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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Στόχος των κριτηρίων της ΕΕ για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις (ΟΔΣ) είναι να διευκολύνουν τις δημόσιες αρχές κατά την αγορά προϊόντων, 
υπηρεσιών και έργων με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η χρήση των κριτηρίων είναι προαιρετική. Τα κριτήρια διατυπώνονται με τέτοιο 
τρόπο ώστε να είναι δυνατή, εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την εκάστοτε αρχή, η (μερική ή ολική) ενσωμάτωσή τους στα τεύχη δημοπράτησης της εν 
λόγω αρχής με ελάχιστη επεξεργασία. Συνιστάται στις δημόσιες αρχές, προτού προβούν στη δημοσίευση προκήρυξης, να ελέγχουν τη διαθέσιμη 
προσφορά των προϊόντων, των υπηρεσιών και των έργων που προτίθενται να προμηθευτούν στην αγορά στην οποία λειτουργούν.  
Όταν μια αναθέτουσα αρχή προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα κριτήρια που προτείνονται στο παρόν έγγραφο, πρέπει να το πράττει με τρόπο που 
διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της απαγόρευσης των διακρίσεων, της αναλογικότητας, της διαφάνειας και τις 
απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις (βλ. για παράδειγμα, τα άρθρα 42, 43, 67 παράγραφος 2 ή 68 της οδηγίας 2014/24 και 
παρόμοιες διατάξεις σε άλλη νομοθεσία της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις). Αυτό συνεπάγεται μεταξύ άλλων ότι τα κριτήρια ανάθεσης ή οι όροι 
εκτέλεσης της σύμβασης δεν επιλέγονται ούτε εφαρμόζονται κατά τρόπο που εισάγει διακρίσεις άμεσα ή έμμεσα εις βάρος οικονομικών φορέων από 
άλλα κράτη μέλη ή από τρίτες χώρες. Πρακτικές πληροφορίες σχετικά με αυτά τα ζητήματα παρέχονται επίσης στο εγχειρίδιο του 2016 με τίτλο: 
«Πράσινες αγορές!», το οποίο διατίθεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_el.pdf  
Στο παρόν έγγραφο παρατίθενται τα κριτήρια της ΕΕ για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις στους τομείς του εξοπλισμού απεικόνισης, των 
αναλώσιμων και των υπηρεσιών εκτύπωσης. Στη συνοδευτική τεχνική έκθεση παρατίθεται το πλήρες σκεπτικό της επιλογής των κριτηρίων αυτών και 
περιλαμβάνονται παραπομπές για περισσότερες πληροφορίες.  
Τα κριτήρια διαιρούνται σε κριτήρια επιλογής, τεχνικές προδιαγραφές, κριτήρια ανάθεσης και ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης. Τα κριτήρια 
κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: 

• Στοιχειώδη κριτήρια — τα οποία έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπουν την εύκολη εφαρμογή των ΟΔΣ, εστιάζοντας στον/στους κυριότερο/-
ους τομέα/-είς περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός προϊόντος και με σκοπό τη διατήρηση των διοικητικών δαπανών των εταιρειών στο ελάχιστο. 

• Αναλυτικά κριτήρια — τα οποία λαμβάνουν υπόψη περισσότερα ζητήματα ή υψηλότερα επίπεδα περιβαλλοντικών επιδόσεων και τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν από τις αρχές που επιθυμούν να προχωρήσουν περαιτέρω στην υποστήριξη περιβαλλοντικών στόχων και στόχων καινοτομίας. 

Η διατύπωση «το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια» εισάγεται εάν τα κριτήρια είναι ίδια και για τις δύο κατηγορίες. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_el.pdf
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1.1 Ορισμός και πεδίο εφαρμογής 
 
Η ομάδα προϊόντων «εξοπλισμός απεικόνισης, αναλώσιμα και υπηρεσίες εκτύπωσης» περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

- εξοπλισμό απεικόνισης1, δηλαδή προϊόντα που διατίθενται στην αγορά για επαγγελματική ή οικιακή χρήση ή και τα δύο, και των οποίων η 
λειτουργία είναι μία ή και οι δύο από τις ακόλουθες: 

α) παράγουν εκτυπωμένες εικόνες με μορφή έντυπων εγγράφων ή φωτογραφιών μέσω μιας διαδικασίας σήμανσης είτε από ψηφιακές 
εικόνες, που παρέχονται από μια διεπαφή δικτύου/κάρτας, είτε από έντυπο μέσω διαδικασίας σάρωσης/αντιγραφής, 
β) παράγουν ψηφιακές εικόνες από έντυπο μέσω διαδικασίας σάρωσης/αντιγραφής. 

Από το πεδίο εφαρμογής εξαιρούνται: 
α) ψηφιακοί πολύγραφοι,  
β) συσκευές γραμματοσήμανσης, 
γ) συσκευές φαξ.  

- Αναλώσιμα, δηλαδή αντικαθιστώμενα προϊόντα που είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία ενός προϊόντος εξοπλισμού απεικόνισης. 
Μπορούν να αντικατασταθούν ή να επαναπληρωθούν είτε από τον τελικό χρήστη είτε από τον πάροχο της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της 
κανονικής χρήσης και της διάρκειας ζωής του προϊόντος του εξοπλισμού απεικόνισης. Τα αναλώσιμα που καλύπτονται από το πεδίο 
εφαρμογής των παρόντων κριτηρίων της ΕΕ για τις ΟΔΣ περιλαμβάνουν δοχεία και φυσίγγια. 

Ως δοχείο νοείται αντικαθιστώμενο από τον τελικό χρήστη προϊόν που περιέχει τόνερ ή μελάνη και που τοποθετείται πάνω ή μέσα σε 
προϊόν εξοπλισμού απεικόνισης ή αδειάζεται μέσα σε αυτό. Τα δοχεία δεν περιέχουν ενσωματωμένα στοιχεία ή κινητά μέρη που είναι 
απαραίτητα για τη λειτουργία του προϊόντος εξοπλισμού απεικόνισης. Τα δοχεία καλούνται επίσης φιάλες ή δεξαμενές.  
Ως φυσίγγιο (μελάνης/τόνερ) νοείται αντικαθιστώμενο από τον τελικό χρήστη προϊόν που τοποθετείται μέσα ή πάνω σε προϊόν 
εξοπλισμού απεικόνισης, διαθέτει λειτουργία σχετική με την εκτύπωση και περιλαμβάνει ενσωματωμένα στοιχεία ή κινητά μέρη που 
είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του εξοπλισμού απεικόνισης πέραν του ότι περιέχει τη μελάνη ή το τόνερ. Τα φυσίγγια καλούνται 
επίσης μονάδες. 

Τα φυσίγγια και τα δοχεία μπορούν να είναι: 
- νέας κατασκευής (κατασκευασμένα από κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού [ΚΠΕ] και μη-ΚΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των 

απομιμήσεων) 
- ανακατασκευασμένα (από ΚΠΕ και μη-ΚΠΕ) 
- επαναπληρωμένα (από ΚΠΕ και μη-ΚΠΕ). 

 
1 Ο εξοπλισμός απεικόνισης που αποτελεί ιατροτεχνολογικό προϊόν σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ή, από τις 26 Μαΐου 2021, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού 2017/745) δεν καλύπτεται από το 

παρόν έγγραφο. 
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- Υπηρεσίες εκτύπωσης, δηλαδή συμφωνίες υπηρεσιών, όπου η τιμή συνδέεται με την ποσότητα των εκτυπωθεισών σελίδων. Αυτές οι 
συμφωνίες μπορεί να περιλαμβάνουν παροχή προϊόντων εξοπλισμού απεικόνισης και/ή αναλώσιμων, συντήρηση, δραστηριότητες στο τέλος 
του κύκλου ζωής και βελτιστοποίηση της απόδοσης των εντύπων του οργανισμού. 
 

Ο εξοπλισμός απεικόνισης μπορεί να ταξινομηθεί ανά τύπο, και οι διάφοροι τύποι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κριτηρίων: 
- Εκτυπωτής: προϊόν, του οποίου η βασική λειτουργία είναι η παραγωγή εγγράφων μετά την ηλεκτρονική εισαγωγή στοιχείων. Ένας 

εκτυπωτής έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει πληροφορίες από υπολογιστές ενός χρήστη ή δικτυωμένους υπολογιστές ή από άλλες συσκευές 
εισόδου (π.χ. ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές). Ο παρών ορισμός προορίζεται να καλύπτει προϊόντα που πωλούνται ως εκτυπωτές, και 
εκτυπωτές που μπορούν να αναβαθμιστούν ώστε να πληρούν τον ορισμό του πολυμηχανήματος. 

- Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα: προϊόν του οποίου μοναδική λειτουργία είναι η παραγωγή έντυπων αντιγράφων από έντυπα πρωτότυπα. Ο 
παρών ορισμός προορίζεται να καλύπτει προϊόντα που πωλούνται ως φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και αναβαθμίσιμα ψηφιακά 
φωτοαντιγραφικά μηχανήματα (ΑΨΦΜ). 

- Πολυμηχάνημα: προϊόν που εκτελεί δύο ή περισσότερες από τις βασικές λειτουργίες ενός εκτυπωτή, σαρωτή, φωτοαντιγραφικού 
μηχανήματος ή συσκευής φαξ. Ένα πολυμηχάνημα μπορεί να είναι υλικά ενοποιημένο ή να αποτελείται από συνδυασμό λειτουργικά 
ενοποιημένων στοιχείων. Η λειτουργία αντιγραφής του πολυμηχανήματος θεωρείται χωριστή από τη λειτουργία πρόχειρης αντιγραφής 
μεμονωμένων σελίδων που παρέχεται ορισμένες φορές από τις συσκευές φαξ. Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει προϊόντα που διατίθενται στην 
αγορά ως πολυμηχανήματα και ως πολυλειτουργικά προϊόντα. 

- Σαρωτής: προϊόν, του οποίου η βασική λειτουργία είναι η μετατροπή πρωτότυπων έντυπων εγγράφων σε ηλεκτρονικές εικόνες που μπορούν 
να αποθηκευτούν, να υποστούν επεξεργασία, να μετατραπούν ή να διαβιβαστούν κυρίως σε περιβάλλον προσωπικού υπολογιστή. Ο παρών 
ορισμός προορίζεται να καλύπτει προϊόντα που διατίθενται στην αγορά ως σαρωτές. 

- Επαγγελματικό προϊόν απεικόνισης: εκτυπωτής ή πολυμηχάνημα που διατίθεται στην αγορά για την παραγωγή παραδοτέων προς πώληση, 
με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α) υποστηρίζει χαρτί με βασικό βάρος μεγαλύτερο ή ίσο με 141 g/m2· 
β) είναι ικανό να παραγάγει σελίδες σχήματος A3· 
γ) για μονόχρωμο προϊόν, ταχύτητα παραγωγής μονόχρωμου προϊόντος μεγαλύτερη ή ίση με 86 ipm· 
δ) για έγχρωμο προϊόν, ταχύτητα παραγωγής έγχρωμου προϊόντος μεγαλύτερη ή ίση με 50 ipm· 
ε) ανάλυση εκτύπωσης που ισοδυναμεί με 600 x 600 στιγμές ανά ίντσα ή μεγαλύτερη για κάθε χρώμα· 
στ) βάρος του βασικού μοντέλου μεγαλύτερο από 180 kg· και  

πέντε από τα ακόλουθα πρόσθετα χαρακτηριστικά για έγχρωμα προϊόντα ή τέσσερα για μονόχρωμα προϊόντα, που περιλαμβάνονται εκ 
κατασκευής στο προϊόν εξοπλισμού απεικόνισης ή αποτελούν πρόσθετο εξάρτημα: 

ζ) δυνατότητα παραγωγής χαρτιού μεγαλύτερη ή ίση με 8.000 φύλλα· 
η) ψηφιακή μετωπική μονάδα (DFE)· 
θ) λειτουργία διατρητικού μηχανήματος· 
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ι) λειτουργία θερμοκόλλησης ή βιβλιοδεσίας σπιράλ (ή παρόμοια, όπως βιβλιοδεσία με ταινία ή σύρμα, αλλά όχι με συρραπτικό)·  
ια) δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (DRAM) μεγαλύτερη ή ίση με 1.024 MB· 
ιβ) πιστοποίηση χρώματος από τρίτο (π.χ. πιστοποίηση IDEAlliance Digital Press, πιστοποίηση FOGRA Validation Printing System, ή 
πιστοποίηση Japan Colour Digital Printing, εάν το προϊόν παράγει έγχρωμες εκτυπώσεις)· και 
ιγ) συμβατότητα χρήσης με επιχρισμένο χαρτί. 

 
Στη συνέχεια παρατίθενται συμπληρωματικοί ορισμοί: 

- Μονάδες τυμπάνου: αντικαταστάσιμο από τον τελικό χρήστη προϊόν, το οποίο τοποθετείται μέσα σε προϊόν εξοπλισμού απεικόνισης και 
περιλαμβάνει φωτοευαίσθητο τύμπανο. 

- Μονάδες τήξης: αντικαταστάσιμο από τον τελικό χρήστη προϊόν, το οποίο τοποθετείται μέσα σε προϊόν εξοπλισμού απεικόνισης και 
αποτελείται από ένα ζευγάρι θερμαινόμενους κυλίνδρους που συμβάλλουν στην τήξη του τόνερ στα παραγόμενα μέσα. 

- Μονάδα μεταφοράς: αντικαταστάσιμο από τον τελικό χρήστη προϊόν, το οποίο τοποθετείται μέσα σε προϊόν εξοπλισμού απεικόνισης και 
υποστηρίζει τη μεταφορά τόνερ στα παραγόμενα μέσα πριν από τη διαδικασία τήξης. 

- Νέα κατασκευή: νέο φυσίγγιο/δοχείο. 
- Ανακατασκευασμένο φυσίγγιο ή δοχείο: φυσίγγιο ή δοχείο που έχοντας χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον μία φορά και συλλεχθεί στο τέλος του 

κύκλου ζωής του, επαναφέρεται στην αρχική του κατάσταση και απόδοση ή σε καλύτερη κατάσταση και απόδοση, για παράδειγμα 
αντικαθιστώντας τα μέρη που έχουν φθαρεί και επαναπληρώνοντας με νέο τόνερ ή μελάνη (συμπεριλαμβανομένης στερεάς μελάνης). Το 
προϊόν που προκύπτει πωλείται με την ίδια εγγύηση ως νέο φυσίγγιο ή δοχείο. 

- Επαναπληρωμένο φυσίγγιο ή δοχείο: φυσίγγιο ή δοχείο που έχει χρησιμοποιηθεί και πληρωθεί με νέο τόνερ ή μελάνη 
(συμπεριλαμβανομένης στερεάς μελάνης). 

- Απομίμηση:  νέο φυσίγγιο/δοχείο κατασκευασμένο από τρίτο (όχι ΚΠΕ) αλλά διατιθέμενο παράνομα στην αγορά υπό την εμπορική 
ονομασία ενός ΚΠΕ. 

 
1.2 Γενική σημείωση σχετικά με την εξακρίβωση 
 
Για ορισμένα κριτήρια, το προτεινόμενο μέσο εξακρίβωσης είναι η παροχή εκθέσεων δοκιμών. Για κάθε κριτήριο, αναφέρονται οι σχετικές μέθοδοι 
δοκιμών, βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων μεθόδων και προτύπων μετρήσεων. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί ότι οι ισχυρισμοί που 
προβάλλουν οι προσφέροντες όσον αφορά τις επιδόσεις είναι επαληθεύσιμοι, επαναλήψιμοι, ελέγξιμοι και, κυρίως, συγκρίσιμοι. Η απόφαση για το 
στάδιο κατά το οποίο θα πρέπει να παρέχονται τα εν λόγω αποτελέσματα δοκιμών είναι στην κρίση της δημόσιας αρχής. Γενικά, δεν φαίνεται 
αναγκαία η απαίτηση να παρέχουν όλοι οι προσφέροντες αποτελέσματα δοκιμών ευθύς εξαρχής. Για να μειωθεί ο φόρτος των προσφερόντων και των 
δημόσιων αρχών, κατά την υποβολή προσφορών θα μπορούσε να θεωρηθεί επαρκής μια δήλωση των ενδιαφερομένων. Στη συνέχεια, υπάρχουν 
διαφορετικές επιλογές σχετικά με την ανάγκη και τον χρόνο διενέργειας των εν λόγω δοκιμών: 
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α) Κατά το στάδιο υποβολής προσφορών: 
Όσον αφορά συμβάσεις εφάπαξ προμήθειας, θα μπορούσε να απαιτηθεί από τον συμμετέχοντα με την πλέον συμφέρουσα οικονομικά 
προσφορά να παράσχει το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο. Εάν το αποδεικτικό στοιχείο κριθεί επαρκές, μπορεί να ανατεθεί η σύμβαση. Εάν το 
αποδεικτικό στοιχείο κριθεί μη επαρκές ή μη συμμορφούμενο, τότε: 

i) στην περίπτωση που το μέσο εξακρίβωσης αφορά τεχνική προδιαγραφή, το αποδεικτικό στοιχείο θα ζητηθεί από τον συμμετέχοντα με 
την αμέσως επόμενη υψηλότερη βαθμολογία, ο οποίος και θα ληφθεί πλέον υπόψη για την ανάθεση της σύμβασης· 

ii) στην περίπτωση που το μέσο εξακρίβωσης αφορά ένα κριτήριο ανάθεσης, οι αποδιδόμενοι πρόσθετοι βαθμοί θα αφαιρεθούν και η 
κατάταξη του διαγωνισμού θα υπολογιστεί εκ νέου, ενώ θα ισχύσουν και όλες οι επακόλουθες συνέπειες. 

