατασκευής, ιδίως σκόνη και διοξείδιο του θείου και απορρίψεις ύδατος 
συµπεριλαµβανοµένων των αιωρούµενων στερεών και της χηµικής ανάγκης σε οξυγόνο, 
(ΧΑΟ).  
 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να θελήσει να συµπεριλάβει όρο στην εκτέλεση της σύµβασης µε 
σκοπό τη µείωση στο ελάχιστο των επιπέδων αποβλήτων από γυψοσανίδες (πελεκούδια και 
κατεστραµµένα πετάσµατα εξαιτίας καιρικών συνθηκών, λανθασµένης αποθήκευσης, κ.λπ.). 
  
Κριτήρια ανάθεσης 
Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να αναφέρουν στην προκήρυξη της σύµβασης και στα έγραφα 
της πρόσκλησης υποβολής προσφορών τους πρόσθετους βαθµούς που απονέµονται για 
κάθε κριτήριο ανάθεσης. Τα περιβαλλοντικά κριτήρια ανάθεσης πρέπει συνολικά να 
αποτελούν τουλάχιστον το 10 έως 15% των συνολικών διαθέσιµων βαθµών. 
 
Συσκευασία: 

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

 
«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 ενός προϊόντος είναι σηµαντική από περιβαλλοντική 
άποψη εξαρτάται από µια σειρά µεταβλητών, όπως ο κύκλος ζωής του προϊόντος και το υλικό 
συσκευασίας. Παραδείγµατος χάριν, για ένα προϊόν µε µικρό κύκλο ζωής η συσκευασία είναι 
πιθανότερο να είναι σηµαντική σε σχέση µε ένα προϊόν µε µεγάλο κύκλο ζωής. Οµοίως, η 
συσκευασία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σηµαντική από πλευράς κύκλου ζωής για ένα 
ενεργοβόρο προϊόν.  
 
Όταν η αναθέτουσα αρχή θεωρεί τη συσκευασία σηµαντική, ενδέχεται να θελήσει να ζητήσει 
πληροφορίες από τους δυνητικούς προµηθευτές προκειµένου να επιβεβαιώσουν ότι έχουν 
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λάβει υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της συσκευασίας που επέλεξαν και ότι 
συµµορφώνονται µε τις πολιτικές της αναθέτουσας αρχής.  
 
 
4. Κριτήρια Ο∆Σ για τοιχοπετάσµατα µε βάση το ξύλο  
 

4.1. Βασικά κριτήρια Ο∆Σ για τοιχοπετάσµατα µε βάση το ξύλο 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Αγορά οικολογικών τοιχοπετασµάτων. 

 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

1. Τα χρησιµοποιούµενα παρθένα υλικά ξύλου πρέπει να προέρχονται από νόµιµες 
πηγές.  

 
Επαλήθευση: Η νόµιµη προέλευση του ξύλου/των ινών ξύλου µπορεί να αποδειχθεί 
µε την καθιέρωση ενός συστήµατος εντοπισµού της προέλευσης µε σκοπό τη 
σύνδεση της πρώτης ύλης µε το τελικό προϊόν. Τα εν λόγω εθελοντικά συστήµατα 
είναι δυνατόν να πιστοποιούνται από τρίτα µέρη, συχνά στο πλαίσιο των προτύπων 
ISO 9000 ή/και ISO 14000 ή του συστήµατος διαχείρισης EMAS. 

Γίνονται επίσης δεκτά ως απόδειξη συµµόρφωσης τα πιστοποιητικά σύνδεσης της 
πρώτης ύλης µε το τελικό προϊόν για το ξύλο/τις ίνες ξύλου που πιστοποιήθηκαν από 
το FSC [2], το PEFC[3] ή κάθε άλλο ισοδύναµο αποδεικτικό στοιχείο. Εάν το ξύλο/οι 
ίνες ξύλου προέρχονται από χώρα η οποία έχει υπογράψει Εθελοντική Συµφωνία 
Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΕΣ) µε την ΕΕ, η άδεια FLEGT µπορεί να χρησιµεύσει ως 
απόδειξη της νοµιµότητας[4]. Στα άλλα αποδεικτικά µέσα που γίνονται δεκτά 
συγκαταλέγονται το σχετικό έγκυρο πιστοποιητικό CITES ή άλλο ισοδύναµο και 
εξακριβώσιµο µέσο όπως η εφαρµογή ενός συστήµατος «δέουσας επιµέλειας». Για τα 
µη πιστοποιηµένα παρθένα υλικά, οι υποβάλλοντες προσφορά αναφέρουν τους 
τύπους (τα είδη), τις ποσότητες και την προέλευση του ξύλου/των ινών ξύλου, και 
επισυνάπτουν δήλωση της νοµιµότητάς τους. Το ξύλο/οι ίνες ξύλου πρέπει να 
µπορούν να ανιχνεύονται σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής, από το δάσος έως 
το προϊόν. 

2. Τα τοιχοπετάσµατα µε βάση το ξύλο των οποίων οι συνδετικές ουσίες περιέχουν 
φορµαλδεΰδη δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο εκποµπής φορµαλδεΰδης που 
ορίστηκε για την κατηγορία E1 στο πρότυπο το EN13986, ήτοι 0,13 mg / m3 αέρα (ή 
0,1ppm). Το ίδιο ισχύει για τα επικαλυµµένα πετάσµατα και την προεπίστρωση.1 

 
Επαλήθευση: Ο προµηθευτής πρέπει να προσκοµίσει κατάλληλες αποδείξεις ότι το 
παρόν κριτήριο πληρούται. Παραδείγµατος χάριν, γίνονται επίσης δεκτά έκθεση 

                                                 
2]   FSC (Συµβούλιο ∆ιαχείρισης ∆ασών): http://www.fsc.org/en   
3]   PEFC (Πρόγραµµα για την αναγνώριση των συστηµάτων πιστοποίησης δασών): http://www.pefc.org/internet/html   
4]  Το σχέδιο δράσης FLEGT (Επιβολή της δασικής νοµοθεσίας, διακυβέρνηση και εµπόριο) εγκρίθηκε από την ΕΕ το 2003. Το σχέδιο 
δράσης προβλέπει µια σειρά µέτρων για την αντιµετώπιση της παράνοµης υλοτοµίας στις αναπτυσσόµενες χώρες. Το σχέδιο θεσπίζει 
ένα σύστηµα αδειοδότησης της ξυλείας προκειµένου να διασφαλισθεί η νοµιµότητα των εισαγόµενων προϊόντων ξύλου. Για την 
απόκτηση άδειας πρέπει να υπογραφεί Εθελοντική Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΕΣ) µεταξύ των χωρών που παράγουν ξυλεία και 
της ΕΕ. Τα προϊόντα ξύλου που παρήχθησαν νόµιµα σε χώρες εταίρους που υπέγραψαν την ΕΣΕΣ λαµβάνουν άδεια η οποία 
βεβαιώνει τη νοµιµότητα της παραγωγής. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
1 Το πρότυπο EN 13986 αφορά την επισήµανση της ΕΚ για τα τοιχοπετάσµατα µε βάση το ξύλο του τοµέα των δοµικών κατασκευών. 
Οι απαιτήσεις των δοκιµών για τη φορµαλδεΰδη της κατηγορίας E1 παρατίθενται στο παράρτηµα B του προτύπου. Για την κατηγορία 
E1 απαιτείται περιεκτικότητα σε φορµαλδεΰδη το πολύ ίση µε 8 mg ανά 100 g ξηραµένης σε κλίβανο ακατέργαστης µοριοσανίδας, 
µοριόπλακας προσανατολισµένης πλέξης (OSB) και ινοσανίδας µέσης πυκνότητας (MDF)· η φορµαλδεΰδη µετράται µε τη µέθοδο EN 
120. Η έκλυση φορµαλδεΰδης από όλα τα άλλα πετάσµατα πρέπει να είναι µικρότερη ή ίση µε 3,5mg/m2h σύµφωνα µε τη µέθοδο EN 
717-2. 
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δοκιµών ανεξάρτητου εργαστηρίου ή κάθε άλλο κατάλληλο αποδεικτικό στοιχείο. 
 
 
 
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Πρόσθετοι βαθµοί απονέµονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. Κατ' αναλογία του ποσοστού (%) του ανακυκλωµένου ή επαναχρησιµοποιηµένου 
ξύλου. Όσο µεγαλύτερο είναι αυτό το ποσοστό, τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο των 
απονεµόµενων βαθµών. 

 
Επαλήθευση: Οι υποβάλλοντες προσφορά πρέπει να προσκοµίσουν 
υπογεγραµµένη δήλωση στην οποία να αναφέρεται το επίπεδο στο οποίο τα 
προϊόντα πληρούν το εν λόγω κριτήριο. Γίνεται επίσης δεκτό κάθε άλλο κατάλληλο 
αποδεικτικό στοιχείο. 
 

2. Το τελικό προϊόν κατασκευάζεται από ξύλο, ίνες ξύλου ή µόρια ξύλου που 
προέρχονται από δάση στα οποία έχει εξακριβωθεί ότι εφαρµόζεται αειφόρος 
διαχείριση, ήτοι αρχές και µέτρα που αποσκοπούν στη διασφάλιση της αειφόρου 
διαχείρισης των δασών, µε την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω κριτήρια χαρακτηρίζουν 
το προϊόν και είναι σχετικά µε αυτό. 
 

             Στην Ευρώπη, οι εν λόγω αρχές και µέτρα πρέπει τουλάχιστον να αντιστοιχούν µε 
αυτά των «Πανευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραµµών επιχειρησιακού επιπέδου για 
την αειφόρο διαχείριση των δασών», όπως εγκρίθηκαν από την υπουργική διάσκεψη 
της Λισαβόνας για την προστασία των δασών της Ευρώπης (2 έως 4 Ιουνίου 1998). 
Εκτός Ευρώπης, πρέπει τουλάχιστον να αντιστοιχούν στις αρχές για τα δάση της 
διάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για το περιβάλλον και την ανάπτυξη (UNCED) (Ρίο 
ντε Τζανέϊρο, Ιούνιος 1992) και, κατά περίπτωση, στα κριτήρια ή τις κατευθυντήριες 
γραµµές για την αειφόρο διαχείριση των δασών που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο των 
αντίστοιχων διεθνών και περιφερειακών πρωτοβουλιών (ΙΤΤΟ, ∆ιαδικασία του 
Μόντρεαλ, ∆ιαδικασία του Tarapoto, Πρωτοβουλία UNEP/FAO (Πρόγραµµα των 
Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον/Οργανισµός Τροφίµων και Γεωργίας των 
Ηνωµένων Εθνών) για τη ζώνη ξηρασίας στην Αφρική. 
 