Με την έκθεση δοκιμών διασφαλίζεται μόνο ότι έχει ελεγχθεί έναντι συγκεκριμένων απαιτήσεων ένα δείγμα των προϊόντων, και όχι τα είδη 
που πράγματι παραδίδονται σύμφωνα με τη σύμβαση. Για συμβάσεις-πλαίσια η κατάσταση μπορεί να διαφέρει. Το εν λόγω σενάριο 
καλύπτεται περαιτέρω τόσο στο επόμενο σημείο σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης όσο και στις επιπρόσθετες εξηγήσεις που παρέχονται 
στη συνέχεια. 

β) Κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 
Αποτελέσματα δοκιμών θα μπορούσαν να ζητηθούν για ένα ή περισσότερα είδη που παραδίδονται σύμφωνα με τη σύμβαση, είτε εν γένει είτε 
εάν υπάρχουν υπόνοιες για ψευδείς δηλώσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις συμβάσεις-πλαίσια που δεν ορίζουν μια αρχική σειρά.  
Συνιστάται ο ρητός καθορισμός ρητρών εκτέλεσης της σύμβασης. Οι ρήτρες αυτές θα πρέπει να ορίζουν ότι η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να 
διενεργεί τυχαίες δοκιμές εξακρίβωσης οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Εάν από τα αποτελέσματα αυτών των 
δοκιμών φανεί ότι τα παραδιδόμενα προϊόντα δεν πληρούν τα κριτήρια, η αναθέτουσα αρχή θα δικαιούται να επιβάλει κυρώσεις και έχει τη 
δυνατότητα να καταγγείλει τη σύμβαση. Ορισμένες δημόσιες αρχές περιλαμβάνουν όρους που προβλέπουν ότι εάν, σε συνέχεια των δοκιμών, 
το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις τους, το κόστος των δοκιμών θα βαρύνει τη δημόσια αρχή· αλλά εάν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις, το κόστος 
θα βαρύνει τον προμηθευτή. 
Όσον αφορά τις συμβάσεις-πλαίσια, το σημείο στο οποίο πρέπει να παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία εξαρτάται από την ειδική διάρθρωση της 
σύμβασης: 

i) Για συμβάσεις-πλαίσια με έναν μόνο φορέα όπου τα επιμέρους παρεχόμενα είδη ταυτοποιούνται κατά την ανάθεση της σύμβασης-
πλαισίου, και όταν το ζήτημα αφορά μόνο τον αριθμό των απαιτούμενων μονάδων, ισχύουν οι ίδιες πτυχές όπως και στις συμβάσεις 
εφάπαξ προμήθειας οι οποίες περιγράφηκαν ανωτέρω· 

ii) Για συμβάσεις-πλαίσια όπου προεπιλέγονται διάφοροι δυνητικοί προμηθευτές και προκύπτουν διαγωνισμοί μεταξύ των 
προεπιλεγμένων προσφερόντων, οι προεπιλεγμένοι προσφέροντες ενδέχεται κατά το αρχικό αυτό στάδιο προεπιλογής να πρέπει να 
αποδείξουν την ικανότητά τους να παράσχουν είδη που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις εκτέλεσης της σύμβασης-πλαισίου. Για τις 
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επακόλουθες συμβάσεις (ή παραγγελίες) κατόπιν πρόσκλησης οι οποίες ανατίθενται μετά τον διαγωνισμό μεταξύ των προεπιλεγμένων 
προμηθευτών, ισχύουν καταρχήν οι ίδιες πτυχές που αναφέρονται στα α) και β) ανωτέρω, εάν πρέπει να αποδειχθούν πρόσθετες 
απαιτήσεις σύμφωνα με τον διαγωνισμό. Εάν η απόφαση για τον διαγωνισμό λαμβάνει υπόψη μόνο την τιμή, θα πρέπει να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο ελέγχου κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης. 

Είναι επίσης σημαντικό να επισημανθεί η επιλογή που έχουν οι συμμετέχοντες να παρέχουν εξακρίβωση βάσει προϊόντων που διαθέτουν 
σχετικό οικολογικό σήμα τύπου Ι (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14024) και πληρούν τις καθορισμένες απαιτήσεις. Αυτού του είδους τα 
προϊόντα θα πρέπει να θεωρείται ότι συμμορφώνονται με τα σχετικά κριτήρια και η εξακρίβωση θα πρέπει να ζητείται ακολουθώντας την ίδια 
προσέγγιση με εκείνη που έχει οριστεί για τα αποτελέσματα των δοκιμών. 
Επισημαίνεται επίσης ότι, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να δέχονται και άλλα 
κατάλληλα αποδεικτικά μέσα. Σε αυτά μπορεί να περιλαμβάνεται ο τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος 
οικονομικός φορέας δεν είχε πρόσβαση στις εκθέσεις δοκιμών ή δεν είχε τη δυνατότητα να τις αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών. 
Αυτό τελεί υπό τους όρους ότι για την αδυναμία πρόσβασης δεν ευθυνόταν ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας και ότι ο ίδιος αποδεικνύει 
ότι τα προς παροχή έργα, προμήθειες και υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις ή τα κριτήρια που ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές, τα 
κριτήρια ανάθεσης ή τις προϋποθέσεις εκτέλεσης σύμβασης. Ακόμη και εάν γίνεται αναφορά σε πιστοποιητικό/έκθεση δοκιμής που έχει 
καταρτιστεί από ειδικό φορέα αξιολόγησης της συμμόρφωσης για την εκτέλεση των δοκιμών, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει επίσης να 
αποδέχονται πιστοποιητικά/εκθέσεις δοκιμών που έχουν εκδοθεί από άλλους ισοδύναμους φορείς αξιολόγησης. 
Ως προϋπόθεση, η πρόσκληση υποβολής προσφορών πρέπει να περιλαμβάνει ρήτρα που θα διασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός απεικόνισης και τα 
αναλώσιμα που θα αποτελέσουν αντικείμενο της σύμβασης πληρούν όλες τις σχετικές νομικές απαιτήσεις της ΕΕ και της χώρας (των χωρών) 
όπου θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια των προϊόντων, για παράδειγμα τη σήμανση CE, τις διατάξεις της οδηγίας για τον περιορισμό της 
χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών (RoHS), του ευρωπαϊκού κανονισμού για την καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και τους 
περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και της οδηγίας για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), κατά 
περίπτωση.  
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2 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  
 
Με βάση τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, οι βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του εξοπλισμού απεικόνισης, των αναλώσιμων και των 
υπηρεσιών εκτύπωσης από την άποψη του κύκλου ζωής παρουσιάζονται συνοπτικά στους κατωτέρω πίνακες (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. την 
τεχνική έκθεση). Στον ίδιο πίνακα παρουσιάζεται επίσης η προσέγγιση της ΕΕ για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις (ΟΔΣ) με γνώμονα τον 
μετριασμό ή τη μείωση των εν λόγω επιπτώσεων. 

Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις  Προσέγγιση ΟΔΣ 

• Χρήση ηλεκτρικής ενέργειας·από εκτυπωτές, 
πολυμηχανήματα και σαρωτές.  

• Χρήση αναλώσιμων, ιδίως χαρτιού και φυσιγγίων (για 
εκτυπωτές και πολυμηχανήματα). 

• Κατασκευή εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και σαρωτών, 
ιδίως για ενεργειακά αποδοτικότερα προϊόντα (π.χ. 
τεχνολογίες λέιζερ). 

• Πρόκληση δυνητικών κινδύνων λόγω ακατάλληλης διάθεσης 
αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού.  

• Εκπομπές κατά τη χρήση. 
• Περιεκτικότητα σε επικίνδυνες ουσίες. 
• Κατασκευή φυσιγγίων, ιδίως του περιβλήματος και της 

κεφαλής εκτύπωσης. 
• Η ποσότητα χαρτιού που χρησιμοποιεί το φυσίγγιο για την 

παροχή εκτυπώσεων με επιθυμητή ποιότητα. 

 • Αγορά ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού 
απεικόνισης. 

• Αγορά υπηρεσιών που είναι σε θέση να 
βελτιστοποιήσουν τη διαδικασία της εκτύπωσης. 

• Αγορά προϊόντων από προσφέροντες που 
εφαρμόζουν έλεγχο των ουσιών που υπόκεινται σε 
περιορισμούς για τον εντοπισμό επικίνδυνων 
συστατικών. 

• Αγορά προϊόντων με περιορισμένες εκπομπές σε 
εσωτερικούς χώρους από τη φάση της χρήσης και 
περιορισμένη περιεκτικότητα σε επικίνδυνες ουσίες. 

• Αγορά προϊόντων που έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο 
ώστε τα βασικά συστατικά στοιχεία τους να 
μπορούν να επισκευαστούν. 

• Απαίτηση πρακτικών διαχείρισης τέλους του 
κύκλου ζωής με σκοπό τη μεγιστοποίηση της 
ανάκτησης πόρων. 

• Προμήθεια εξοπλισμού που είναι σε θέση να 
χρησιμοποιεί ανακατασκευασμένα αναλώσιμα και 
ανακυκλωμένο χαρτί. 

• Απαίτηση παροχής πληροφοριών σχετικά με τις 
οικολογικές επιδόσεις. 
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• Απαίτηση για υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τη 
βελτιστοποίηση του στόλου εξοπλισμού 
απεικόνισης. 

• Προμήθεια αναλώσιμων που έχουν υποβληθεί σε 
δοκιμές ως προς τις ποιοτικές τους επιδόσεις. 
 

Η σειρά παράθεσης των επιπτώσεων δεν αποτυπώνει κατ’ ανάγκη το μέγεθός τους. 

Στην τεχνική έκθεση παρατίθενται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό απεικόνισης, τα αναλώσιμα και τις υπηρεσίες εκτύπωσης, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τη σχετική νομοθεσία, τα πρότυπα και τις τεχνικές πηγές που χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία. 

 
3 ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

Τα κριτήρια έχουν κατανεμηθεί σε τρεις βασικές ενότητες, ανάλογα με το αντικείμενό τους: 1) εξοπλισμός απεικόνισης, 2) αναλώσιμα και 3) 
υπηρεσίες εκτύπωσης. Υπάρχει μία πρόσθετη οριζόντια ενότητα και μια προκαταρκτική ρήτρα εκτέλεσης της σύμβασης που ισχύουν και για τους 
τρεις τομείς κριτηρίων. Τα κριτήρια είναι επίσης κατάλληλα για χρήση σε μακροχρόνιες συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, ένα είδος σύμβασης 
που ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για την προώθηση της χρήσης διαρκούς εξοπλισμού και της αποδοτικής χρήσης των πόρων. 
 

 Αριθ. Κριτήριο Στοιχειώδες Αναλυτικό 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
(διενεργείται από διαφορετικό προμηθευτή από τον δυνητικό προμηθευτή εξοπλισμού απεικόνισης) 
ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ CPC1 Προκαταρκτική αξιολόγηση του υφιστάμενου στόλου και 
των αναγκών προμήθειας X X 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1 – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΓΟΡΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ SC1 Έλεγχος ουσιών που υπόκεινται σε περιορισμούς  X 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ TS1 Ελάχιστη ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού X X 
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 Αριθ. Κριτήριο Στοιχειώδες Αναλυτικό 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ απεικόνισης 

TS2 Ικανότητα αμφίπλευρης απεικόνισης X X 

TS3 Εκτύπωση πολλών σελίδων σε ένα φύλλο X X 
TS4 Ικανότητα χρήσης ανακυκλωμένου χαρτιού X X 
TS5 Ικανότητα χρήσης ανακατασκευασμένων φυσιγγίων X X 
TS6 Μειωμένος αριθμός υλικών  X 

TS7 Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ανακυκλωμένου 
πλαστικού μετά την κατανάλωση  X 

TS8 α) Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών X X 

TS8 β) Σχεδιασμός με γνώμονα την αποσυναρμολόγηση και 
επισκευή X X 

TS8 γ) Σχεδιασμός με γνώμονα την ανακύκλωση X X 
TS9 Εκπομπές ουσιών X X 
TS10 Εκπομπές θορύβου X X 
TS11 Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία X X 
TS12 Περιεκτικότητα σε επικίνδυνες ουσίες  X 
TS13 Έλεγχος επικαιροποίησης υλικολογισμικού  X 
TS14 Συμφωνίες εγγύησης και υπηρεσιών X X 

TS15 α) Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και χαρτιού 
γραφής που πληροί τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΟΔΣ 

X X 

TS15 β) Προμήθεια φυσιγγίων που πληρούν τα κριτήρια της ΕΕ 
για τις ΟΔΣ 

X X 

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422155
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422163
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422164
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422165
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422165
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 Αριθ. Κριτήριο Στοιχειώδες Αναλυτικό 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

AC1 
 

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού 
απεικόνισης πέραν της τεχνικής προδιαγραφής TS1  X X 

AC2 α) Εγγυήσεις μεγαλύτερης διάρκειας  X X 

AC2 β) Η εγγύηση με τη μεγαλύτερη διάρκεια X X 

AC3 
Σύστημα επιστροφής του εξοπλισμού απεικόνισης X  
Διαχείριση του τέλους κύκλου ζωής του εξοπλισμού 
απεικόνισης  X 

AC4 
Προμήθεια 
επαναχρησιμοποιημένων/ανακατασκευασμένων φυσιγγίων 
μελάνης και/ή τόνερ 

X X 

ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

CPC2 
Υποβολή αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες 
επαναχρησιμοποίησης/ανακύκλωσης του εξοπλισμού 
απεικόνισης   

X X 

CPC3 Υποβολή αναφορών σχετικά με τα αναλώσιμα που 
αποτελούν αντικείμενο προμήθειας 

X X 
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ΤΟΜΕΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2 – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΑΙ/Η ΔΟΧΕΙΑ) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

TS16 Δήλωση παραγωγής σελίδων ανά φυσίγγιο/δοχείο  X X 
TS17 Αποδοτική χρήση των πόρων της μάζας των αναλώσιμων  X 
TS18 Επικίνδυνες ουσίες των αναλώσιμων  X 

TS19 Σχεδιασμός με γνώμονα την 
επαναχρησιμοποίηση/ανακατασκευή 

X X 

TS20 Ποιότητα αναλώσιμου X X 

TS21 Σύστημα επιστροφής για φυσίγγια και δοχεία και 
καταχώριση στο πλαίσιο της οδηγίας ΑΗΗΕ 

X X 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

AC5 Αποδοτική χρήση των πόρων από αναλώσιμα 
ηλεκτροφωτογραφικών συσκευών 

X X 

AC6 Διευκόλυνση της ικανότητας 
επαναχρησιμοποίησης/ανακατασκευής 

X X 

AC7 Διαχείριση του τέλους κύκλου ζωής των φυσιγγίων  X 

ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ CPC4 Υποβολή αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες 

επαναχρησιμοποίησης/ανακύκλωσης των αναλώσιμων   
X X 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΓΟΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

TS22 α) 
Δέσμευση για την επαναχρησιμοποίηση του εξοπλισμού 
απεικόνισης 

X X 

TS22 β) 
Δέσμευση για την επιδιόρθωση του εξοπλισμού 
απεικόνισης 

X X 

TS23 
Προμήθεια εξοπλισμού απεικόνισης που πληροί τα 
κριτήρια της ΕΕ για τις ΟΔΣ 

X X 

TS24 α) 
Προμήθεια χαρτιού που πληροί τα κριτήρια της ΕΕ για τις 
ΟΔΣ 

X X 

TS24 β) Προμήθεια φυσιγγίων που πληρούν τα κριτήρια της ΕΕ X X 

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422168
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422171
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422173
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για τις ΟΔΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
AC8 

Προμήθεια 
επαναχρησιμοποιημένων/ανακατασκευασμένων φυσιγγίων 
και δοχείων 

X X 

AC9 Παροχή διαχειριζόμενων υπηρεσιών εκτύπωσης  X 

ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

CPC5 
Υποβολή αναφορών σχετικά με τα αναλώσιμα που 
αποτελούν αντικείμενο προμήθειας 

X X 

CPC6 
Παροχή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των 
αναλώσιμων 

 X 

CPC7 Παροχή πληροφοριών περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος 
κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης υπηρεσιών   

 X 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
(ισχύουν για όλους τους τομείς κριτηρίων) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

TS25 α) 
Εγγυημένη προμήθεια αναλώσιμων κατά τη διάρκεια 
ισχύος της σύμβασης   

X X 

TS25 β) 
Εγγυημένη προμήθεια ανταλλακτικών κατά τη διάρκεια 
ισχύος της σύμβασης 

X X 

TS26 Οδηγίες προς τους χρήστες σχετικά με τη διαχείριση των 
οικολογικών επιδόσεων 

X X 

 

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422178
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422178
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4 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
4.1 Αντικείμενο 

Αντικείμενο 

Προκαταρκτική αξιολόγηση του υφιστάμενου στόλου και των αναγκών προμήθειας 

4.2 Ρήτρα εκτέλεσης της σύμβασης 

CPC1 Προκαταρκτική αξιολόγηση του υφιστάμενου στόλου και των αναγκών προμήθειας 
Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