Επαλήθευση: Γίνονται δεκτές αποδείξεις αειφόρου υλοτόµησης της ξυλείας οι οποίες 
παρέχονται µέσω οποιουδήποτε ισχύοντος συστήµατος εντοπισµού της προέλευσης. 
Τα εν λόγω εθελοντικά συστήµατα είναι δυνατόν να πιστοποιούνται από τρίτα µέρη, 
συχνά στο πλαίσιο των προτύπων ISO 9000 ή/και ISO 14000 ή του συστήµατος 
διαχείρισης EMAS. Τα πιστοποιητικά σύνδεσης της πρώτης ύλης µε το τελικό προϊόν 
για τις ίνες ξύλου που πιστοποιήθηκαν από το FSC, το PEFC ή κάθε άλλο ισοδύναµο 
αποδεικτικό στοιχείο, γίνονται δεκτά ως απόδειξη συµµόρφωσης. 

 
 

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. Πρέπει να διατίθενται πληροφορίες για τα υλικά επικάλυψης τοιχοπετασµάτων, όπως 
τύποι βαφής που δεν παρεµποδίζουν την ανακύκλωση ή την αποφυγή των χώρων 
υγειονοµικής ταφής, των πετασµάτων µε βάση το ξύλο τα οποία βρίσκονται στο τέλος 
του κύκλου ζωής τους. 

 
Επαλήθευση: Τα προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήµα τύπου 1 το οποίο 
πληροί τα προβλεπόµενα κριτήρια θεωρούνται ότι συµµορφώνονται. Γίνεται επίσης 
δεκτό κάθε άλλο κατάλληλο αποδεικτικό στοιχείο. 
 

2. Στους χρήστες παρέχονται κατάλληλες και αποδεκτές πληροφορίες που περιγράφουν 
τον τρόπο χρήσης, τις διαδικασίες εγκατάστασης, τον χειρισµό της επιφάνειας, τις 
µεθόδους ανακύκλωσης ή/και διάθεσης, µαζί µε το προϊόν ή αναγράφονται στη 
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συσκευασία ή στις ετικέτες. 
 

Επαλήθευση: Η συµµόρφωση µε τις εν λόγω απαιτήσεις αποδεικνύεται παρέχοντας 
δείγµατα ετικετών, συσκευασίας, καθώς και πληροφορίες στο σηµείο πώλησης. 
Γίνεται επίσης δεκτό κάθε άλλο κατάλληλο αποδεικτικό στοιχείο. 
 

3. Ο υποβάλλων προσφορά πρέπει να αποδείξει ότι ο ανάδοχος που είναι 
επιφορτισµένος µε την εγκατάσταση των τοιχοπετασµάτων εφαρµόζει 
αποτελεσµατικές πολιτικές και διαδικασίες προκειµένου να διασφαλίσει την αειφόρο 
διαχείριση των αποβλήτων που προέρχονται από την εγκατάσταση, όπως 
ανακύκλωση ή αποφυγή του χώρου υγειονοµικής ταφής, όπου είναι δυνατόν. 
 
Επαλήθευση: Γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά µέσα τα πιστοποιητικά EMAS και ISO 
14001 ή ισοδύναµα πιστοποιητικά που εκδίδονται από φορείς που συµµορφώνονται 
µε την κοινοτική νοµοθεσία ή τα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που αφορούν 
την πιστοποίηση που βασίζεται σε πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Γίνεται 
επίσης δεκτό κάθε άλλο κατάλληλο αποδεικτικό στοιχείο. 

 
 

 
 
 
4.2. Αναλυτικά κριτήρια Ο∆Σ για τοιχοπετάσµατα µε βάση το ξύλο 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Αγορά οικολογικών τοιχοπετασµάτων. 

 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

1. Τα χρησιµοποιούµενα παρθένα υλικά ξύλου πρέπει να προέρχονται από νόµιµες 
πηγές. 

 
Επαλήθευση: Η νόµιµη προέλευση του ξύλου/των ινών ξύλου µπορεί να αποδειχθεί 
µε την καθιέρωση ενός συστήµατος εντοπισµού της προέλευσης µε σκοπό τη 
σύνδεση της πρώτης ύλης µε το τελικό προϊόν. Τα εν λόγω εθελοντικά συστήµατα 
είναι δυνατόν να πιστοποιούνται από τρίτα µέρη, συχνά στο πλαίσιο των προτύπων 
ISO 9000 ή/και ISO 14000 ή του συστήµατος διαχείρισης EMAS. 

Γίνονται επίσης δεκτά ως απόδειξη συµµόρφωσης τα πιστοποιητικά σύνδεσης της 
πρώτης ύλης µε το τελικό προϊόν για το ξύλο/τις ίνες ξύλου που πιστοποιήθηκαν από 
το FSC [2], το PEFC[3] ή κάθε άλλο ισοδύναµο αποδεικτικό στοιχείο. Εάν το ξύλο/οι 
ίνες ξύλου προέρχονται από χώρα η οποία έχει υπογράψει Εθελοντική Συµφωνία 
Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΕΣ) µε την ΕΕ, η άδεια FLEGT µπορεί να χρησιµεύσει ως 
απόδειξη της νοµιµότητας[4]. Στα άλλα αποδεικτικά µέσα που γίνονται δεκτά 
συγκαταλέγονται το σχετικό έγκυρο πιστοποιητικό CITES ή άλλο ισοδύναµο και 
εξακριβώσιµο µέσο όπως η εφαρµογή ενός συστήµατος «δέουσας επιµέλειας». Για τα 