(Η παρούσα σύμβαση θα πρέπει να θεωρείται προκαταρκτική διαδικασία, η οποία διενεργείται από διαφορετικό προμηθευτή από τον δυνητικό 
προμηθευτή εξοπλισμού απεικόνισης. Αυτή η προκαταρκτική αξιολόγηση θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή 
προσδιορίσει την ανάγκη βελτιστοποίησης της χρήσης του υφιστάμενου στόλου πριν από την προμήθεια νέου εξοπλισμού απεικόνισης και όταν ο 
αγοραστής αποφασίσει να μην χρησιμοποιήσει τους υπαλλήλους του για τη διενέργεια αυτής της αξιολόγησης.) 
Ο πάροχος υπηρεσιών πρέπει να διενεργήσει αξιολόγηση τυχόν υφιστάμενου στόλου εξοπλισμού απεικόνισης που διαθέτει στην(στις) 
εγκατάσταση(-άσεις) της η αναθέτουσα αρχή και να παράσχει στην αναθέτουσα αρχή τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση 
πρέπει να ορίζει τα ακόλουθα: 
• τον αριθμό των μοντέλων εξοπλισμού απεικόνισης σε κάθε εγκατάσταση 
• όνομα, αριθμό μοντέλου και τύπο του κάθε μοντέλου εξοπλισμού απεικόνισης 
• κατά προσέγγιση ηλικία του κάθε μοντέλου εξοπλισμού απεικόνισης. 
Με βάση τις κυριότερες ανάγκες εκτύπωσης που έχουν ανακοινωθεί από τον αγοραστή (ή έχουν εκτιμηθεί μέσω της ανάλυσης των δεδομένων 
που έχουν καταχωριστεί από τα υφιστάμενα μηχανήματα) και τα αποτελέσματα της ανωτέρω αξιολόγησης, ο πάροχος της υπηρεσίας πρέπει να 
κατατάξει κάθε μοντέλο εξοπλισμού απεικόνισης σε χωριστές κατηγορίες που καθορίζουν τη μελλοντική τους κατάσταση. Στα παραδείγματα 
των κατηγοριών περιλαμβάνονται οι ακόλουθες: 
o Διατήρηση: να διατηρηθεί το προϊόν για συνεχιζόμενη χρήση στην εγκατάσταση της αναθέτουσας αρχής 
o Επιστροφή: να επιστραφεί το προϊόν στον κατεστημένο ή παλαιότερο προμηθευτή (κατά περίπτωση) 
o Επαναχρησιμοποίηση: να πωληθεί το προϊόν για επαναχρησιμοποίηση εκτός της εγκατάστασης της αναθέτουσας αρχής 
o Ανακατασκευή: να υποβληθεί το προϊόν σε επεξεργασία για την αύξηση ή την αποκατάσταση της απόδοσης και/ή της λειτουργίας του ή 

για να συμμορφωθεί με τα εφαρμοστέα τεχνικά πρότυπα ή τις κανονιστικές απαιτήσεις, προκειμένου να καταστεί ένα πλήρως λειτουργικό 
προϊόν που θα χρησιμοποιείται για σκοπό που είναι τουλάχιστον εκείνος για τον οποίο προοριζόταν αρχικά 

o Ανακύκλωση: να σταλεί το προϊόν για επεξεργασία στο τέλος του κύκλου ζωής. 
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Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, ο πάροχος υπηρεσιών πρέπει να καταρτίσει σύντομη έκθεση στην οποία θα συμβουλεύει τον αγοραστή σχετικά 
με τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των πρόσθετων νέων προϊόντων που θα πρέπει να αγοραστούν. 
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5 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ  

5.1 Αντικείμενο 

Αντικείμενο 

Αγορά εξοπλισμού απεικόνισης με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του  

5.2 Κριτήρια επιλογής  

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

SC1 Έλεγχοι ουσιών που υπόκεινται σε περιορισμό 
 Ο προσφέρων πρέπει να επιδείξει την εφαρμογή πλαισίου για τη διενέργεια 

ελέγχων ουσιών που υπόκεινται σε περιορισμό (RSC) κατά μήκος της 
αλυσίδας εφοδιασμού για τα προϊόντα που θα προμηθεύσει. Οι αξιολογήσεις 
προϊόντος σύμφωνα με τους ελέγχους ουσιών που υπόκεινται σε περιορισμό 
θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τους ακόλουθους τομείς: 
-Προγραμματισμό/σχεδιασμό προϊόντων· 
-Συμμόρφωση του προμηθευτή· 
-Αναλυτική δοκιμή. 
Οι έλεγχοι ουσιών που υπόκεινται σε περιορισμό πρέπει να εφαρμόζονται 
τουλάχιστον για τις ουσίες του καταλόγου υποψήφιων ουσιών του 
κανονισμού REACH και τις ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμούς της 
οδηγίας RoHS. Η βάση δεδομένων* για τη δήλωση υλικών του προτύπου 
IEC 62474 πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για την ταυτοποίηση, 
ιχνηλάτηση και δήλωση ειδικών πληροφοριών σχετικά με τη σύνθεση των 
υπό προμήθεια προϊόντων. Οι έλεγχοι των ουσιών που υπόκεινται σε 
περιορισμό πρέπει να χρησιμοποιούνται προκειμένου να διασφαλισθεί ότι ο 
προσφέρων έχει γνώση της παρουσίας ή μη ουσιών που περιλαμβάνονται στη 
βάση δεδομένων του προτύπου IEC 62474. 
Οι δηλώσεις του προμηθευτή σχετικά με τη συμμόρφωση με τους ελέγχους 
των ουσιών που υπόκεινται σε περιορισμό πρέπει να συγκεντρώνονται και να 
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διατηρούνται επικαιροποιημένες για υλικά, μέρη και υποσυστήματα συναφή 
με τα υπό προμήθεια προϊόντα. Αυτές μπορεί να υποστηρίζονται, κατά 
περίπτωση, από ελέγχους του προμηθευτή και αναλυτικές δοκιμές. Οι 
διαδικασίες ελέγχου ουσιών που υπόκεινται σε περιορισμό πρέπει να 
διασφαλίζουν την εκ νέου αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προϊόντος και 
του προμηθευτή σε περίπτωση: 
- αλλαγής των απαιτήσεων που αφορούν τις ουσίες που υπόκεινται σε 
περιορισμό· 
- αλλαγής των παρεχόμενων υλικών, μερών και υποσυστημάτων· 
- αλλαγής των λειτουργιών κατασκευής και συναρμολόγησης. 
Η εφαρμογή των ελέγχων ουσιών που υπόκεινται σε περιορισμούς πρέπει να 
γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την καθοδήγηση που παρέχεται στο πρότυπο IEC 
62476 ή ισοδύναμο και στη βάση δεδομένων για τη δήλωση υλικών του 
προτύπου IEC 62474. 
*Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC), IEC 62474: Δήλωση υλικών για 
προϊόντα του ηλεκτροτεχνικού κλάδου ή που προορίζονται για αυτόν, 
http://std.iec.ch/iec62474 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει τεκμηρίωση η οποία περιέχει περιγραφή του 
συστήματος και των διαδικασιών του και απόδειξη της υλοποίησής του. 
Εξοπλισμός που διαθέτει σχετικό οικολογικό σήμα τύπου Ι το οποίο πληροί 
τις καθορισμένες απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνεται. 

 
5.3 Τεχνικές προδιαγραφές  

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

TS1 Ελάχιστη ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού απεικόνισης 
(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

http://std.iec.ch/iec62474
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(Ισχύει για εξοπλισμό απεικόνισης που καλύπτεται από τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης του σήματος Energy Star) 
Ο εξοπλισμός απεικόνισης πρέπει να πληροί όλες τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης και διαχείρισης της ισχύος που ορίζονται στην πιο πρόσφατη έκδοση 
της προδιαγραφής ENERGY STAR [η έκδοση πρέπει να προσδιορίζεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών, λαμβάνοντας υπόψη την επεξηγηματική 
σημείωση].   
Η έκδοση της προδιαγραφής ENERGY STAR που ισχύει κατά τον χρόνο της παρούσας δημοσίευσης είναι η 3.0 και επικαιροποιήσεις αυτής μπορούν να 
βρεθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment. 
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει εκθέσεις δοκιμών που διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών που προβλέπονται στην(στις) έκδοση(-όσεις) της 
προδιαγραφής ENERGY STAR που προσδιορίζεται(-ονται) στην πρόσκληση υποβολής προσφορών. Εξοπλισμός που διαθέτει σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 
Ι το οποίο πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνεται. 

Επεξηγηματική σημείωση: TS1 Ελάχιστη ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού απεικόνισης 
Για να εξασφαλισθεί η διαθεσιμότητα των προϊόντων για τη διαδικασία υποβολής προσφορών, θα πρέπει κατά τον πρώτο χρόνο μετά τη δημοσίευση νέας έκδοσης 
της προδιαγραφής ENERGY STAR να επιτρέπονται στο πλαίσιο της TS1 τόσο η νέα όσο και οι προηγούμενες εκδόσεις της προδιαγραφής ENERGY STAR. 

TS2 Ικανότητα αμφίπλευρης απεικόνισης 
(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
(Ισχύει για εξοπλισμό απεικόνισης που καλύπτεται από τις απαιτήσεις αμφίπλευρης απεικόνισης του σήματος Energy Star.) 
Ο εξοπλισμός απεικόνισης πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις αυτόματης αμφίπλευρης εκτύπωσης που ορίζονται στην πιο πρόσφατη έκδοση της προδιαγραφής 
ENERGY STAR [η έκδοση πρέπει να προσδιορίζεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών] και η αμφίπλευρη εκτύπωση πρέπει να ορίζεται ως προεπιλογή. 
Η έκδοση της προδιαγραφής ENERGY STAR που ισχύει κατά τον χρόνο της παρούσας δημοσίευσης είναι η 3.0 και επικαιροποιήσεις αυτής μπορούν να 
βρεθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment.  
Εξακρίβωση:  
Εξοπλισμός που έχει καταχωριστεί στη βάση δεδομένων της ENERGY STAR ή διαθέτει σχετικό οικολογικό σήμα τύπου Ι το οποίο πληροί τις καθορισμένες 
απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνεται. Αποδεκτή γίνεται επίσης δήλωση του κατασκευαστή που καταδεικνύει ότι πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις. 

Επεξηγηματική σημείωση: TS2 Ικανότητα αμφίπλευρης απεικόνισης 
Για να εξασφαλισθεί η διαθεσιμότητα των προϊόντων για τη διαδικασία υποβολής προσφορών, θα πρέπει κατά τον πρώτο χρόνο μετά τη δημοσίευση νέας έκδοσης 
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της προδιαγραφής ENERGY STAR να επιτρέπονται στο πλαίσιο της TS2 τόσο η νέα όσο και οι προηγούμενες εκδόσεις της προδιαγραφής ENERGY STAR. 

TS3 Εκτύπωση πολλών σελίδων σε ένα φύλλο 
(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
Ο εξοπλισμός απεικόνισης πρέπει να προσφέρει ως πρότυπο χαρακτηριστικό την ικανότητα εκτύπωσης δύο ή περισσότερων σελίδων ενός εγγράφου σε ένα 
φύλλο χαρτιού, όταν η διαχείριση του προϊόντος εξασφαλίζεται από το γνήσιο λογισμικό του κατασκευαστή (οδηγός εκτυπωτή). 
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει τεκμηρίωση όπου αναφέρεται ότι η απαίτηση πληρούται. Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 το οποίο 
πληροί τις αναγραφόμενες απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνονται.  

TS4 Ικανότητα χρήσης ανακυκλωμένου χαρτιού 
(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
Ο εξοπλισμός απεικόνισης πρέπει να είναι σε θέση να επεξεργάζεται ανακυκλωμένο χαρτί που πληροί τις απαιτήσεις ποιότητας του προτύπου EN 122812.  
Οι σαρωτές αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κριτηρίου. 
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει δήλωση όπου επιβεβαιώνεται ή τεκμηρίωση όπου αποδεικνύεται ότι στο προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανακυκλωμένο 
χαρτί που πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12281. Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 το οποίο πληροί τις αναγραφόμενες 
απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνονται.  

TS5 Ικανότητα χρήσης ανακατασκευασμένων φυσιγγίων και δοχείων 
(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια)  
Τα προϊόντα δεν πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο που εμποδίζει τη χρήση ανακατασκευασμένων φυσιγγίων και δοχείων τόνερ και/ή μελάνης. 
Κατασκευαστικά μέτρα, μέτρα που βασίζονται σε λογισμικό ή άλλα μέτρα που εμποδίζουν τη χρήση ανακατασκευασμένων φυσιγγίων και δοχείων δεν θα 
πρέπει να είναι παρόντα ή να χρησιμοποιούνται.  
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει δήλωση όπου επιβεβαιώνεται ή τεκμηρίωση όπου αποδεικνύεται ότι στο προϊόν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ανακατασκευασμένα φυσίγγια και δοχεία. Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 το οποίο πληροί τις αναγραφόμενες απαιτήσεις 
θεωρείται ότι συμμορφώνονται. 

 
2 EN 12281: Εκτύπωση και επαγγελματικό χαρτί για διαδικασίες απεικόνισης ξηρού τόνερ. 
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TS6 Μειωμένος αριθμός υλικών 
 Ο αριθμός των υλικών που χρησιμοποιούνται για πλαστικά κατασκευαστικά 

στοιχεία παρόμοιας λειτουργίας περιορίζεται σε ένα υλικό. Ισχύει για: 

─ Μέρη του περιβλήματος, πλαίσιο 

─ Μηχανικά μέρη (≥ 25g). 
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει διάγραμμα του προϊόντος όπου 
καταδεικνύονται τα εφαρμοστέα πλαστικά μέρη και ο χρησιμοποιούμενος 
τύπος πολυμερούς.  
Εξοπλισμός που διαθέτει σχετικό οικολογικό σήμα τύπου Ι το οποίο πληροί 
τις καθορισμένες απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνεται. 

TS7 Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού μετά την κατανάλωση 
 Το ποσοστό της περιεκτικότητας σε ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την 

κατανάλωση, το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνολικού πλαστικού 
(κατά βάρος), πρέπει να δηλώνεται. Τα ποσοστά πρέπει να παρέχονται σε 
προοδευτικά μεγέθη x <1%, 1% ≤ x < 5%, 5% ≤ x < 10%, 10% ≤ x < 15%, 
15% ≤ x < 20% και άνω (σε διαστήματα 5%). 
 
Τα ακόλουθα μέρη μπορεί να εξαιρούνται από τον υπολογισμό: τυπωμένα 
κυκλώματα, καλώδια, συνδέσεις, ηλεκτρονικά κατασκευαστικά στοιχεία, 
οπτικά κατασκευαστικά στοιχεία, κατασκευαστικά στοιχεία ηλεκτροστατικής 
εκκένωσης, κατασκευαστικά στοιχεία ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών και 
πλαστικά υλικά βιολογικής προέλευσης. 
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει τεκμηρίωση όπου προσδιορίζεται το 
ποσοστό των πλαστικών μετά την κατανάλωση που χρησιμοποιούνται 
στο(στα) μοντέλο(-α) εξοπλισμού απεικόνισης, το οποίο υπολογίζεται 
σύμφωνα με το πρότυπο EN 45557. Η τεκμηρίωση μπορεί να συνίσταται σε 
δήλωση του κατασκευαστή, αποδεικτικό συμμόρφωσης με κατάλληλο 
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περιβαλλοντικό σύστημα που περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού 
του ίδιου του προϊόντος ή άλλα εναλλακτικά αποδεικτικά μέσα όπου 
περιγράφεται αναλυτικά η περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένο πλαστικό μετά 
την κατανάλωση. 
Εξοπλισμός που διαθέτει σχετικό οικολογικό σήμα τύπου Ι το οποίο πληροί 
τις καθορισμένες απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνεται. 

TS8 α) Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών 
Τα ανταλλακτικά που παρατίθενται στη συνέχεια πρέπει να διατίθενται από 
τους καταναλωτές για διάρκεια τουλάχιστον 3 ετών από την ημερομηνία 
αγοράς.  

• Κεφαλές εκτύπωσης (όπου δεν θεωρούνται αναλώσιμο) 
• Μονάδα λέιζερ (όπου δεν θεωρείται αναλώσιμο) 

• Μονάδες τήξης (όπου δεν θεωρούνται αναλώσιμο)  
• Μονάδες τυμπάνου (όπου δεν θεωρούνται αναλώσιμο)  

Ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι πρέπει 
να εξασφαλίζουν την παράδοση των ανταλλακτικών που προαναφέρθηκαν 
εντός 15 εργάσιμων ημερών μετά τη λήψη του αιτήματος. 
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει τεκμηρίωση όπου επιβεβαιώνεται ότι τα 
ανταλλακτικά θα είναι διαθέσιμα για τη χρονική διάρκεια που αναφέρεται στα 
κριτήρια. 
Εξοπλισμός που διαθέτει σχετικό οικολογικό σήμα τύπου Ι το οποίο πληροί 
τις καθορισμένες απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνεται.  

Τα ανταλλακτικά που παρατίθενται στη συνέχεια πρέπει να διατίθενται από 
τους καταναλωτές για διάρκεια τουλάχιστον 5 ετών από την ημερομηνία 
αγοράς.  

• Συσκευές αποθήκευσης 
• Μονάδες σάρωσης 

• Κεφαλές εκτύπωσης (όπου δεν θεωρούνται αναλώσιμο) 
• Μονάδα λέιζερ (όπου δεν θεωρείται αναλώσιμο) 

• Μονάδες τήξης (όπου δεν θεωρούνται αναλώσιμο)  
• Μονάδες τυμπάνου (όπου δεν θεωρούνται αναλώσιμο) 
• Ιμάντες/κιτ μεταφοράς (όπου δεν θεωρούνται αναλώσιμο) 

• Κιτ συντήρησης (όπου δεν θεωρούνται αναλώσιμο) 
• Στοιχεία τροφοδοσίας χαρτιού 

• Αισθητήρες πυκνότητας 
• Κυκλώματα ισχύος και ελέγχου 

• Κατασκευαστικά στοιχεία στερέωσης των φυσιγγίων/δοχείων 
• Εξωτερικά τροφοδοτικά ισχύος 
• Σύνδεσμοι.  

Ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι πρέπει 
να εξασφαλίζουν την παράδοση των ανταλλακτικών που προαναφέρθηκαν 
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εντός 15 εργάσιμων ημερών μετά τη λήψη του αιτήματος. 
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει τεκμηρίωση όπου επιβεβαιώνεται ότι τα 
ανταλλακτικά θα είναι διαθέσιμα για τη χρονική διάρκεια που αναφέρεται στα 
κριτήρια. 
Εξοπλισμός που διαθέτει σχετικό οικολογικό σήμα τύπου Ι το οποίο πληροί 
τις καθορισμένες απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνεται. 