                                                 
2]   FSC (Συµβούλιο ∆ιαχείρισης ∆ασών): http://www.fsc.org/en   
3]   PEFC (Πρόγραµµα για την αναγνώριση των συστηµάτων πιστοποίησης δασών): http://www.pefc.org/internet/html   
4]  Το σχέδιο δράσης FLEGT (Επιβολή της δασικής νοµοθεσίας, διακυβέρνηση και εµπόριο) εγκρίθηκε από την ΕΕ το 2003. Το σχέδιο 
δράσης προβλέπει µια σειρά µέτρων για την αντιµετώπιση της παράνοµης υλοτοµίας στις αναπτυσσόµενες χώρες. Το σχέδιο θεσπίζει 
ένα σύστηµα αδειοδότησης της ξυλείας προκειµένου να διασφαλισθεί η νοµιµότητα των εισαγόµενων προϊόντων ξύλου. Για την 
απόκτηση άδειας πρέπει να υπογραφεί Εθελοντική Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΕΣ) µεταξύ των χωρών που παράγουν ξυλεία και 
της ΕΕ. Τα προϊόντα ξύλου που παρήχθησαν νόµιµα σε χώρες εταίρους που υπέγραψαν την ΕΣΕΣ λαµβάνουν άδεια η οποία 
βεβαιώνει τη νοµιµότητα της παραγωγής. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο:  
 http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
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µη πιστοποιηµένα παρθένα υλικά, οι υποβάλλοντες προσφορά αναφέρουν τους 
τύπους (τα είδη), τις ποσότητες και την προέλευση του ξύλου/των ινών ξύλου, και 
επισυνάπτουν δήλωση της νοµιµότητάς τους. Το ξύλο/οι ίνες ξύλου πρέπει να 
µπορούν να ανιχνεύονται σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής, από το δάσος έως 
το προϊόν. 

2. Οι εκποµπές των τοιχοπετασµάτων µε βάση το ξύλο των οποίων οι συνδετικές ουσίες 
περιέχουν φορµαλδεΰδη πρέπει να είναι µικρότερες από το όριο φορµαλδεΰδης που 
ορίστηκε για την κατηγορία E1 στο πρότυπο το EN13986. Το ίδιο ισχύει για τα 
επικαλυµµένα πετάσµατα και την προεπίστρωση.  

 
Επαλήθευση: Ο υποβάλλων προσφορά πρέπει να παρέχει τις δέουσες αποδείξεις 
ότι το εν λόγω κριτήριο πληρούται. Παραδείγµατος χάριν, γίνονται επίσης δεκτά 
έκθεση δοκιµών ανεξάρτητου εργαστηρίου ή κάθε άλλο κατάλληλο αποδεικτικό 
στοιχείο. 
 

3. Η περιεκτικότητα σε ελεύθερη φορµαλδεΰδη των κολλών που χρησιµοποιούνται σε 
φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα πλακέ) ή σε επικολλητές ξύλινες σανίδες 
µπορεί να ανέλθει έως 0,5% w/w. 

 
Επαλήθευση: Τα προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήµα τύπου 1 το οποίο 
πληροί τα προβλεπόµενα κριτήρια θεωρούνται ότι συµµορφώνονται. Γίνεται επίσης 
δεκτό κάθε άλλο κατάλληλο αποδεικτικό στοιχείο, όπως έκθεση δοκιµών ανεξάρτητου 
εργαστηρίου. 
 

 
4. Τα σύνθετα τοιχοπετάσµατα από ξύλο των οποίων οι συνδετικές ουσίες περιέχουν 

φαινόλη δεν πρέπει να παρουσιάζουν συγκέντρωση φαινόλης άνω των 14µg/m³ στην 
αίθουσα δοκιµών. 

 
Επαλήθευση: Τα προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήµα τύπου 1 το οποίο 
πληροί τα προβλεπόµενα κριτήρια θεωρούνται ότι συµµορφώνονται. Γίνεται επίσης 
δεκτό κάθε άλλο κατάλληλο αποδεικτικό στοιχείο, όπως έκθεση δοκιµών ανεξάρτητου 
εργαστηρίου. 

 
5. Τα σύνθετα τοιχοπετάσµατα από ξύλο που περιέχουν συνδετικές ουσίες µε βάση το 

PMDI (πολυµερές διισοκυανικό µεθυλενοδιφαινύλιο) δεν πρέπει να εκπέµπουν 
περισσότερα από 1µg/m³ (ανιχνεύσιµο) µονοµερές MDI. 
 

Επαλήθευση: Τα προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήµα τύπου 1 το οποίο πληροί 
τα προβλεπόµενα κριτήρια θεωρούνται ότι συµµορφώνονται. Γίνεται επίσης δεκτό κάθε άλλο 
κατάλληλο αποδεικτικό στοιχείο, όπως έκθεση δοκιµών ανεξάρτητου εργαστηρίου. 

 
 

6. Το τελικό προϊόν δεν πρέπει να περιλαµβάνει χηµικά προϊόντα που έχουν ταξινοµηθεί 
ως: 
 

• καρκινογόνα (R40, R45, R49) 
• µεταλλαξιογόνα (R46, R68)  
• επιβλαβή ή τοξικά για το αναπαραγωγικό σύστηµα (R60, R61, R62, R63)  
• τοξικά (R23, R24, R25, R26, R27, R28). 

 
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την τροποποίηση και κατάργηση των οδηγιών 
67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ, και την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 
1907/2006, περιλαµβάνει τις ακόλουθες φράσεις µε την ένδειξη H, οι οποίες 
σχετίζονται µε τις προαναφερθείσες φράσεις µε την ένδειξη R. Το τελικό προϊόν δεν 
απελευθερώνει ούτε εκλύει ουσίες ή παρασκευάσµατα που ταξινοµήθηκαν µε την 
ένδειξη H στις φράσεις που παρατίθενται κάτωθι, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης: 

• καρκινογόνο (καρκινογόνο, κατηγορίες 1A, 1B και 2: H350, H350i, H351) 
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• µεταλλαξιογόνο και δυνάµενο να προκαλέσεις κληρονοµικές γενετικές βλάβες 
(µεταλλαξιογόνο, κατηγορίες 1B και 2: H340 και H341) 

• επιβλαβές για το αναπαραγωγικό σύστηµα (επιβλαβές για την αναπαραγωγή, 
κατηγορίες 1A, 1B και 2: H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, 
H360Fd, και H360Df) 

• τοξικό (οξεία τοξικότητα, κατηγορίες 1, 2 και 3: H330, H331, H311, H301, 
H310, H300, χρόνια τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον, κατηγορία 2: 
H412) 

 
Ωστόσο, η περιεκτικότητα σε φορµαλδεΰδη δεν πρέπει να υπερβαίνει το όριο που 
ορίστηκε για την κατηγορία E1 στο πρότυπο EN13986, ήτοι 0.065 mg / m3 αέρα (ή 
0,05ppm). Εάν ένα πέτασµα περιέχει pMDI, οι εκποµπές δεν πρέπει να υπερβαίνουν 
το 1µg/m³ (ανιχνεύσιµο) του µονοµερούς MDI. 

 
Επαλήθευση: Τα προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήµα τύπου 1 το οποίο 
πληροί τα προβλεπόµενα κριτήρια θεωρούνται ότι συµµορφώνονται. Γίνονται επίσης 
δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, όπως έκθεση δοκιµών ανεξάρτητου 
εργαστηρίου ή δελτία δεδοµένων για την ασφάλεια των υλικών. 
 

 
 
 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Πρόσθετοι βαθµοί απονέµονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. Κατ' αναλογία του ποσοστού (%) του ανακυκλωµένου ή επαναχρησιµοποιηµένου 
ξύλου. Όσο µεγαλύτερο είναι αυτό το ποσοστό, τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο των 
απονεµόµενων βαθµών. 

 
Επαλήθευση: Οι υποβάλλοντες προσφορά πρέπει να προσκοµίσουν 
υπογεγραµµένη δήλωση στην οποία να αναφέρεται το επίπεδο στο οποίο τα 
προϊόντα πληρούν το εν λόγω κριτήριο. Γίνεται επίσης δεκτό κάθε άλλο κατάλληλο 
αποδεικτικό στοιχείο. 

 
2. Το τελικό προϊόν κατασκευάζεται από ξύλο, ίνες ξύλου ή µόρια ξύλου που 

προέρχονται από δάση στα οποία έχει εξακριβωθεί ότι εφαρµόζεται αειφόρος 
διαχείριση, ήτοι αρχές και µέτρα που αποσκοπούν στη διασφάλιση της αειφόρου 
διαχείρισης των δασών, µε την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω κριτήρια χαρακτηρίζουν 
το προϊόν και είναι σχετικά µε αυτό.  
 

3. Στην Ευρώπη, οι εν λόγω αρχές και µέτρα πρέπει τουλάχιστον να αντιστοιχούν µε 
αυτά των «Πανευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραµµών επιχειρησιακού επιπέδου για 
την αειφόρο διαχείριση των δασών», όπως εγκρίθηκαν από την υπουργική διάσκεψη 
της Λισαβόνας για την προστασία των δασών της Ευρώπης (2 έως 4 Ιουνίου 1998). 
Εκτός Ευρώπης, πρέπει τουλάχιστον να αντιστοιχούν στις αρχές για τα δάση της 
διάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για το περιβάλλον και την ανάπτυξη (UNCED) (Ρίο 
ντε Τζανέϊρο, Ιούνιος 1992) και, κατά περίπτωση, στα κριτήρια ή τις κατευθυντήριες 
γραµµές για την αειφόρο διαχείριση των δασών που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο των 
αντίστοιχων διεθνών και περιφερειακών πρωτοβουλιών (ΙΤΤΟ, ∆ιαδικασία του 
Μόντρεαλ, ∆ιαδικασία του Tarapoto, Πρωτοβουλία UNEP/FAO (Πρόγραµµα των 
Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον/Οργανισµός Τροφίµων και Γεωργίας των 
Ηνωµένων Εθνών) για τη ζώνη ξηρασίας στην Αφρική. 