Επεξηγηματική σημείωση: TS8 α) Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών 
Τα ανταλλακτικά αποτελούν όλα κατασκευαστικά στοιχεία ή συστήματα που ενδέχεται να παρουσιάσουν βλάβη και/ή που αναμένεται να χρειαστούν 
αντικατάσταση κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος. Άλλα μέρη που διαθέτουν κύκλο ζωής που υπερβαίνει τον τυπικό κύκλο ζωής του προϊόντος δεν 
αποτελούν ανταλλακτικά. 

TS8 β) Σχεδιασμός με γνώμονα την αποσυναρμολόγηση και επισκευή 
(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια)  
Ο εξοπλισμός απεικόνισης πρέπει να σχεδιαστεί με σκοπό να διευκολύνει την αποσυναρμολόγηση και την επισκευή. Πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες 
απαιτήσεις:  

• Τα περιβλήματα, το πλαίσιο, τα ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά συστήματα και τα φυσίγγια/δοχεία μπορούν να διαχωριστούν ή συνδέονται με βοηθήματα 
διαχωρισμού[1]. 

• Τα ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά συστήματα και κατασκευαστικά στοιχεία, όπως μπαταρίες και συμπυκνωτές, που ενέχουν τον κίνδυνο μέρη τους να περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες, καθώς και οι λαμπτήρες φθορισμού που περιέχουν υδράργυρο είναι εύκολο να εντοπιστούν και να αφαιρεθούν. 

• Η αποσυναρμολόγηση του περιβλήματος, του πλαισίου και των ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συστημάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί με εργαλεία 
κατηγορίας Α, Β και Γ του προτύπου EN 45554:2020[2]. 

• Δεν χρειάζονται περισσότερα από τρία εργαλεία για το σφίξιμο των σημείων σύνδεσης με βίδες για τη στερέωση τμημάτων του περιβλήματος, του 
πλαισίου και των ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συστημάτων. 

• Μόνον επαναχρησιμοποιήσιμα μέσα σύνδεσης επιτρέπονται για το περίβλημα και το πλαίσιο[3]. 

• Η αποσυναρμολόγηση ολόκληρης της μονάδας μπορεί να πραγματοποιηθεί από ένα και μόνο άτομο (δηλαδή δεν απαιτείται παρά μόνον η χαλάρωση ενός 
κουμπωτού συνδέσμου). 

• Τα μέρη του περιβλήματος δεν διαθέτουν ηλεκτρονικά συστήματα. 
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• Ο κατασκευαστής έχει εκτελέσει δοκιμαστική αποσυναρμολόγηση, εφιστώντας προσοχή στα ανωτέρω σχεδιαστικά χαρακτηριστικά και την έχει 
καταγράψει εστιάζοντας στα σημεία που παρουσιάζουν αδυναμίες. 

• Στο εγχειρίδιο συντήρησης πρέπει να περιλαμβάνονται οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αντικατάστασης των μερών. Το εγχειρίδιο πρέπει να περιλαμβάνει 
διάγραμμα ανεπτυγμένων όψεων της συσκευής που απεικονίζει τα μέρη που είναι προσπελάσιμα και δύνανται να αντικατασταθούν, και τα απαιτούμενα 
εργαλεία. Το εγχειρίδιο συντήρησης πρέπει να είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά για όποιον επιθυμεί να το διαβάσει και να παρέχεται δωρεάν. 

Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει δήλωση συμμόρφωσης με τις ανωτέρω απαιτήσεις μαζί με το εγχειρίδιο επισκευών (φυσικό έγγραφο ή σύνδεσμο στον οποίο 
είναι διαθέσιμο το έγγραφο), που πρέπει να περιλαμβάνουν διάγραμμα ανεπτυγμένων όψεων του προϊόντος όπου θα απεικονίζονται τα μέρη που είναι 
προσπελάσιμα και δύνανται να αντικατασταθούν, τα απαιτούμενα εργαλεία και ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να εκτελεστεί η διαδικασία επισκευής. 
Πληροφορίες σχετικά με τις επισκευές πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 45559 (Μέθοδοι για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις πτυχές 
αποδοτικής χρήσης των υλικών προϊόντων συνδεόμενων με την ενέργεια). Εξοπλισμός που διαθέτει σχετικό οικολογικό σήμα τύπου Ι το οποίο πληροί τις 
καθορισμένες απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνεται. 

Επεξηγηματικές σημειώσεις: TS8 β) Σχεδιασμός με γνώμονα την αποσυναρμολόγηση και επισκευή 
[1]: Ο όρος «βοηθήματα διαχωρισμού» παραπέμπει π.χ. σε προκαθορισμένα σημεία θραύσης. 
[2]: Εργαλεία κατηγορίας Α, Β και Γ όπως ορίζονται στον «Πίνακα Α.2 – Κατηγοριοποίηση διαδικασιών ανάλογα με τα αναγκαία εργαλεία». Αυτό σημαίνει ότι 
επιτρέπονται όλα τα εργαλεία εκτός των ιδιόκτητων εργαλείων. Τα ιδιόκτητα εργαλεία είναι εργαλεία που δεν είναι διαθέσιμα για αγορά από το ευρύ κοινό ή για τα 
οποία δεν υπάρχουν άδειες ευρεσιτεχνίας που να έχουν εκδοθεί υπό δίκαιους και εύλογους όρους και χωρίς να εισάγονται διακρίσεις.  
[3]: Ένα πρωτότυπο σύστημα σύνδεσης που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου ή οποιοδήποτε στοιχείο του συστήματος σύνδεσης που δεν μπορεί να 
επαναχρησιμοποιηθεί παρέχονται με το νέο κατασκευαστικό μέρος για επισκευή, επαναχρησιμοποίηση ή αναβάθμιση. 

TS8 γ) Σχεδιασμός με γνώμονα την ανακύκλωση 
Ο εξοπλισμός απεικόνισης πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να διευκολύνεται η 
ανακύκλωση μέσω των ακόλουθων σχεδιαστικών χαρακτηριστικών: 

• Πλαστικά μέρη βάρους άνω των 25 g με επίπεδη επιφάνεια εμβαδού 
τουλάχιστον 200 mm2 πρέπει να φέρουν μόνιμη ένδειξη του υλικού, 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11469 (σχετικά με το πρότυπο ISO 1043) ή 
αντίστοιχο πρότυπο, 

• Γαλβανισμένες επικαλύψεις πλαστικών μερών δεν χρησιμοποιούνται σε 
μέρη του περιβλήματος και σε φυσίγγια/δοχεία. 

Ο εξοπλισμός απεικόνισης πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να διευκολύνεται η 
ανακύκλωση μέσω των ακόλουθων σχεδιαστικών χαρακτηριστικών: 

• Πλαστικά μέρη βάρους άνω των 25 g με επίπεδη επιφάνεια εμβαδού 
τουλάχιστον 200 mm2 πρέπει να φέρουν μόνιμη ένδειξη του υλικού, 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11469 (σχετικά με το πρότυπο ISO 1043) ή 
αντίστοιχο πρότυπο, 

• Γαλβανισμένες επικαλύψεις δεν χρησιμοποιούνται σε μέρη του 
περιβλήματος και σε φυσίγγια/δοχεία 
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Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει τεκμηρίωση όπου θα αποδεικνύεται ότι 
πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του σχεδιασμού με γνώμονα την ανακύκλωση. 
Εξοπλισμός που διαθέτει σχετικό οικολογικό σήμα τύπου Ι το οποίο πληροί 
τις καθορισμένες απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνεται. 

• Η παρουσία βαφών και επικαλύψεων (πέραν των γαλβανισμένων) σε μέρη 
του περιβλήματος δεν πρέπει να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην 
ανθεκτικότητα του πλαστικού προϊόντος ανακύκλωσης που παράγεται από 
αυτά τα μέρη με την ανακύκλωση και στο πλαίσιο δοκιμών με χρήση του 
προτύπου ISO 180 ή ισοδύναμου προτύπου.  

Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει τεκμηρίωση όπου θα αποδεικνύεται ότι 
πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του σχεδιασμού με γνώμονα την ανακύκλωση.  
Η έκθεση έγκυρης μηχανικής/φυσικής δοκιμής που εκτελέστηκε σύμφωνα με 
το πρότυπο ISO 180 ή ισοδύναμο πρότυπο θα πρέπει να παρέχεται για την 
απαίτηση που αφορά τις βαφές. Εναλλακτικά, αποδεκτές θα γίνονται εκθέσεις 
δοκιμών τρίτων που ελήφθησαν από φορείς ανακύκλωσης πλαστικών, 
κατασκευαστές ρητινών ή ανεξάρτητες πιλοτικές δοκιμές.  
Εξοπλισμός που διαθέτει σχετικό οικολογικό σήμα τύπου Ι το οποίο πληροί 
τις καθορισμένες απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνεται. 

Επεξηγηματικές σημειώσεις: TS8 β) Σχεδιασμός με γνώμονα την 
αποσυναρμολόγηση και επισκευή 
Για τους σκοπούς του παρόντος κριτηρίου, ως σημαντικός αντίκτυπος νοείται 
μείωση >25% στον αντίκτυπο αυλάκωσης izod μιας ανακυκλωμένης ρητίνης, 
σύμφωνα με μέτρηση με χρήση του προτύπου ISO 180. 

TS9 Εκπομπές ουσιών 
Ο εξοπλισμός απεικόνισης (που υποβάλλεται σε δοκιμή με φυσίγγιο ΚΠΕ) 
πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις όσον αφορά το ποσοστό 
εκπομπών ουσιών, όταν μετράται σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμής που 
περιγράφεται αναλυτικά στην προδιαγραφή Blue Angel RAL-UZ 205: 
 

Επιτρεπόμενες τιμές δοκιμών για ποσοστά εκπομπών, 
όπως αυτά ορίζονται σύμφωνα με το προσάρτημα S-M[1] 
για τις ηλεκτροφωτογραφικές συσκευές 

Ο εξοπλισμός απεικόνισης (που υποβάλλεται σε δοκιμή με το φυσίγγιο ΚΠΕ) 
πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις όσον αφορά το ποσοστό 
εκπομπών ουσιών, όταν μετράται σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμής που 
περιγράφεται αναλυτικά στην προδιαγραφή Blue Angel RAL-UZ 205: 
 

Επιτρεπόμενες τιμές δοκιμών για ποσοστά εκπομπών, όπως 
αυτά ορίζονται σύμφωνα με το προσάρτημα S-M[1] για τις 
ηλεκτροφωτογραφικές συσκευές 
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(Όλες οι τιμές 
εκφράζονται σε mg/h)  

Μονόχρωμη 
εκτύπωση  

Έγχρωμη 
εκτύπωση  

Στάδιο πριν 
από τη 
λειτουργία  

Ολικός 
πτητικός 
οργανικός 
άνθρακας[2]  

1 
(Επιτραπέζιες 
συσκευές)  
2 (Συσκευές 
τοποθετημένες 
στο πάτωμα, 
όγκος 
συσκευής > 
250 l)  

1 
(Επιτραπέζιες 
συσκευές) 2 
(Συσκευές 
τοποθετημένες 
στο πάτωμα, 
όγκος 
συσκευής > 
250 l)  

Φάση 
εκτύπωσης 
(= φάση 
πριν από τη 
λειτουργία 
+ φάση 
εκτύπωσης)   

Ολικός 
πτητικός 
οργανικός 
άνθρακας[2]  10,0 18,0 

Βενζόλιο  < 0,05 < 0,05 

Στυρόλιο  1,0 1,8 

Όζον  1,5 3,0 

Σκόνη  4,0 4,0 

 
Οι εκτυπωτές μεγάλου σχήματος, τα επαγγελματικά προϊόντα απεικόνισης και 
οι σαρωτές εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής 
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει αποτελέσματα δοκιμών όπου 
καταδεικνύονται τα ποσοστά εκπομπών κατά τη φάση της εκτύπωσης για 
καθεμία από τις προαναφερθείσες ουσίες καθώς και αναλυτικά στοιχεία 
σχετικά με τη διαδικασία δοκιμής που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση των 
ποσοστών εκπομπών. Δεκτές γίνονται εκθέσεις δοκιμών για συσκευές ίδιας 
κατασκευής. Ο ορισμός της «ίδιας κατασκευής» είναι εκείνος που αναφέρεται 

 (Όλες οι τιμές εκφράζονται σε 
mg/h, εκτός από την τιμή για 
τις εκπομπές σωματιδίων)  

Μονόχρωμη 
εκτύπωση  

Έγχρωμη 
εκτύπωση  

Στάδιο πριν 
από τη 
λειτουργία  

Ολικός 
πτητικός 
οργανικός 
άνθρακας[2]  

1 
(Επιτραπέζιες 
συσκευές) 2 
(Συσκευές 
τοποθετημένες 
στο πάτωμα, 
όγκος 
συσκευής > 
250 l)  

1 
(Επιτραπέζιες 
συσκευές) 2 
(Συσκευές 
τοποθετημένες 
στο πάτωμα, 
όγκος 
συσκευής > 
250 l)  

Φάση 
εκτύπωσης (= 
φάση πριν 
από τη 
λειτουργία + 
φάση 
εκτύπωσης)  

Ολικός 
πτητικός 
οργανικός 
άνθρακας[2] 10,0 18,0 

Βενζόλιο  < 0,05 < 0,05 

Στυρόλιο  1,0 1,8 

Μη 
ταυτοποιημένες 
μεμονωμένες 
ουσίες 
(πτητικές 
οργανικές 
ενώσεις)  0,9 0,9 

Όζον  1,5 3,0 

Σκόνη  4,0 4,0 

Φάση 
εκτύπωσης  PER10 PW 

[Σωματίδια/10 3,5 * 1011 3,5 * 1011 
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στο προσάρτημα B-M της προδιαγραφής RAL-UZ 205 της Blue Angel για τα 
βασικά κριτήρια ανάθεσης. 
Εξοπλισμός που διαθέτει σχετικό οικολογικό σήμα τύπου Ι το οποίο πληροί 
τις καθορισμένες απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνεται.  

λεπτά]  
    
Επιτρεπόμενες τιμές δοκιμών για ποσοστά εκπομπών, όπως 
αυτά ορίζονται σύμφωνα με το προσάρτημα S-M[1] για τις 
συσκευές έγχυσης μελάνης 

 (Όλες οι τιμές εκφράζονται σε 
mg/h)  

Μονόχρωμη 
εκτύπωση  

Έγχρωμη 
εκτύπωση  

Στάδιο πριν 
από τη 
λειτουργία  

Ολικός 
πτητικός 
οργανικός 
άνθρακας[2]  

1 
(Επιτραπέζιες 
συσκευές) 2 
(Συσκευές 
τοποθετημένες 
στο πάτωμα, 
όγκος 
συσκευής > 
250 l)  

1 
(Επιτραπέζιες 
συσκευές) 2 
(Συσκευές 
τοποθετημένες 
στο πάτωμα, 
όγκος 
συσκευής > 
250 l)  

Φάση 
εκτύπωσης (= 
φάση πριν 
από τη 
λειτουργία + 
φάση 
εκτύπωσης) 
 
 

Ολικός 
πτητικός 
οργανικός 
άνθρακας[2] 10 18 

Βενζόλιο < 0,05 < 0,05 

Στυρόλιο 1 1,8 

Μη 
ταυτοποιημένες 
μεμονωμένες 
ουσίες 
(πτητικές 
οργανικές 
ενώσεις) 0,9 0,9 
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Οι εκτυπωτές μεγάλου σχήματος, τα επαγγελματικά προϊόντα απεικόνισης και 
οι σαρωτές εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής. 
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει αποτελέσματα δοκιμών όπου 
καταδεικνύονται τα ποσοστά εκπομπών κατά τη φάση της εκτύπωσης για 
καθεμία από τις προαναφερθείσες ουσίες καθώς και αναλυτικά στοιχεία 
σχετικά με τη διαδικασία δοκιμής που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση των 
ποσοστών εκπομπών. Δεκτές γίνονται εκθέσεις δοκιμών για προϊόντα ίδιας 
κατασκευής. Ο ορισμός της «ίδιας κατασκευής» είναι εκείνος που αναφέρεται 
στο προσάρτημα B-M της προδιαγραφής RAL-UZ 205 της Blue Angel για τα 
βασικά κριτήρια ανάθεσης.  
Εξοπλισμός που διαθέτει σχετικό οικολογικό σήμα τύπου Ι το οποίο πληροί 
τις καθορισμένες απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνεται. 

Επεξηγηματικές σημειώσεις: TS9 Εκπομπές ουσιών 
[1]Προσάρτημα S-M της προδιαγραφής RAL-UZ 205 της Blue Angel [έκδοση Ιανουαρίου 2017 (Εκτυπωτές και πολυμηχανήματα)] 
[2] Ο κατάλογος των πτητικών οργανικών ενώσεων που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη μέτρηση των εκπομπών από εξοπλισμό απεικόνισης με λειτουργία 
εκτύπωσης πρέπει να καθοριστεί όπως αναφέρεται στην προδιαγραφή RAL-UZ 205 της Blue Angel (έκδοση Ιανουαρίου 2017) - (Προσάρτημα S-M - παράγραφος 
4.5 Πτητικές οργανικές ενώσεις). 

TS10 Εκπομπές θορύβου 
(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
Η Α-σταθμισμένη στάθμη ακουστικής ισχύος A πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779. Συσκευές που είναι σε θέση να εκτυπώνουν 
έγχρωμα πρέπει να υποβάλλονται σε δοκιμές τόσο σε μονόχρωμο τρόπο λειτουργίας (A,M) όσο και σε έγχρωμο τρόπο λειτουργίας (A,F). 