4.  
Επαλήθευση: Γίνονται δεκτές αποδείξεις αειφόρου υλοτόµησης της ξυλείας οι οποίες 
παρέχονται µέσω οποιουδήποτε ισχύοντος συστήµατος εντοπισµού της προέλευσης. 
Τα εν λόγω εθελοντικά συστήµατα είναι δυνατόν να πιστοποιούνται από τρίτα µέρη, 
συχνά στο πλαίσιο των προτύπων ISO 9000 ή/και ISO 14000 ή του συστήµατος 
διαχείρισης EMAS. Τα πιστοποιητικά σύνδεσης της πρώτης ύλης µε το τελικό προϊόν 
για τις ίνες ξύλου που πιστοποιήθηκαν από το FSC, το PEFC ή κάθε άλλο ισοδύναµο 
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αποδεικτικό στοιχείο, γίνονται δεκτά ως απόδειξη συµµόρφωσης. 
 
ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. Πρέπει να διατίθενται πληροφορίες για τα υλικά επικάλυψης τοιχοπετασµάτων, όπως 
τύποι βαφής που δεν παρεµποδίζουν την ανακύκλωση ή την αποφυγή των χώρων 
υγειονοµικής ταφής, των πετασµάτων από ξύλο που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους. 

 
Επαλήθευση: Τα προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήµα τύπου 1 το οποίο 
πληροί τα προβλεπόµενα κριτήρια θεωρούνται ότι συµµορφώνονται. Γίνεται επίσης 
δεκτό κάθε άλλο κατάλληλο αποδεικτικό στοιχείο. 

 
2. Στους χρήστες παρέχονται κατάλληλες και αποδεκτές πληροφορίες που περιγράφουν 

τον τρόπο χρήσης, τις διαδικασίες εγκατάστασης, τον χειρισµό της επιφάνειας, τις 
µεθόδους ανακύκλωσης ή/και διάθεσης, µαζί µε το προϊόν ή αναγράφονται στη 
συσκευασία ή στις ετικέτες. 

 
Επαλήθευση: Η συµµόρφωση µε τις εν λόγω απαιτήσεις αποδεικνύεται παρέχοντας 
δείγµατα ετικετών, συσκευασίας, καθώς και πληροφορίες στο σηµείο πώλησης. 
Γίνεται επίσης δεκτό κάθε άλλο κατάλληλο αποδεικτικό στοιχείο. 

 
 

3. Ο υποβάλλων προσφορά πρέπει να αποδείξει ότι ο ανάδοχος που είναι 
επιφορτισµένος µε την εγκατάσταση των τοιχοπετασµάτων εφαρµόζει 
αποτελεσµατικές πολιτικές και διαδικασίες προκειµένου να διασφαλίσει την αειφόρο 
διαχείριση των αποβλήτων που προέρχονται από την εγκατάσταση, όπως 
ανακύκλωση ή αποφυγή του χώρου υγειονοµικής ταφής, όπου είναι δυνατόν. 

 
Επαλήθευση: Γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά µέσα τα πιστοποιητικά EMAS και ISO 
14001 ή ισοδύναµα πιστοποιητικά που εκδίδονται από φορείς που συµµορφώνονται 
µε την κοινοτική νοµοθεσία ή τα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που αφορούν 
την πιστοποίηση που βασίζεται σε πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Γίνεται 
επίσης δεκτό κάθε άλλο κατάλληλο αποδεικτικό στοιχείο. 
 

 
4.3. Επεξηγηµατικές σηµειώσεις 

 
Η αναθέτουσα αρχή λαµβάνει υπόψη τις τοπικές συνθήκες και αξιολογεί κατά πόσο µπορεί να 
είναι αναγκαία ειδικά πετάσµατα– παραδείγµατος χάριν πετάσµατα ανθεκτικότερα στην 
υγρασία. 
 
Ο χώρος στον οποίο εγκαθίστανται τα πετάσµατα πρέπει να πληροί τις ευρωπαϊκές, εθνικές 
και περιφερειακές απαιτήσεις για την ποιότητα του αέρα του εσωτερικού χώρου. 
 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να θελήσει να συµπεριλάβει όρο στην εκτέλεση της σύµβασης µε 
σκοπό τη µείωση στο ελάχιστο των επιπέδων αποβλήτων από γυψοσανίδες (πελεκούδια και 
κατεστραµµένα πετάσµατα εξαιτίας καιρικών συνθηκών, λανθασµένης αποθήκευσης, κλπ). 
  
 
Κριτήρια ανάθεσης 
Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να αναφέρουν στην προκήρυξη της σύµβασης και στα έγραφα 
της πρόσκλησης υποβολής προσφορών τους πρόσθετους βαθµούς που απονέµονται για 
κάθε κριτήριο ανάθεσης. Τα περιβαλλοντικά κριτήρια ανάθεσης πρέπει συνολικά να 
αποτελούν τουλάχιστον το 10 έως 15% των συνολικών διαθέσιµων βαθµών. 
 
 
Συσκευασία: 
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Το άρθρο 3 της οδηγίας 94/62/ΕΚ, της 20ής ∆εκεµβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα 
απορρίµµατα συσκευασίας, ορίζει ως συσκευασία: 

 
«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 ενός προϊόντος είναι σηµαντική από περιβαλλοντική 
άποψη εξαρτάται από µια σειρά µεταβλητών, όπως ο κύκλος ζωής του προϊόντος και το υλικό 
συσκευασίας. Παραδείγµατος χάριν, για ένα προϊόν µε µικρό κύκλο ζωής η συσκευασία είναι 
πιθανότερο να είναι σηµαντική σε σχέση µε ένα προϊόν µε µεγάλο κύκλο ζωής. Οµοίως, η 
συσκευασία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σηµαντική όσον αφορά τον κύκλο ζωής για ένα 
ενεργοβόρο προϊόν. 
 
Όταν η αναθέτουσα αρχή θεωρεί τη συσκευασία σηµαντική, ενδέχεται να θελήσει να ζητήσει 
πληροφορίες από τους δυνητικούς προµηθευτές προκειµένου να επιβεβαιώσουν ότι έχουν 
λάβει υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της συσκευασίας που επέλεξαν και ότι 
συµµορφώνονται µε τις πολιτικές της αναθέτουσας αρχής.  
 
 
5. Παράγοντες κόστους 
 
Οι εσωτερικοί τοίχοι αποτελούν τυπικό κατασκευαστικό στοιχείο των περισσότερων κτιρίων, 
κυρίως αυτών που χρησιµοποιούνται ως κατοικίες ή χώροι εργασίας. Τα τοιχοπετάσµατα 
παραδοσιακά θεωρούνται ως προϊόντα που καταλαµβάνουν πολύ όγκο και είναι χαµηλής 
αξίας· η χαµηλή αξία που αποδίδεται στο υλικό οδηγεί σε σηµαντική φθορά και σπατάλες και, 
συνεπώς, σε εσκεµµένη παραγγελία υπερβολικών ποσοτήτων.  
 
Οι πρώτες ύλες που απαιτούνται για αµφότερους τους τύπους πετασµάτων είναι γενικά 
χαµηλού κόστους, αλλά η τιµή του προϊόντος επηρεάζεται από την αύξηση του κόστους της 
ενέργειας και από τον ανταγωνισµό για πρώτες ύλες, όσον αφορά το ξύλο.  
 
Η διαθεσιµότητα φθηνότερου γύψου που προκύπτει από την αποθείωση αερίων καύσεως 
(FGD), ενός υποπροϊόντος του τοµέα της ενέργειας που απαιτεί διάθεση, διασφαλίζει ότι το 
κόστος του γύψου παραµένει σταθερό στις εν λόγω χαµηλές τιµές. Οι τρεις κύριοι παραγωγοί 
γυψοσανίδων στην Ευρώπη χρησιµοποιούν όλοι γύψο FGD στην κατασκευαστική τους 
διαδικασία

2, αλλά τα επίπεδα κατανάλωσης δεν αποκαλύπτονται λόγω των κανόνων 
ανταγωνισµού. 
 
Όπως συζητήθηκε στο τµήµα 4.1.1 της τεχνικής έκθεσης αναφοράς, ο γύψος FGD 
ενσωµατώνεται στα προϊόντα γύψου κατά πάγια τακτική. ∆εν γίνεται διάκριση µεταξύ των 
πηγών του γύψου και, αντιστοίχως, δεν γίνεται καµία διάκριση µεταξύ των περιβαλλοντικών 
χαρακτηριστικών των συγκεκριµένων προϊόντων, µολονότι γίνεται συχνά αναφορά στο ότι 
περιλαµβάνουν ανακυκλωµένο γύψο, πράγµα που συχνά σηµαίνει γύψο FDG. Συνεπώς, δεν 
είναι αυτή τη στιγµή δυνατό να διαφοροποιηθούν τα προϊόντα γύψου µε βάση την τιµή τους, 
ούτε µε βάση δυνητικά βελτιωµένα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά τους λόγω του 
ανακυκλωµένου περιεχοµένου τους. Όπως προαναφέρθηκε, ο γύψος FGD είναι υψηλής 
καθαρότητας έτσι ώστε να µπορεί να συνδυάζεται µε φυσικό γύψο χαµηλότερης 
καθαρότητας, ο οποίος ειδάλλως δεν θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί. 
 
Οι πρωτογενείς πηγές πρώτων υλών για τοιχοπετάσµατα µε βάση το ξύλο είναι η στρογγυλή 
ξυλεία (ξύλο πάρα πολύ µικρού µεγέθους για να χρησιµοποιηθεί ως ξυλεία), τα προϊόντα 
πριονιστηρίου και τα απόβλητα ξύλου που λαµβάνονται µετά την κατανάλωση και τη 

                                                 
2 Characterisation of Mineral Wastes, Resources and Processing technologies – Integrated waste management for the production of construction 
material, WRT 177 / WR0115, Case Study: Flue gas desulphurisation (FGD) gypsum in plasterboard manufacture, Dr Andrew M Dunster BRE, 
(Χαρακτηρισµός απόβλητων ορυκτών ουσιών, πόροι και τεχνολογίες επεξεργασίας – Ολοκληρωµένη διαχείριση αποβλήτων για την παραγωγή 
υλικών του τοµέα των δοµικών κατασκευών, WRT 177 / WR0115, Μελέτη περίπτωσης: γύψος που προκύπτει από την αποθείωση καυσαερίων 
(FGD) στην κατασκευή γυψοσανίδων, Dr Andrew M Dunster BRE, http://www.smartwaste.co.uk/filelibrary/Plasterboard_FGD_gypsum.pdf  
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βιοµηχανική χρήση.3 Το κόστος των πρώτων υλών επηρεάζεται από τις διακυµάνσεις της 
ζήτησης ξύλου στην ευρωπαϊκή και παγκόσµια αγορά, συχνά δε επηρεάζεται από τη ζήτηση 
για ξυλεία στον τοµέα των δοµικών κατασκευών και από σοβαρά καιρικά φαινόµενα. Η 
αυξανόµενη τάση για χρήση παρθένου ξυλείας στην παραγωγή ενέργειας επηρεάζει τον 
τοµέα των πετασµάτων, δεδοµένου ότι αντιπροσωπεύει δυνητική απειλή για την προµήθεια 
ξύλου και για το κόστος. 
 