• Οι μετρήσεις θορύβου πρέπει να διενεργούνται χωρίς προαιρετικές περιφερειακές συσκευές. 
• Για τις λειτουργίες της δοκιμής πρέπει να χρησιμοποιείται χαρτί μεγέθους Α4 βάρους 60 g/m² έως 80 g/m². 
• Ως υπόδειγμα δοκιμής πρέπει να χρησιμοποιείται το τετρασέλιδο αρχείο της εφαρμογής Adobe Reader από τη σουίτα δοκιμής του προγράμματος 

Office σύμφωνα με το μέρος Β.1 του προτύπου ISO/IEC 24734. 
• Πρέπει να μετράται εκτύπωση μίας μόνον όψης. 
• Η μέτρηση του θορύβου πρέπει να διενεργείται μόνο κατά τη διάρκεια επαναλαμβανόμενων κύκλων λειτουργίας εκτύπωσης. Το χρονικό διάστημα που 

θα μεσολαβεί μεταξύ των εκτυπώσεων πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις ολοκληρωμένες εκτυπώσεις του τετρασέλιδου υποδείγματος δοκιμής 
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(12 σελίδες). Το διάστημα πρέπει να ξεκινά μετά την προετοιμασία της εκτύπωσης. 
Πρέπει να υποβληθούν σε δοκιμή τουλάχιστον τρεις συσκευές ενός μοντέλου. Η Α-σταθμισμένη στάθμη ακουστικής ισχύος Ad πρέπει να καθορίζεται 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το πρότυπο ISO 9296 1988. Πρέπει να εκφράζεται σε decibels (dB) με ένα δεκαδικό ψηφίο. Εάν η μέτρηση 
της εκπομπής θορύβου μπορεί να εκτελεστεί με μία συσκευή, μπορεί εναλλακτικά να χρησιμοποιηθεί μόνον ο ακόλουθος μαθηματικός τύπος προκειμένου να 
καθοριστεί το επίπεδο της Α-σταθμισμένης στάθμης ακουστικής ισχύος Ad. 
Ad = A1 + 3,0 dB 
(A1 = Α-σταθμισμένη στάθμη ακουστικής ισχύος μιας συσκευής, σε dB με ένα δεκαδικό ψηφίο) 
Η δηλωθείσα Α-σταθμισμένη στάθμη ακουστικής ισχύος (τόσο) του μονόχρωμου τρόπου λειτουργίας Ad,mo (όσο και του έγχρωμου A,co, κατά περίπτωση) 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το όριο. Το όριο A,lim πρέπει να καθορίζεται ανάλογα με τη δυναμικότητα παραγωγής σελίδων τόσο του μονόχρωμου τρόπου 
λειτουργίας sM όσο και του έγχρωμου sF, κατά περίπτωση, να εκφράζεται με ένα δεκαδικό ψηφίο και να προκύπτει σύμφωνα με τον ακόλουθο μαθηματικό 
τύπο: 
LWA,lim = 47 + 15 * lg ( SM/F + 10) dB 
Οι τιμές της δηλωθείσας Α-σταθμισμένης στάθμης ακουστικής ισχύος Ad σε dB με ένα δεκαδικό ψηφίο και με δυναμικότητα παραγωγής σελίδων / σε ipm 
πρέπει να αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο και το δελτίο δεδομένων στην κατηγορία «περιβαλλοντικές δηλώσεις και δηλώσεις σχετικά με την υγεία». Για 
συσκευές που είναι σε θέση να εκτυπώνουν έγχρωμα, πρέπει να αναφέρονται η δηλωθείσα Α-σταθμισμένη στάθμη ακουστικής ισχύος Ad,M και Ad,F και η 
αντίστοιχη δυναμικότητα παραγωγής σελίδων M και F, τόσο για τον μονόχρωμο όσο και για τον έγχρωμο τρόπο λειτουργίας. 
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει τεκμηρίωση, όπως έκθεση δοκιμής, όπου θα ορίζονται τα ποσοστά των εκπομπών θορύβου κατά τη διάρκεια της φάσης 
εκτύπωσης, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ECMA-74 σε συνδυασμό με το πρότυπο ECMA-109. Το εργαστήριο δοκιμών 
πρέπει να έχει λάβει διαπίστευση σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 17025 και ISO 7779 για μετρήσεις ακουστικού θορύβου ή ισοδύναμα πρότυπα. Η 
τεκμηρίωση θα πρέπει επίσης να αναφέρει εάν πληρούται η απαίτηση του κριτηρίου σχετικά με την Α-σταθμισμένη στάθμη ακουστικής ισχύος.    
Εξοπλισμός που διαθέτει σχετικό οικολογικό σήμα τύπου Ι το οποίο πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνεται. 

TS11 Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία 
(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
Καμία από τις ουσίες του καταλόγου υποψήφιων ουσιών του REACH δεν πρέπει να προστεθεί σκοπίμως ως συστατικό στοιχείο στα πλαστικά των 
περιβλημάτων και τμημάτων των περιβλημάτων. 
Οι απαιτήσεις ισχύουν και για τα ανακυκλωμένα υλικά. 
Πρέπει να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με την τελευταία έκδοση του καταλόγου ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, η οποία ήταν διαθέσιμη ένα 
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έτος πριν από την ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος. 
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο. 
Εξοπλισμός που διαθέτει σχετικό οικολογικό σήμα τύπου Ι το οποίο πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνεται. 

TS12 Περιεκτικότητα σε επικίνδυνες ουσίες 
 • Δεν επιτρέπονται τα αλογονωμένα πολυμερή και οι αλογονωμένες 

οργανικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται ως επιβραδυντικά φλόγας. 
Από την απαίτηση αυτή εξαιρούνται: 

- Τα φθοριούχα οργανικά πρόσθετα (όπως, για παράδειγμα, 
αντισταλακτικοί παράγοντες) που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των 
φυσικών ιδιοτήτων των πλαστικών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
υπερβαίνουν το 0,5 % σε μονάδες w/w. 

- Τα φθοριούχα πολυμερή, για παράδειγμα το πολυτετραφθοροαιθυλένιο. 
- Πλαστικά μέρη με μάζα μικρότερη ή ίση με 25 γραμμάρια. Ωστόσο, αυτά 

δεν πρέπει να περιέχουν PBB (πολυβρωμιωμένα διφαινύλια), PBDE 
(πολυβρωμιωμένους διφαινυλαιθέρες) ή χλωριωμένες παραφίνες. (Η 
παρούσα εξαίρεση δεν ισχύει για τα πλήκτρα των πινάκων ελέγχου.) 

- Ειδικά πλαστικά μέρη που ευρίσκονται κοντά σε στοιχεία θέρμανσης και 
τήξης. Ωστόσο, τα εν λόγω μέρη δεν πρέπει να περιέχουν PBB, PBDE ή 
χλωριωμένες παραφίνες. 

• Απαγορεύεται η σκόπιμη προσθήκη ουσιών ως συστατικών στοιχείων στα 
πλαστικά που πληρούν τουλάχιστον έναν από τους όρους που ορίζονται 
στον ακόλουθο πίνακα: 

Όροι για τον αποκλεισμό ουσιών από τα υλικά στα περιβλήματα και τα 
μέρη των περιβλημάτων. 

Τάξη κινδύνου  Κατηγορία 
κινδύνου  

Κανονισμός 
(ΕΚ) 
αριθ. 1272/2008 
(CLP)  
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Καρκινογένεση  Καρκ. 1A, 
1B  

H350 Μπορεί 
να προκαλέσει 
καρκίνο   

Καρκινογένεση  Καρκ. 1A, 
1B  

H350i Μπορεί 
να προκαλέσει 
καρκίνο όταν 
εισπνέεται  

Μεταλλαξιγένεση 
των γεννητικών 
κυττάρων  

Μεταλλαξ. 
1A, 1B  

H340 Μπορεί 
να προκαλέσει 
γενετικές 
βλάβες  

Αναπαραγωγική 
τοξικότητα  

Αναπαρ. 
1A, 1B  

H360 Μπορεί 
να βλάψει τη 
γονιμότητα ή το 
έμβρυο 

 
Οι απαιτήσεις ισχύουν και για τα ανακυκλωμένα υλικά. 

• Τα υποστηρικτικά υλικά των τυπωμένων κυκλωμάτων δεν πρέπει να 
περιέχουν PBB (πολυβρωμιωμένα διφαινύλια), PBDE 
(πολυβρωμιωμένους διφαινυλαιθέρες) ή χλωριωμένες παραφίνες. 

Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει τεκμηρίωση που θα αποδεικνύει ότι η 
απαίτηση πληρούται. Εξοπλισμός που διαθέτει σχετικό οικολογικό σήμα 
τύπου Ι το οποίο πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις θεωρείται ότι 
συμμορφώνεται. 
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TS13 Έλεγχος επικαιροποίησης υλικολογισμικού 
 Τυχόν επικαιροποίηση υλικολογισμικού δεν πρέπει να αποτρέπει τη χρήση 

επαναχρησιμοποιημένων/ανακατασκευασμένων αναλώσιμων.  
Ο εξοπλισμός απεικόνισης πρέπει να περιλαμβάνει λειτουργία που επιτρέπει 
την επιστροφή σε παλαιότερες εγκατεστημένες εκδόσεις κατά την 
επικαιροποίηση του υλικολογισμικού. Αυτή η λειτουργία μπορεί να παρέχεται 
μέσω υπολογιστή συνδεδεμένου σε δίκτυο ή από τον ίδιο τον εξοπλισμό 
απεικόνισης. Οδηγίες που περιγράφουν αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο 
μπορούν να αναστραφούν οι επικαιροποιήσεις υλικολογισμικού πρέπει να 
παρέχονται στα τεχνικά έγγραφα. Οι στόχοι του κριτηρίου πληρούνται εφόσον 
η παλαιότερη έκδοση του υλικολογισμικού είναι ευρέως διαθέσιμη στο 
διαδίκτυο από τη στιγμή της πρώτης δημοσιοποίησής της και οι χρήστες 
έχουν λάβει σαφείς οδηγίες σχετικά με τον τόπο όπου μπορεί να βρεθεί. 
Εναλλακτικά, ο προσφέρων πρέπει να δεσμευτεί ότι εάν τυχόν 
επικαιροποίηση λογισμικού εμποδίζει τη χρήση 
επαναχρησιμοποιημένων/ανακατασκευασμένων αναλώσιμων, θα παρασχεθεί 
λύση που θα επιτρέπει τη συνέχιση της χρήσης 
επαναχρησιμοποιημένων/ανακατασκευασμένων αναλώσιμων. 
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει τεκμηρίωση όπου θα αναφέρεται ότι η 
απαίτηση πληρούται. Η τεκμηρίωση μπορεί να συνίσταται σε δήλωση του 
κατασκευαστή ή άλλο εναλλακτικό μέσο τεκμηρίωσης που παρέχει τις 
αναγκαίες πληροφορίες. 

TS14 Εγγύηση  TS14 Εγγύηση και συμφωνίες υπηρεσιών 

(Το παρόν κριτήριο δεν αφορά συμβάσεις που περιλαμβάνουν συντήρηση) 
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει εγγύηση ελάχιστης διάρκειας δύο ετών, 
χωρίς επιπλέον κόστος, η οποία θα ισχύει από την παράδοση του προϊόντος. 
Αυτή η εγγύηση πρέπει να καλύπτει την επισκευή ή την αντικατάσταση. 
Η εγγύηση πρέπει να διασφαλίζει ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις 
προδιαγραφές της σύμβασης χωρίς επιπλέον κόστος.  

(Το παρόν κριτήριο δεν αφορά συμβάσεις που περιλαμβάνουν συντήρηση) 
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει εγγύηση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, 
χωρίς επιπλέον κόστος, η οποία θα ισχύει από την παράδοση του προϊόντος. Η 
εγγύηση αυτή πρέπει να καλύπτει την επισκευή ή την αντικατάσταση και να 
περιλαμβάνει συμφωνία υπηρεσιών με επιλογές για την παραλαβή και την 
επιστροφή ή για επιτόπιες επισκευές. Η εγγύηση πρέπει να διασφαλίζει ότι τα 
προϊόντα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της σύμβασης χωρίς επιπλέον 
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Η εγγύηση δεν πρέπει να ακυρώνεται εξαιτίας 
επαναχρησιμοποιημένων/ανακατασκευασμένων αναλώσιμων που 
χρησιμοποιούνται στον εξοπλισμό απεικόνισης εκτός εάν αποδειχτεί ότι τυχόν 
δυσλειτουργία ή βλάβη προκλήθηκε απευθείας από τη χρήση 
επαναχρησιμοποιημένου/ανακατασκευασμένου αναλώσιμου. 
 Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει αντίγραφο της εγγύησης και της συμφωνίας 
υπηρεσιών. Πρέπει να παρέχει δήλωση ότι τα ανωτέρω έγγραφα καλύπτουν τη 
συμμόρφωση των αγαθών με τις προδιαγραφές της σύμβασης. 

κόστος.  
Η εγγύηση δεν πρέπει να ακυρώνεται εξαιτίας 
επαναχρησιμοποιημένων/ανακατασκευασμένων αναλώσιμων που 
χρησιμοποιούνται στον εξοπλισμό απεικόνισης εκτός εάν αποδειχτεί ότι τυχόν 
δυσλειτουργία ή βλάβη προκλήθηκε απευθείας από τη χρήση 
επαναχρησιμοποιημένου/ανακατασκευασμένου αναλώσιμου. 
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει αντίγραφο της εγγύησης και της συμφωνίας 
υπηρεσιών. Πρέπει να παρέχει δήλωση ότι τα ανωτέρω έγγραφα καλύπτουν τη 
συμμόρφωση των αγαθών με τις προδιαγραφές της σύμβασης. 

TS15 α) Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και χαρτιού γραφής που πληροί τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΟΔΣ 
(Όταν η προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και χαρτιού γραφής 
περιλαμβάνεται στη σύμβαση προμήθειας του εξοπλισμού απεικόνισης) 
Το φωτοαντιγραφικό χαρτί και το χαρτί γραφής που παρέχεται από τον 
προσφέροντα στο πλαίσιο της παροχής του εξοπλισμού απεικόνισης πρέπει να 
συμμορφώνεται με τις στοιχειώδεις τεχνικές προδιαγραφές των κριτηρίων της 
ΕΕ για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις σχετικά με το φωτοαντιγραφικό 
χαρτί και το χαρτί γραφής3. 
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει υποστηρικτικά έγγραφα όπου αναφέρεται ότι 
τα προϊόντα που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο της προμήθειας 
πληρούν τα κριτήρια που καθορίστηκαν ανωτέρω. 

(Όταν η προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και χαρτιού γραφής 
περιλαμβάνεται στη σύμβαση προμήθειας του εξοπλισμού απεικόνισης) 
 Το φωτοαντιγραφικό χαρτί και το χαρτί γραφής που παρέχεται από τον 
προσφέροντα στο πλαίσιο της προμήθειας του εξοπλισμού απεικόνισης πρέπει 
να συμμορφώνεται με τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των κριτηρίων 
της ΕΕ για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις σχετικά με το 
φωτοαντιγραφικό χαρτί και το χαρτί γραφής3. 
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει υποστηρικτικά έγγραφα όπου αναφέρεται ότι 
τα προϊόντα που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο της προμήθειας 
πληρούν τα κριτήρια που καθορίστηκαν ανωτέρω. 

 
3 Διαθέσιμα στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm.  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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TS15 β) Προμήθεια αναλώσιμων που πληρούν τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΟΔΣ 
(Όταν η προμήθεια αναλώσιμων εξοπλισμού απεικόνισης περιλαμβάνεται στη 
σύμβαση προμήθειας του εξοπλισμού απεικόνισης) 
Τα αναλώσιμα που παρέχονται από τον προσφέροντα στο πλαίσιο της 
προμήθειας εξοπλισμού απεικόνισης πρέπει να συμμορφώνονται με τις 
στοιχειώδεις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στον τομέα 2 των 
κριτηρίων της ΕΕ για τις ΟΔΣ, που αφορά τα αναλώσιμα εξοπλισμού 
απεικόνισης. 
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει υποστηρικτικά έγγραφα όπου αναφέρεται ότι 
τα προϊόντα που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο προμήθειας πληρούν 
τα κριτήρια που καθορίστηκαν ανωτέρω. 

(Όταν η προμήθεια αναλώσιμων εξοπλισμού απεικόνισης περιλαμβάνεται στη 
σύμβαση προμήθειας του εξοπλισμού απεικόνισης) 
Τα αναλώσιμα που παρέχονται από τον προσφέροντα στο πλαίσιο της 
προμήθειας εξοπλισμού απεικόνισης πρέπει να συμμορφώνονται με τις 
αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στον τομέα 2 των 
κριτηρίων της ΕΕ για τις ΟΔΣ, που αφορά τα αναλώσιμα εξοπλισμού 
απεικόνισης. 
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει υποστηρικτικά έγγραφα όπου αναφέρεται ότι 
τα προϊόντα που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο της προμήθειας 
πληρούν τα κριτήρια που καθορίστηκαν ανωτέρω. 

 

5.4 Κριτήρια ανάθεσης 
 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

AC1 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού απεικόνισης πέραν της προδιαγραφής TS1 
(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
(Ισχύει για εξοπλισμό απεικόνισης που καλύπτεται από τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης του σήματος Energy Star) 
Δίδονται βαθμοί εάν ο εξοπλισμός απεικόνισης είναι ενεργειακά αποδοτικότερος από την τιμή TEC_MAX που ορίζεται στην προσέγγιση TEC της ENERGY 
STAR. Οι βαθμοί πρέπει να υπολογιστούν σε σύγκριση με τη μέγιστη τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC_MAX) που επιτρέπεται σύμφωνα με 
την(τις) έκδοση(-όσεις) της ENERGY STAR που προσδιορίζεται στην προδιαγραφή TS1. 
Μπορούν να δοθούν έως και x βαθμοί [να προσδιοριστούν]. Οι βαθμοί πρέπει να δίδονται κατ’ αναλογία προς τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε 
σύγκριση με την τιμή TEC_MAX: 
- χαμηλότερη κατά άνω του 80%: x βαθμοί 
- χαμηλότερη κατά 60-79 %: 0,8x βαθμοί 
- χαμηλότερη κατά 40-59 %: 0,6x βαθμοί 
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- χαμηλότερη κατά 20-39 %: 0,4x βαθμοί 
- χαμηλότερη κατά 10-19 %: 0,2x βαθμοί 
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει εκθέσεις δοκιμών που διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών που καθορίζονται στην(στις) έκδοση(-όσεις) της 
ENERGY STAR που προσδιορίζονται στην προδιαγραφή TS1. Ο προσφέρων πρέπει να περιγράψει αναλυτικά την μετρούμενη τιμή TEC και την τιμή 
TEC_MAX για κάθε εφαρμοστέο προϊόν και να περιγράψει αναλυτικά τον υπολογισμό της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να 
παρασχεθούν με την ανάθεση της σύμβασης ή νωρίτερα κατόπιν αιτήματος.   

AC2 Εγγυήσεις μακράς διάρκειας 
(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
Επιλογή 1: AC2 α) Εγγυήσεις μεγαλύτερης διάρκειας  
Βαθμοί θα δίδονται για κάθε επιπλέον έτος εγγύησης που παρέχεται και υπερβαίνει την ελάχιστη τεχνική προδιαγραφή. Μπορούν να δοθούν έως και x βαθμοί 
[να προσδιοριστούν].  
- +4 έτη ή περισσότερα: x βαθμοί 
- +3 έτη: 0,75x βαθμοί 
- +2 έτη: 0,5x βαθμοί 
- +1 έτος: 0,25x βαθμοί 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει αντίγραφο της εγγύησης.  

Επιλογή 2: AC2 β) Η εγγύηση με τη μεγαλύτερη διάρκεια  
Βαθμοί θα δίδονται στον προσφέροντα που παρέχει την εγγύηση με τη μεγαλύτερη διάρκεια μεταξύ όλων των συμμετεχόντων. Μπορούν να δοθούν έως και x 
βαθμοί [να προσδιοριστούν]. 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει αντίγραφο της εγγύησης.  

AC3 Τέλος του κύκλου ζωής 
AC3 Σύστημα επιστροφής του εξοπλισμού απεικόνισης  
(Το κριτήριο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη ρήτρα 

AC3 Διαχείριση του τέλους κύκλου ζωής του εξοπλισμού απεικόνισης 
(Το κριτήριο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη ρήτρα 
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εκτέλεσης της σύμβασης CPC2.) 
Βαθμοί πρέπει να δίδονται σε προσφέροντα που προσφέρει σύστημα 
επιστροφής για χρησιμοποιημένο εξοπλισμό απεικόνισης χωρίς κόστος για 
την αναθέτουσα αρχή, με σκοπό τη διοχέτευση αυτού του εξοπλισμού για 
επαναχρησιμοποίηση του εξοπλισμού ή μερών του ή για ανακύκλωση υλικών, 
με προτίμηση να δίδεται στην επαναχρησιμοποίηση.  
Ο προσφέρων μπορεί να πληροί ο ίδιος αυτές τις απαιτήσεις ή να το κάνει 
μέσω κατάλληλου τρίτου οργανισμού. 
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει τεκμηρίωση όπου ορίζεται ότι θα παρέχεται 
δωρεάν σύστημα επιστροφής. Εξοπλισμός που διαθέτει σχετικό οικολογικό 
σήμα τύπου Ι το οποίο πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις θεωρείται ότι 
συμμορφώνεται. 

εκτέλεσης της σύμβασης CPC2.) 
Βαθμοί θα πρέπει να δίδονται σε προσφέροντα που παρέχει υπηρεσία 
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης για ολόκληρο το προϊόν και/ή 
διασφαλίζει την επιλεκτική επεξεργασία των κατασκευαστικών στοιχείων 
σύμφωνα με το παράρτημα VII της οδηγίας σχετικά με τα απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) όσον αφορά τον 
εξοπλισμό που έχει φθάσει στο τέλος του κύκλου ζωής του χωρίς κόστος για 
την αναθέτουσα αρχή.   
Η υπηρεσία πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες: 
- συλλογή, 
- εμπιστευτικό χειρισμό και ασφαλή διαγραφή δεδομένων (εκτός εάν 
πραγματοποιηθεί εσωτερικά),  
- λειτουργική δοκιμή, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση με σκοπό την 
προετοιμασία προϊόντων για επαναχρησιμοποίηση[1],  
- εκ νέου πώληση των προϊόντων για επαναχρησιμοποίηση, 
- αποσυναρμολόγηση για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και/ή διάθεση 
κατασκευαστικών στοιχείων. 
Κατά την παροχή της υπηρεσίας, πρέπει να αναφέρουν την αναλογία του 
εξοπλισμού που προετοιμάζεται ή πωλείται εκ νέου στην αγορά για 
επαναχρησιμοποίηση, καθώς και την αναλογία του εξοπλισμού που 
προετοιμάζεται για ανακύκλωση.  
Η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, καθώς και οι λειτουργίες 
ανακύκλωσης και διάθεσης πρέπει να πραγματοποιούνται σε πλήρη 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του άρθρου 8 και των παραρτημάτων VII [2] 
και VIII της οδηγίας ΑΗΗΕ 2012/19/ΕΕ (αναδιατύπωση) και με παραπομπή 
στον κατάλογο κατασκευαστικών στοιχείων για επιλεκτική επεξεργασία [βλ. 
συνοδευτική επεξηγηματική σημείωση]. 
Ο προσφέρων μπορεί να πληροί ο ίδιος αυτές τις απαιτήσεις ή να το κάνει 
μέσω κατάλληλου τρίτου οργανισμού. 
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Εάν η υπηρεσία παρέχεται εκτός της ΕΕ, όπου δεν ισχύει η οδηγία ΑΗΗΕ, η 
επεξεργασία των απόβλητων κατασκευαστικών στοιχείων πραγματοποιείται 
υπό όρους που είναι αντίστοιχοι με τις απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας [3].  
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους 
διακανονισμούς για συλλογή, ασφάλεια δεδομένων, προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση, εκ νέου πώληση για επαναχρησιμοποίηση και 
ανακύκλωση/διάθεση. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει, κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης, έγκυρες αποδείξεις της συμμόρφωσης των εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας ΑΗΗΕ που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν (κατά περίπτωση). 
Εξοπλισμός που διαθέτει σχετικό οικολογικό σήμα τύπου Ι το οποίο πληροί 
τις καθορισμένες απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνεται. 
Κατά τον χρόνο σύνταξης του παρόντος εγγράφου θεωρείται ότι καλύπτουν 
τις εν λόγω απαιτήσεις τα ακόλουθα προγράμματα συμμόρφωσης: Απαίτηση 
WEEELABEX:2011 με αντικείμενο «Treatment of WEEE» (Επεξεργασία 
ΑΗΗΕ)· πρότυπο «Responsible Recycling» (Υπεύθυνη ανακύκλωση) 
(R2:2013) για φορείς ανακύκλωσης ηλεκτρονικών ειδών· πρότυπο e-Stewards 
standard 2.0 με αντικείμενο «Responsible Recycling and Reuse of Electronic 
Equipment» (Υπεύθυνη ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού)· πρότυπο AS/NZS 5377:2013 της Αυστραλίας και Νέας 
Ζηλανδίας με αντικείμενο «Collection, storage, transport and treatment of 
end-of-life electrical and electronic equipment» (Συλλογή, αποθήκευση, 
μεταφορά και επεξεργασία ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο 
τέλος της ζωής του). 

 Επεξηγηματική σημείωση: AC3 Διαχείριση του τέλους κύκλου ζωής του 
εξοπλισμού απεικόνισης 
[1] Ορισμένα κράτη μέλη έχουν αναπτύξει πρότυπα και/ή προγράμματα τα 
οποία μπορούν να συμβουλευθούν οι δημόσιες αρχές προκειμένου να 
παράσχουν περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο ο εξοπλισμός 
θα καταστεί κατάλληλος για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.   
[2] Κατασκευαστικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται επιλεκτική επεξεργασία 
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σύμφωνα με το παράρτημα VII της οδηγίας ΑΗΗΕ: 

• κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν υδράργυρο, 
• μπαταρίες, 
• πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων με επιφάνεια άνω των 10 cm2, 
• πλαστικά υλικά που περιέχουν βρωμιούχους φλογοεπιβραδυντές, 
• χλωροφθοράνθρακες (CFC), υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFC) ή 

υδροφθοράνθρακες (HFC), υδρογονάνθρακες (HC), 
• εξωτερικά ηλεκτρικά καλώδια, 
• πυκνωτές που περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB), 
• κατασκευαστικά στοιχεία με πυρίμαχες κεραμικές ίνες, 
• ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, 
• εξοπλισμός που περιέχει αέρια τα οποία καταστρέφουν το στρώμα του 

όζοντος ή παρουσιάζουν δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) άνω 
του 15, 

• Τα αέρια που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος πρέπει να υποβάλλονται 
σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009. 

 
[3] Κατά τον χρόνο σύνταξης του παρόντος εγγράφου εργασίας των 
υπηρεσιών της Επιτροπής, η Επιτροπή σκοπεύει να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που θα καθορίζει τα κριτήρια για την αξιολόγηση 
των αντίστοιχων όρων. 
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AC4 Προμήθεια επαναχρησιμοποιημένων φυσιγγίων και δοχείων 
(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
(Όταν η προμήθεια φυσιγγίων και δοχείων περιλαμβάνεται στη σύμβαση προμήθειας του εξοπλισμού απεικόνισης) 
Βαθμοί πρέπει να δίδονται κατ’ αναλογία προς τη δέσμευση παροχής του υψηλότερου ποσοστού (μεριδίου) ανακατασκευασμένων φυσιγγίων/δοχείων που 
συμμορφώνονται με τις στοιχειώδεις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στον τομέα 2 των κριτηρίων της ΕΕ για τις ΟΔΣ που αφορούν τα 
αναλώσιμα του εξοπλισμού απεικόνισης. 
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει υποστηρικτικά έγγραφα όπου αναφέρεται ότι τα προϊόντα που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο της προμήθειας 
πληρούν τα κριτήρια που καθορίστηκαν ανωτέρω. 

 
5.5 Ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης  
 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

CPC2 Υποβολή αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες επαναχρησιμοποίησης/ανακύκλωσης του εξοπλισμού απεικόνισης   
(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
Το κριτήριο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το κριτήριο ανάθεσης 3. 
Ο ανάδοχος πρέπει να παρέχει αρχεία σχετικά με το τέλος του κύκλου ζωής του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού απεικόνισης. 
Ειδικότερα, τα αρχεία πρέπει να αναφέρουν αναλυτικά: 
- τον αριθμό του εξοπλισμού που επεστράφη από την αναθέτουσα αρχή, 
- τον αριθμό του εξοπλισμού/των μερών, κατά περίπτωση, που διοχετεύθηκαν για επαναχρησιμοποίηση, 
- τον αριθμό του εξοπλισμού/των μερών, κατά περίπτωση, που διοχετεύθηκαν για ανακύκλωση υλικών.  
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CPC3 Υποβολή αναφορών σχετικά με τα αναλώσιμα που αποτελούν αντικείμενο προμήθειας 
(Όταν η προμήθεια φυσιγγίων ή φωτοαντιγραφικού χαρτιού και χαρτιού γραφής 
περιλαμβάνεται στη σύμβαση προμήθειας του εξοπλισμού απεικόνισης) 
Ο ανάδοχος πρέπει να παρέχει αρχεία σχετικά με την προμήθεια των 
αναλώσιμων που προσδιορίζονται στην τεχνική προδιαγραφή με τίτλο 
«Προμήθεια αναλώσιμων», κατά περίπτωση, για: 
- φωτοαντιγραφικό χαρτί και χαρτί γραφής που πληροί τα κριτήρια της ΕΕ για 
τις ΟΔΣ (TS15 α)), 
- αναλώσιμα που πληρούν τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΟΔΣ (TS15 β)), 
- ανακατασκευασμένα φυσίγγια και δοχεία (AC5). 

(Όταν η προμήθεια φυσιγγίων ή φωτοαντιγραφικού χαρτιού και χαρτιού γραφής 
περιλαμβάνεται στη σύμβαση προμήθειας του εξοπλισμού απεικόνισης) 
Ο ανάδοχος πρέπει να παρέχει αρχεία σχετικά με την προμήθεια των 
αναλώσιμων που προσδιορίζονται στην τεχνική προδιαγραφή με τίτλο 
«Προμήθεια αναλώσιμων», κατά περίπτωση, για: 
- φωτοαντιγραφικό χαρτί και χαρτί γραφής που πληροί τα κριτήρια της ΕΕ για 
τις ΟΔΣ (TS15 α)), 
- αναλώσιμα που πληρούν τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΟΔΣ (TS15 β)), 
- ανακατασκευασμένα φυσίγγια και δοχεία (AC5), 
- τον αριθμό των σελίδων που εκτυπώνονται με ανακατασκευασμένα 
φυσίγγια/δοχεία που συμμορφώνονται με τον τομέα 2 των κριτηρίων της ΕΕ 
για τις ΟΔΣ. 
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6 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
(ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ) 

 
6.1 Αντικείμενο 
Αντικείμενο 

Αγορά αναλώσιμων (φυσιγγίων και δοχείων) με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους 
 

6.2 Τεχνικές προδιαγραφές 
 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

TS16 Παραγωγή σελίδων ανά φυσίγγιο/δοχείο 
(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
Η αναμενόμενη παραγωγή σελίδων πρέπει να δηλώνεται για όλα τα φυσίγγια/δοχεία που θα αποτελέσουν αντικείμενο προμήθειας για χρήση με 
τον αντίστοιχο εξοπλισμό απεικόνισης.  
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει τεκμηρίωση όπου ορίζεται η παραγωγή σελίδων και οι σχετικές διαδικασίες δοκιμών που χρησιμοποιούνται 
προκειμένου να ληφθούν οι τιμές. Η μέτρηση της παραγωγής σελίδων για αναλώσιμα έγχυσης μελάνης και τόνερ θα πρέπει να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκδοση των ακόλουθων προτύπων: 

─ ISO/IEC 24711,  
─ ISO/IEC 19752,  
─ ISO/IEC 19798,  
─ DIN 33870-1,  
─ DIN 33870-2,  
ή μέσω άλλων αξιόπιστων, επακριβών και αναπαραγώγιμων μεθόδων που λαμβάνουν υπόψη τη γενικώς αναγνωρισμένη κατάσταση.  
Η τεκμηρίωση μπορεί να συνίσταται σε δήλωση του κατασκευαστή ή άλλο εναλλακτικό μέσο τεκμηρίωσης που παρέχει τις αναγκαίες 
πληροφορίες. Εξοπλισμός που διαθέτει σχετικό οικολογικό σήμα τύπου Ι το οποίο πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις θεωρείται ότι 
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συμμορφώνεται. 

Επεξηγηματική σημείωση: TS16 Παραγωγή σελίδων ανά φυσίγγιο/δοχείο 
Παραγωγή σελίδων: Μετρούμενος αριθμός εικόνων που μπορούν να παραχθούν από το φυσίγγιο/δοχείο. 

TS17 Αποδοτική χρήση των πόρων της μάζας των αναλώσιμων 
 Η αποδοτική χρήση των πόρων της μάζας του αναλώσιμου 

[μετρούμενος αριθμός εικόνων που μπορούν να παραχθούν από ένα 
αναλώσιμο ανά γραμμάριο του υλικού του αναλώσιμου], η οποία 
υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση (1) δεν πρέπει να είναι 
χαμηλότερη από το κατώτατο όριο που αναφέρεται στον ακόλουθο 
πίνακα:  
 

Είδος 
αναλώσιμου 

Ελάχιστη αποδοτική χρήση των 
πόρων της μάζας των αναλώσιμων 

Φυσίγγιο ή 
δοχείο τόνερ 
& τύμπανο 

(2 × [10 × tanh (0,1+0,0003 × (CMass-
10))-0,5]+1) 

Φυσίγγιο ή 
δοχείο 
μελάνης 

(2 × [15 × tanh (0,2+0,0004 × (CMass-
8))-1]+2) 

Tanh = υπερβολική εφαπτομένη 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑟𝑟𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟𝑒𝑒 =
𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶 𝑌𝑌𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝑌𝑌
𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

 (1) 

όπου:  

• Παραγωγή σελίδων είναι ο μετρούμενος αριθμός εικόνων που 
μπορούν να παραχθούν με το αναλώσιμο. 

• Μάζα αναλώσιμου (CMass) είναι η μάζα (g) κάθε φυσιγγίου ή 
δοχείου (συν τη μονάδα τυμπάνου, κατά περίπτωση), όπως 
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μετρήθηκε πριν από την τοποθέτησή του (δηλαδή γεμάτο με 
μελάνη ή τόνερ).  

Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει το αποτέλεσμα του υπολογισμού της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων της μάζας του αναλώσιμου καθώς και 
τεκμηρίωση του συνόλου της παραγωγής σελίδων, των σχετικών 
διαδικασιών δοκιμής που χρησιμοποιήθηκαν για να προκύψουν οι 
τιμές και της μάζα του συνόλου των φυσιγγίων, των δοχείων και των 
μονάδων τυμπάνου που έχουν σχεδιαστεί για χρήση με κάθε μοντέλο 
εξοπλισμού απεικόνισης. Η τεκμηρίωση μπορεί να συνίσταται σε 
δήλωση του κατασκευαστή ή άλλο εναλλακτικό μέσο τεκμηρίωσης 
που παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες. 