Όταν τα βιοµηχανικά τυποποιηµένα µεγέθη πετασµάτων δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
στα κτίρια, είναι δυνατόν να αγορασθούν ειδικά µεγέθη πετασµάτων στο πλαίσιο υπηρεσίας 
επί παραγγελία. Όπως είναι αναµενόµενο, αυτή η υπηρεσία κοστίζει περισσότερο από την 
τυποποιηµένη υπηρεσία και απαιτείται παραγγελία ελάχιστης ποσότητας η οποία µπορεί να 
είναι σηµαντική. 
 
Κατά τη διάρκεια ζωής τους, τα πετάσµατα υφίστανται φθορά λόγω της χρήσης των χώρων 
και µπορεί ενίοτε να χρειαστεί να αντικατασταθεί η επιφάνειά τους. Αυτό είναι πιθανόν να γίνει 
µε ένα λεπτό στρώµα γύψου ή παχύ χαρτί ταπετσαρίας που επιστρώνεται σε κάθε τύπο 
πετάσµατος κατά την ανακαίνιση του κτιρίου, παρά να αντικατασταθούν ολόκληρος ο 
εσωτερικός τοίχος ή ολόκληρα τα τοιχοπετάσµατα. 
 
Στο στάδιο της διάθεσης, είτε κατά την εγκατάσταση ή στο τέλος του κύκλου ζωής, το 
αυξανόµενο κόστος της διάθεσης σε χώρους υγειονοµικής ταφής και οι περιορισµοί σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγούν σε αύξηση του κόστους διάθεσης. Το εν λόγω 
αυξηµένο κόστος είναι πολύ πιθανόν να µετακυλισθεί, µέσω του συνολικού συµβατικού 
κόστους κατασκευής, στον τελικό αγοραστή της οικοδοµής, παρά να επιβαρύνει εξ ολοκλήρου 
τις ίδιες τις κατασκευαστικές εταιρείες. 
 
 

                                                 
3 ∆ιακοµµατική κοινοβουλευτική οµάδα για τη βιοµηχανία ξυλοπετασµάτων, Ηνωµένο Βασίλειο, 
http://www.appgwoodpanelindustry.co.uk/  
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6. Σχετική νοµοθεσία της ΕΕ και πηγές πληροφόρησης 
 
 
6.1. Νοµοθεσία της ΕΕ 
 
• Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1988, για την προσέγγιση των 

νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τα 
προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0106:EN:HTML 

 
• Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου η οποία τροποποιεί πολλές οδηγίες, 

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

 
• Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συµβουλίου, η οποία ενθαρρύνει την ελαχιστοποίηση των 

αποβλήτων, την ανακύκλωση και την ανάκτησή τους. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:EN:HTML 

 
• Οδηγία 2003/87/ΕΚ σχετικά µε τη θέσπιση συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής 

αερίων θερµοκηπίου εντός της Κοινότητας. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:275:0032:0046:en:PDF  
http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/pdf/ets_revision_proposal.pdf  

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

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

 
• ∆ιαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας (∆ΑΕΒ) 2006/21/ΕΚ 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:102:0015:0033:EN:PDF 

 
• Οδηγία 67/548/ΕΟΚ για την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικινδύνων 

ουσιών  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31967L0548:EN:HTML 

 
• Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 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:en:PDF 

 
• Οδηγία 94/62/ΕΚ του Συµβουλίου για τη µείωση των συσκευασιών και των 

απορριµµάτων συσκευασίας. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0062:EN:HTML 

 
• Απόφαση 97/129/ΕΚ της Επιτροπής, της 28ης Ιανουαρίου 1997, για τον καθορισµό 

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

 
• Οδηγία 2004/12/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και 

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

 
• Οδηγία πλαίσιο 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα  

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:EN:PDF 
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• Οδηγία 2010/30/ΕΕ 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:EN:PDF 

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

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

 
6.2. Οικολογικά σήµατα και άλλες πηγές κριτηρίων 
 
• Blauer Engel (Γερµανία) 

http://www.blauer-engel.de/en/blauer_engel/index.php  
 
• Nordic Swan (Σκανδιναβία) 

Πετάσµατα για για τις κατασκευές, τη διακόσµηση και τη βιοµηχανία επίπλου, έκδοση 4.3, 
19 Μάρτιος 2003 – 31 Μαρτίου 2010. http://www.svanen.nu/ 
 

• New Zealand Ecolabelling Trust (Νέα Ζηλανδία) 
http://www.enviro-choice.org.nz/specifications/EC-19-
07GypsumPlasterboardProducts.pdf  
 

• Good Environmental Choice (Αυστραλία) 
http://www.aela.org.au/ProductsRegister.htm  
 

• Environmental Choice (Καναδάς) 
Έγγραφο για τα κριτήρια πιστοποίησης CCD-020, γυψοσανίδες  

 
• Ecomark (Ιαπωνία), κατηγορία προϊόντος αριθ. 123 και 111. 

www.ecomark.jp/english  
 

• WRAP Plasterboard Programme 
http://www.wrap.org.uk/construction/plasterboard/index.html  
 

• ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης 
Σχετ. 1131 
http://www.iso.org/ 
 

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης  
www.cen.en/cenorm/homepage.htm  

 
 

 
 

 
 

  