TS18 Περιεκτικότητα του αναλώσιμου σε επικίνδυνες ουσίες 
 Χρωστικές ουσίες, όπως τόνερ, μελάνες, στερεές μελάνες και 

παρόμοια δεν πρέπει να περιέχουν ουσίες που έχουν προστεθεί 
σκοπίμως και πληρούν τους όρους που καθορίζονται στον ακόλουθο 
πίνακα.  

Τάξη κινδύνου  Κατηγορία 
κινδύνου  

Κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1272/2008 (CLP)  

Καρκινογένεση Καρκ. 1A, 
1B 

H350 Μπορεί να 
προκαλέσει καρκίνο 

Καρκινογένεση Καρκ. 1A, 
1B 

H350i Μπορεί να 
προκαλέσει καρκίνο όταν 
εισπνέεται 

Καρκινογένεση Καρκ. 2 H351 Ύποπτο για 
πρόκληση καρκίνου 

Μεταλλαξιγένεση 
των γεννητικών 

Μεταλλαξ. 
1A, 1B 

H340 Μπορεί να 
προκαλέσει γενετικές 



 

45 

κυττάρων βλάβες 

Μεταλλαξιγένεση 
των γεννητικών 
κυττάρων 

Μεταλλαξ. 
2 

H341Ύποπτο για 
πρόκληση γενετικών 
ελαττωμάτων 

Αναπαραγωγική 
τοξικότητα 

Αναπαρ. 
1A, 1B 

H360 Μπορεί να βλάψει 
τη γονιμότητα ή το 
έμβρυο 

Αναπαραγωγική 
τοξικότητα Αναπαρ. 2 

H361 Ύποπτο για 
πρόκληση βλάβης στη 
γονιμότητα ή στο έμβρυο 

 
Επιπλέον, οι χρωστικές ουσίες δεν πρέπει να περιέχουν ουσίες που 
προστίθενται σκόπιμα και απαιτούν σήμανση του μείγματος με τις 
δηλώσεις H σύμφωνα με το παράρτημα 1 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1272/2008 ή που πληρούν τα κριτήρια της σχετικής ταξινόμησης. 
 

Ειδική τοξικότητα 
στα όργανα-
στόχους (Μία 
εφάπαξ έκθεση) 

STOT SE 1 H370 Προκαλεί βλάβες 
στα όργανα 

Ειδική τοξικότητα 
στα όργανα-
στόχους (Μία 
εφάπαξ έκθεση) 

STOT SE 2 
H371 Μπορεί να 
προκαλέσει βλάβες στα 
όργανα 

Ειδική τοξικότητα 
στα όργανα-
στόχους 
(Επανειλημμένη 

STOT RE 1 
H372 Προκαλεί βλάβες 
στα όργανα ύστερα από 
παρατεταμένη ή 
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έκθεση) επανειλημμένη έκθεση 

Ειδική τοξικότητα 
στα όργανα-
στόχους 
(Επανειλημμένη 
έκθεση) 

STOT RE 2 

H373 Μπορεί να 
προκαλέσει βλάβες στα 
όργανα ύστερα από 
παρατεταμένη ή 
επανειλημμένη έκθεση 

 
Τα αναλώσιμα πρέπει να πληρούν επίσης τις ακόλουθες προϋποθέσεις 
σχετικά με τα επικίνδυνα υλικά:  

• Δεν πρέπει να περιέχουν πρόσθετες ουσίες του καταλόγου 
υποψήφιων ουσιών του κανονισμού REACH σε συγκέντρωση 
μεγαλύτερη από 0,1% (κατά βάρος) 

• Τα τόνερ και οι μελάνες δεν πρέπει να περιέχουν υδράργυρο, 
κάδμιο, μόλυβδο, νικέλιο ή χημικές ενώσεις του χρωμίου VI που 
έχουν προστεθεί σκοπίμως. Εξαιρούνται σύνθετες ενώσεις του 
νικελίου με υψηλό μοριακό βάρος που χρησιμοποιούνται ως 
χρωστικές ουσίες. 

• Τα τόνερ και οι μελάνες δεν πρέπει να περιέχουν αζωχρώματα 
(βαφές ή χρωστικές) που μπορούν να απελευθερώσουν 
καρκινογόνους αρωματικές αμίνες που παρατίθενται στον 
Παράρτημα XVII Προσάρτημα 8 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006 (κανονισμός REACH). 

• Στα τόνερ ή τις μελάνες δεν πρέπει να προστίθενται βιοκτόνα εκτός 
εάν έχει κατατεθεί φάκελος δραστικής ουσίας, όπως ορίζεται 
δυνάμει του κανονισμού για τα βιοκτόνα (κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
528/2012) για συντηρητικά για αποθηκευμένα προϊόντα (τύπος 
προϊόντος 6). Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ουσίες που έχουν 
απορριφθεί από την ένταξη σε κατάλογο εγκεκριμένων ουσιών για 
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προϊόντα τύπου 6. 
• Τα τύμπανα φωτοαγωγών δεν πρέπει να περιέχουν σελήνιο, 

μόλυβδο, υδράργυρο ή κάδμιο (ή ενώσεις αυτών) που έχουν 
προστεθεί σκοπίμως. 

Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει τεκμηρίωση, όπως δελτία δεδομένων 
ασφαλείας, που αποδεικνύει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις για το(τα) 
παρεχόμενο(-α) προϊόν(-τα). Η τεκμηρίωση θα πρέπει να αποδεικνύει 
σαφώς ότι υπάρχει συμμόρφωση με κάθε πτυχή του κριτηρίου. Η 
απόδειξη της συμμόρφωσης μπορεί να αποτελείται από εκθέσεις 
δοκιμών που εκτελέστηκαν από τρίτους ή από τις εκθέσεις του ίδιου 
του κατασκευαστή που καταδεικνύουν απουσία των εξαιρούμενων 
ουσιών που αναφέρονται στο κριτήριο.   
Εξοπλισμός που διαθέτει σχετικό οικολογικό σήμα τύπου Ι το οποίο 
πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνεται. 

TS19 Σχεδιασμός με γνώμονα την επαναχρησιμοποίηση/ανακατασκευή 
Τα φυσίγγια ή τα δοχεία δεν πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο που 
περιορίζει την ικανότητα επαναχρησιμοποίησης/ανακατασκευής. 
Παραδείγματα χαρακτηριστικών που θεωρείται ότι περιορίζουν την 
ικανότητα ανακατασκευής ή προωθούν τη μη επαναχρησιμοποίηση 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: 

• Δηλώσεις πάνω στο φυσίγγιο ή το δοχείο ή πάνω στη συσκευασία 
που δηλώνουν ή υπαινίσσονται ότι το προϊόν δεν είναι σχεδιασμένο 
με γνώμονα την ανακατασκευή. 

Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει τεκμηρίωση όπου αναφέρεται ρητά 
ότι τα φυσίγγια ή τα δοχεία δεν έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο που 
περιορίζει την ικανότητα επαναχρησιμοποίησης/ανακατασκευής.  
Εξοπλισμός που διαθέτει σχετικό οικολογικό σήμα τύπου Ι το οποίο 

Τα φυσίγγια ή τα δοχεία δεν πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο που 
περιορίζει την ικανότητα επαναχρησιμοποίησης/ανακατασκευής. 
Παραδείγματα χαρακτηριστικών που θεωρείται ότι περιορίζουν την 
ικανότητα ανακατασκευής ή προωθούν τη μη επαναχρησιμοποίηση 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: 

• Φυσίγγια ή δοχεία που καλύπτονται από άδειες ευρεσιτεχνίας ή 
συμφωνίες παραχώρησης άδειας και περιλαμβάνουν δηλώσεις που 
επιδιώκουν τον περιορισμό της ανακατασκευής 

• Δηλώσεις πάνω στο φυσίγγιο ή το δοχείο ή πάνω στη συσκευασία 
που δηλώνουν ή υπαινίσσονται ότι το προϊόν δεν είναι σχεδιασμένο 
με γνώμονα την ανακατασκευή. 

Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει τεκμηρίωση όπου αναφέρεται ρητά 
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πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνεται. ότι τα φυσίγγια ή τα δοχεία δεν έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο που 
περιορίζει την ικανότητα επαναχρησιμοποίησης/ανακατασκευής και 
προσδιορίζεται ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται συμμόρφωση με 
τα δύο παραδείγματα.  
Εξοπλισμός που διαθέτει σχετικό οικολογικό σήμα τύπου Ι το οποίο 
πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνεται. 

TS20 Ποιότητα αναλώσιμων 
(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
Κάθε φυσίγγιο ή δοχείο πρέπει να πληροί όλες τις απαιτήσεις που περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα ευρέως αναγνωρισμένο πρότυπο ποιότητας για 
τα φυσίγγια/δοχεία.  
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει τεκμηρίωση όπου αποδεικνύεται ότι τα φυσίγγια ή τα δοχεία πληρούν τις απαιτήσεις τουλάχιστον ενός 
αναγνωρισμένου προτύπου ποιότητας, όπως η σειρά DIN 33870-1, η σειρά DIN 33870-2, η σειρά DIN 33871-1 ή το αντίστοιχο για τα 
ανακατασκευασμένα φυσίγγια και δοχεία και η σειρά DIN 33871-2 ή το αντίστοιχο αυτής για νέα φυσίγγια και δοχεία. Εξοπλισμός που διαθέτει 
σχετικό οικολογικό σήμα τύπου Ι το οποίο πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνεται. 

TS21 Σύστημα επιστροφής για φυσίγγια και δοχεία και καταχώριση στο πλαίσιο της οδηγίας WEEE 
(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
Το κριτήριο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη ρήτρα εκτέλεσης της σύμβασης CPC4. 
Σύστημα επιστροφής για χρησιμοποιημένα φυσίγγια και δοχεία πρέπει να παρέχεται δωρεάν στην αναθέτουσα αρχή με σκοπό να διοχετευθούν 
αυτά ή μέρη αυτών για επαναχρησιμοποίηση ή για ανακύκλωση υλικών.  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει δοχεία στην αναθέτουσα αρχή που είναι κατάλληλα για τη συγκέντρωση χρησιμοποιημένων φυσιγγίων και 
δοχείων. 
Ο προσφέρων μπορεί να πληροί ο ίδιος αυτές τις απαιτήσεις ή να το κάνει μέσω κατάλληλου τρίτου οργανισμού. 
Επιπλέον, πρέπει να παρέχεται απόδειξη της καταχώρισης στο πλαίσιο της οδηγίας ΑΗΗΕ του παραγωγού των φυσιγγίων που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΑΗΗΕ (κατά περίπτωση). 
Εξακρίβωση:  
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Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει δήλωση όπου ορίζεται ότι θα παρέχεται δωρεάν σύστημα επιστροφής για τα φυσίγγια και τα δοχεία. Φυσίγγια 
και δοχεία που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου Ι το οποίο πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνονται. 
Επιπλέον, για φυσίγγια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΑΗΗΕ, ο προσφέρων πρέπει να παρέχει απόδειξη καταχώρισης του 
παραγωγού (π.χ. αριθμό καταχώρισης ΑΗΗΕ ή πιστοποιητικό καταχώρισης ΑΗΗΕ ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει ότι ο παραγωγός 
είναι καταχωρισμένος τη δεδομένη χρονική στιγμή.  

Επεξηγηματική σημείωση: TS21 Σύστημα επιστροφής για φυσίγγια και δοχεία και καταχώριση στο πλαίσιο της οδηγίας WEEE 
Τα φυσίγγια των εκτυπωτών που περιέχουν ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά μέρη και των οποίων η ορθή λειτουργία εξαρτάται από ηλεκτρικά ρεύματα ή 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία πληρούν τις απαιτήσεις του ορισμού του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συνεπώς εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας ΑΗΗΕ. 

 
6.3 Κριτήρια ανάθεσης 
 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

AC5 Αποδοτική χρήση των πόρων της μάζας των αναλώσιμων ηλεκτροφωτογραφικών συσκευών 
(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
Βαθμοί πρέπει να δίδονται για αναλώσιμα ηλεκτροφωτογραφικών συσκευών (φυσίγγια, δοχεία και μονάδες τυμπάνου) που ελαχιστοποιούν τη 
χρήση υλικών ανά παραγωγή σελίδων. Μπορούν να δοθούν έως και x βαθμοί [να προσδιοριστούν] στον προσφέροντα που θα προσφέρει την 
υψηλότερη τιμή συνολικής αποδοτικής χρήσης των πόρων των αναλώσιμων μεταξύ όλων των αναλώσιμων ηλεκτροφωτογραφικών συσκευών 
για κάθε μοντέλο εξοπλισμού απεικόνισης. Η αποδοτική χρήση των πόρων θα πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση που δίδεται 
στην προδιαγραφή TS17. Τα αποτελέσματα σχετικά με το κάθε αναλώσιμο θα πρέπει να αθροίζονται προκειμένου να ληφθεί η συνολική τιμή. 
Σε περίπτωση αγοράς διαφορετικών αναλώσιμων, η τιμή θα πρέπει να αποτελεί τη μέση τιμή μεταξύ του συνόλου των προϊόντων που θα 
αποτελέσουν αντικείμενο προμήθειας. 
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει το αποτέλεσμα του υπολογισμού της αποδοτικής χρήσης των πόρων της μάζας των αναλώσιμων μαζί με 
τεκμηρίωση όπου ορίζονται τα ακόλουθα σχετικά με το σύνολο των φυσιγγίων/δοχείων και των χωριστών μονάδων τυμπάνου που 
χρησιμοποιούνται στον σχετικό ηλεκτροφωτογραφικό εξοπλισμό απεικόνισης: 

• παραγωγή σελίδων 
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• μάζα πλήρους φυσιγγίου/δοχείου 
• μάζα χωριστών μονάδων τυμπάνου. 
Η τεκμηρίωση μπορεί να συνίσταται σε δήλωση του κατασκευαστή ή άλλο εναλλακτικό αποδεικτικό μέσο τεκμηρίωσης που παρέχει τις 
αναγκαίες πληροφορίες. 

AC6 Διευκόλυνση της ικανότητας επαναχρησιμοποίησης/ανακατασκευής 
Μπορούν να δοθούν έως και x βαθμοί [να προσδιοριστούν] στον 
προσφέροντα που παρέχει αναλώσιμα τα οποία πληρούν την 
ακόλουθη απαίτηση: 

• Τα αναλώσιμα μπορούν να αποσυναρμολογηθούν χειροκίνητα, ει 
δυνατόν με χρήση καθολικά διαθέσιμων εργαλείων (π.χ. ευρέως 
διαθέσιμων κεφαλών κοχλιών, πενσών ή λαβίδων), προκειμένου να 
αντικατασταθούν τα φθαρμένα μέρη και να επαναπληρωθούν με 
τόνερ ή μελάνη. 

Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει τεκμηρίωση όπου θα διευκρινίζεται 
ο τρόπος με τον οποίο πληρούται η απαίτηση. 

Μπορούν να δοθούν έως και x βαθμοί [να προσδιοριστούν] στον 
προσφέροντα που πληροί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα τεχνικά 
χαρακτηριστικά ή πρακτικές:  
• Τα αναλώσιμα έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν την 

επαναχρησιμοποίηση/ανακατασκευή μέσω τεχνικών 
χαρακτηριστικών, που ενθαρρύνουν την ανακατασκευή, και ιδίως 
των ακόλουθων: 
 αποφυγή της παρουσίας μικροκυκλώματος στο αναλώσιμο που 

ελέγχει τη λειτουργία απεικόνισης 
ή 
 οποιοδήποτε εγκατεστημένο μικροκύκλωμα που περιλαμβάνει 

λειτουργία που επιτρέπει πλήρη επαναφορά είτε μέσω των 
λειτουργιών ελέγχου του εξοπλισμού απεικόνισης είτε μέσω 
υπολογιστή συνδεδεμένου σε δίκτυο χωρίς τη βοήθεια 
πρόσθετων προϊόντων 

• Ο ΚΠΕ προσφέρει σε οργανισμούς μη-ΚΠΕ τη δυνατότητα να 
αγοράσουν τα δικαιώματα, με εύλογο κόστος, για τον 
επαναπρογραμματισμό μικροκυκλώματος αναλώσιμου ώστε να 
υποστηρίζεται στο έπακρο η λειτουργία του εξοπλισμού απεικόνισης 

• Από τη στιγμή της πρώτης διάθεσης στην αγορά της ΕΕ ενός 
αναλώσιμου, μικροκυκλώματα αντικατάστασης που υποστηρίζουν 
την πλήρη λειτουργία του εξοπλισμού απεικόνισης είναι διαθέσιμα 
στην αγορά. 
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Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει τεκμηρίωση όπου διευκρινίζονται τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά που έχουν εφαρμοστεί μεταξύ των πρακτικών 
που προαναφέρθηκαν.  

AC7 Διαχείριση του τέλους κύκλου ζωής των φυσιγγίων 
 (Το κριτήριο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη 

ρήτρα εκτέλεσης της σύμβασης CPC4.) 
Βαθμοί θα πρέπει να δίδονται σε προσφέροντα που παρέχει υπηρεσία 
επαναχρησιμοποίησης/ανακατασκευής και ανακύκλωσης για 
χρησιμοποιημένα φυσίγγια που απαιτούν επιλεκτική επεξεργασία 
σύμφωνα με το παράρτημα VII της οδηγίας σχετικά με τα απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) όσον αφορά τα 
προϊόντα που έχουν φθάσει στο τέλος του κύκλου ζωής τους χωρίς 
κόστος για την αναθέτουσα αρχή.  
Η υπηρεσία πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες: 
- συλλογή, 
- αποσυναρμολόγηση για επαναχρησιμοποίηση/ανακατασκευή, 
ανακύκλωση και/ή διάθεση κατασκευαστικών στοιχείων. 
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει δοχεία στην αναθέτουσα αρχή που 
είναι κατάλληλα για τη συγκέντρωση χρησιμοποιημένων φυσιγγίων. 
Η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, καθώς και οι λειτουργίες 
ανακύκλωσης και διάθεσης πρέπει να πραγματοποιούνται σε πλήρη 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του άρθρου 8 και των παραρτημάτων 
VII και VIII της οδηγίας ΑΗΗΕ 2012/19/ΕΕ (αναδιατύπωση). 
Ο προμηθευτής μπορεί να πληροί ο ίδιος αυτές τις απαιτήσεις ή να το 
κάνει μέσω κατάλληλου τρίτου οργανισμού.  
Εάν η υπηρεσία παρέχεται εκτός της ΕΕ, όπου δεν ισχύει η οδηγία 
ΑΗΗΕ, η επεξεργασία των απόβλητων κατασκευαστικών στοιχείων 
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πραγματοποιείται υπό όρους που είναι αντίστοιχοι με τις απαιτήσεις της 
εν λόγω οδηγίας [1].  
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους 
διακανονισμούς για συλλογή, προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση/ανακατασκευή και ανακύκλωση/διάθεση. Αυτό 
πρέπει να περιλαμβάνει, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, έγκυρες 
αποδείξεις της συμμόρφωσης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας ΑΗΗΕ 
που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν (κατά περίπτωση). 
Φυσίγγια που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου I το οποίο 
πληροί τα αναγραφόμενα κριτήρια θεωρείται ότι συμμορφώνονται. 
Κατά τον χρόνο σύνταξης του παρόντος εγγράφου θεωρείται ότι 
καλύπτουν τις εν λόγω απαιτήσεις τα ακόλουθα προγράμματα 
συμμόρφωσης: Απαίτηση WEEELABEX:2011 με αντικείμενο 
«Treatment of WEEE» (Επεξεργασία ΑΗΗΕ)· πρότυπο «Responsible 
Recycling» (Υπεύθυνη ανακύκλωση) (R2:2013) για φορείς 
ανακύκλωσης ηλεκτρονικών ειδών· πρότυπο e-Stewards standard 2.0 με 
αντικείμενο «Responsible Recycling and Reuse of Electronic 
Equipment» (Υπεύθυνη ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού)· πρότυπο AS/NZS 5377:2013 της 
Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας με αντικείμενο «Collection, storage, 
transport and treatment of end-of-life electrical and electronic 
equipment» (Συλλογή, αποθήκευση, μεταφορά και επεξεργασία 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο τέλος της ζωής του). 

 Επεξηγηματική σημείωση: C7 Διαχείριση του τέλους κύκλου ζωής 
των φυσιγγίων 
 
[1] Κατά τον χρόνο σύνταξης του παρόντος εγγράφου εργασίας των 
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υπηρεσιών της Επιτροπής, η Επιτροπή σκοπεύει να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που θα καθορίζει τα κριτήρια για την 
αξιολόγηση των αντίστοιχων όρων. 
 

 
6.4 Ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης 
 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

CPC4 Υποβολή αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες επαναχρησιμοποίησης/ανακύκλωσης των αναλώσιμων  
(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
Για μαζικές αποστολές (δηλαδή όχι για μεμονωμένες επιστροφές αναλώσιμων), ο ανάδοχος πρέπει να παρέχει αρχεία σχετικά με το δωρεάν 
σύστημα επιστροφής για τα χρησιμοποιημένα αναλώσιμα, σκοπός του οποίου είναι να διοχετευτεί ο εξοπλισμός αυτός ή μέρη του για 
επαναχρησιμοποίηση ή για ανακύκλωση υλικών, με προτίμηση να δίδεται στην επαναχρησιμοποίηση. 
Ειδικότερα, τα αρχεία πρέπει να αναφέρουν αναλυτικά: 
- τον αριθμό των αναλώσιμων που επεστράφησαν από την αναθέτουσα αρχή, 
- τον αριθμό και το είδος των μερών, κατά περίπτωση, που διοχετεύτηκαν για επαναχρησιμοποίηση/ανακατασκευή, 
- τον αριθμό και το είδος των μερών, κατά περίπτωση, που διοχετεύθηκαν για ανακύκλωση υλικών. 
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7 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
 
7.1 Αντικείμενο 

Αντικείμενο 

Αγορά υπηρεσιών εκτύπωσης με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους 
 

7.2 Τεχνικές προδιαγραφές 
 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

TS22 α) Δέσμευση για την επαναχρησιμοποίηση του εξοπλισμού απεικόνισης  
(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
Οι προσφέροντες συμφωνούν ότι ο πλήρως λειτουργικός εξοπλισμός απεικόνισης που ανήκει στην αναθέτουσα αρχή και ευρίσκεται στις 
εγκαταστάσεις του αγοραστή πρέπει να διατηρηθεί για συνέχιση της χρήσης αντί να αντικατασταθεί με νέα προϊόντα (κατόπιν έγκρισης της 
αναθέτουσας αρχής).  
Η παρούσα απαίτηση δεν ισχύει σε περίπτωση που υπάρχουν λιγότερα εγκατεστημένα προϊόντα εξοπλισμού απεικόνισης εν γένει. 
Η απαίτηση δεν ισχύει σε περίπτωση που ένας προμηθευτής παράσχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η αντικατάσταση ενός υφιστάμενου 
προϊόντος από αποδοτικότερο(-α) προϊόν(-τα) θα μειώσει τον συνολικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. 
Η απαίτηση δεν ισχύει σε περίπτωση που ο προμηθευτής παράσχει επαρκή αιτιολόγηση των λόγων για τους οποίους δεν μπορεί να υποστηριχτεί 
η χρήση του παλαιότερου εξοπλισμού. 
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει δήλωση συμμόρφωσης με την παρούσα απαίτηση. 
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Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

TS22 β) Δέσμευση για την επιδιόρθωση του εξοπλισμού απεικόνισης  
(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
Οι προμηθευτές συμφωνούν ότι ο εξοπλισμός απεικόνισης που παύει να λειτουργεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα επανέλθει σε πλήρη 
λειτουργία με χρήση ανταλλακτικών (κατόπιν έγκρισης της αναθέτουσας αρχής). Η απαίτηση αυτή δεν καλύπτει: 
• εξοπλισμό απεικόνισης που δεν είναι πλέον σε θέση να παράσχει τα αναγκαία επίπεδα λειτουργικότητας που καθορίζονται από την 
αναθέτουσα αρχή, 
• εξοπλισμό απεικόνισης που δεν μπορεί να επανέλθει σε πλήρη χρήση μέσω υποκατάστασης μη λειτουργικών μερών είτε λόγω έλλειψης 
διαθέσιμων ανταλλακτικών είτε λόγω υπερβολικού κόστους, 
• την κατάσταση όπου η αναθέτουσα αρχή επιθυμεί να μειώσει τον συνολικό αριθμό των μοντέλων του εξοπλισμού απεικόνισης σε λειτουργία. 
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει δήλωση συμμόρφωσης με την παρούσα απαίτηση. 

TS23 Προμήθεια εξοπλισμού απεικόνισης που πληροί τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΟΔΣ 
(Όταν η προμήθεια εξοπλισμού απεικόνισης περιλαμβάνεται στη 
σύμβαση των υπηρεσιών εκτύπωσης) 
Ο εξοπλισμός απεικόνισης που παρέχεται από τον προσφέροντα στο 
πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών εκτύπωσης πρέπει να συμμορφώνεται 
με τις στοιχειώδεις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στον 
τομέα 1 των κριτηρίων της ΕΕ για τις ΟΔΣ που αφορά τον εξοπλισμό 
απεικόνισης. 
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει υποστηρικτικά έγγραφα όπου 
αναφέρεται ότι τα προϊόντα που πρόκειται να αποτελέσουν 
αντικείμενο της προμήθειας πληρούν τα κριτήρια που καθορίστηκαν 
ανωτέρω. 

(Όταν η προμήθεια εξοπλισμού απεικόνισης περιλαμβάνεται στη 
σύμβαση των υπηρεσιών εκτύπωσης) 
Ο εξοπλισμός απεικόνισης που παρέχεται από τον προσφέροντα στο 
πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών εκτύπωσης πρέπει να συμμορφώνεται 
με τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στον 
τομέα 1 των κριτηρίων της ΕΕ για τις ΟΔΣ που αφορά τον εξοπλισμό 
απεικόνισης. 
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει υποστηρικτικά έγγραφα όπου 
αναφέρεται ότι τα προϊόντα που πρόκειται να αποτελέσουν 
αντικείμενο της προμήθειας πληρούν τα κριτήρια που καθορίστηκαν 
ανωτέρω. 
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Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

TS24 α) Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και χαρτιού γραφής που πληροί τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΟΔΣ 
(Όταν η προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και χαρτιού γραφής 
περιλαμβάνεται στη σύμβαση των υπηρεσιών εκτύπωσης) 
Το φωτοαντιγραφικό χαρτί και το χαρτί γραφής που παρέχεται από τον 
προσφέροντα στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών εκτύπωσης πρέπει 
να συμμορφώνεται με τις στοιχειώδεις τεχνικές προδιαγραφές των 
κριτηρίων της ΕΕ για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις σχετικά με 
το φωτοαντιγραφικό χαρτί και το χαρτί γραφής4. 
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει υποστηρικτικά έγγραφα όπου 
αναφέρεται ότι τα προϊόντα που πρόκειται να αποτελέσουν 
αντικείμενο της προμήθειας πληρούν τα κριτήρια που καθορίστηκαν 
ανωτέρω. 

(Όταν η προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και χαρτιού γραφής 
περιλαμβάνεται στη σύμβαση των υπηρεσιών εκτύπωσης) 
Το φωτοαντιγραφικό χαρτί και το χαρτί γραφής που παρέχεται από τον 
προσφέροντα στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών εκτύπωσης 
πρέπει να συμμορφώνεται με τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές 
των κριτηρίων της ΕΕ για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις σχετικά 
με το φωτοαντιγραφικό χαρτί και το χαρτί γραφής4. 
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει υποστηρικτικά έγγραφα όπου 
αναφέρεται ότι τα προϊόντα που πρόκειται να αποτελέσουν 
αντικείμενο της προμήθειας πληρούν τα κριτήρια που καθορίστηκαν 
ανωτέρω. 

 
4 Διαθέσιμα στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm.  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

TS24 β) Προμήθεια αναλώσιμων που πληρούν τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΟΔΣ 
(Όταν η προμήθεια αναλώσιμων εξοπλισμού απεικόνισης 
περιλαμβάνεται στις υπηρεσίες εκτύπωσης) 
Τα αναλώσιμα που παρέχονται από τον προσφέροντα στο πλαίσιο της 
παροχής υπηρεσιών εκτύπωσης πρέπει να συμμορφώνονται με τις 
στοιχειώδεις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στον τομέα 
2 των κριτηρίων της ΕΕ για τις ΟΔΣ που αφορά τα αναλώσιμα 
εξοπλισμού απεικόνισης. 
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει υποστηρικτικά έγγραφα όπου 
αναφέρεται ότι τα προϊόντα που πρόκειται να αποτελέσουν 
αντικείμενο προμήθειας πληρούν τα κριτήρια που καθορίστηκαν 
ανωτέρω. 

(Όταν η προμήθεια αναλώσιμων εξοπλισμού απεικόνισης 
περιλαμβάνεται στις υπηρεσίες εκτύπωσης) 
Τα αναλώσιμα που παρέχονται από τον προσφέροντα στο πλαίσιο της 
παροχής υπηρεσιών εκτύπωσης πρέπει να συμμορφώνονται με τις 
αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στον τομέα 2 
των κριτηρίων της ΕΕ για τις ΟΔΣ που αφορά τα αναλώσιμα 
εξοπλισμού απεικόνισης. 
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει υποστηρικτικά έγγραφα όπου 
αναφέρεται ότι τα προϊόντα που πρόκειται να αποτελέσουν 
αντικείμενο της προμήθειας πληρούν τα κριτήρια που καθορίστηκαν 
ανωτέρω. 

 



 

58 

7.3 Κριτήρια ανάθεσης 
 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

AC8 Προμήθεια επαναχρησιμοποιημένων/ανακατασκευασμένων φυσιγγίων και δοχείων 
(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
(Όταν η προμήθεια φυσιγγίων και δοχείων περιλαμβάνεται στην υπηρεσία εκτύπωσης) 
Βαθμοί πρέπει να δίδονται για τη δέσμευση παροχής του υψηλότερου ποσοστού (μεριδίου) επαναχρησιμοποιημένων/ανακατασκευασμένων 
φυσιγγίων/δοχείων που συμμορφώνονται με τις στοιχειώδεις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στον τομέα 2 των κριτηρίων της ΕΕ 
για τις ΟΔΣ που αφορά τα αναλώσιμα του εξοπλισμού απεικόνισης. 
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει υποστηρικτικά έγγραφα όπου αναφέρεται ότι τα προϊόντα που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο της 
προμήθειας πληρούν τα κριτήρια που καθορίστηκαν ανωτέρω. 
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AC9 Παροχή διαχειριζόμενων υπηρεσιών εκτύπωσης 
 Βαθμοί θα δίδονται στους προσφέροντες που προσφέρουν παροχή 

διαχειριζόμενων υπηρεσιών εκτύπωσης.  
Οι διαχειριζόμενες υπηρεσίες εκτύπωσης καλύπτουν τους ακόλουθους 
τομείς: 
-αξιολόγηση: η οποία περιλαμβάνει επανεξέταση του υφιστάμενου 
περιβάλλοντος εκτύπωσης ενός οργανισμού και στοχεύει στην 
υποβολή συστάσεων για καλύτερη διαχείριση των συσκευών, 
-βελτιστοποίηση: η οποία περιλαμβάνει την ενοποίηση και τον 
εξορθολογισμό συσκευών και επιχειρηματικών διαδικασιών για την 
ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την παροχή 
διαχειριζόμενων υπηρεσιών εκτύπωσης, 
-διαχείριση: η οποία καλύπτει τις συστηματικές επανεξετάσεις, την 
παρακολούθηση των συμφωνιών επιπέδου υπηρεσιών και την εξ 
αποστάσεως διαχείριση. Στόχος είναι η βελτίωση των διαδικασιών και 
των ροών εργασίας σε εξέλιξη.  
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει τεκμηρίωση όπου θα περιγράφονται 
αναλυτικά οι όροι παροχής των διαχειριζόμενων υπηρεσιών 
εκτύπωσης.  

Επεξηγηματική σημείωση: AC9 Παροχή διαχειριζόμενων 
υπηρεσιών εκτύπωσης 
Ως διαχειριζόμενες υπηρεσίες νοούνται «η ενεργός διαχείριση και 
βελτιστοποίηση των συσκευών παραγωγής εγγράφων και οι σχετικές 
επιχειρηματικές διαδικασίες». 

 
7.4 Ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης  
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Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

CPC5 Υποβολή αναφορών σχετικά με τα αναλώσιμα που αποτελούν αντικείμενο προμήθειας 
(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

 (Όταν η προμήθεια αναλώσιμων εξοπλισμού απεικόνισης ή φωτοαντιγραφικού χαρτιού και χαρτιού γραφής περιλαμβάνεται στις υπηρεσίες 
εκτύπωσης) 
Ο ανάδοχος πρέπει να παρέχει αρχεία σχετικά με την προμήθεια των αναλώσιμων που προσδιορίζονται στην τεχνική προδιαγραφή με τίτλο 
«Προμήθεια αναλώσιμων», κατά περίπτωση, για: 
- φωτοαντιγραφικό χαρτί και χαρτί γραφής που πληροί τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΟΔΣ (TS24 α)), 
- αναλώσιμα που πληρούν τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΟΔΣ (TS24 β)), 
- επαναχρησιμοποιημένα/ανακατασκευασμένα φυσίγγια/δοχεία (AC5). 
CPC6 Παροχή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των αναλώσιμων 
 Η παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης πρέπει να περιλαμβάνει τη διάθεση 

αναλυτικών στατιστικών στοιχείων χρήσης των αναλώσιμων προς την 
αναθέτουσα αρχή, σε τακτική βάση, ή κατόπιν αιτήματος, κατά τη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης υπηρεσιών. Οι πληροφορίες σχετικά με 
τη χρήση των αναλώσιμων πρέπει να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, 
τις πληροφορίες που παρατίθενται στη συνέχεια: 
• Χρήση χαρτιού για κάθε μοντέλο του εξοπλισμού απεικόνισης εντός 
του στόλου, όπου καταδεικνύεται: 

─ ο αριθμός των φύλλων/ρολών χαρτιού και το μέγεθος (δηλαδή 
Α4, Α3, κ.λπ.), 

─ το είδος του χαρτιού (π.χ. ανακυκλωμένο, παρθένο, βάρος, 
κ.λπ.) 

• Αριθμός φυσιγγίων ή δοχείων που χρησιμοποιούνται για κάθε 
μοντέλο του εξοπλισμού απεικόνισης εντός του στόλου 
• Παραγωγή ανά φυσίγγιο/δοχείο/τύμπανο ανά μοντέλο εξοπλισμού 
απεικόνισης του στόλου 



 

61 

• Αριθμός άλλων αναλώσιμων που χρησιμοποιούνται για κάθε 
μοντέλο του εξοπλισμού απεικόνισης εντός του στόλου 
• Αριθμός των νέων και των ανακατασκευασμένων αναλώσιμων που 
χρησιμοποιήθηκαν 
• Αριθμός μονόχρωμων και έγχρωμων (ανά είδος χρώματος) 
αναλώσιμων που χρησιμοποιήθηκαν 
• Αριθμός πρόωρων αστοχιών ή αναλώσιμων που παραδόθηκαν σε 
ελαττωματική μορφή (ανά είδος). 
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει τεκμηρίωση όπου θα 
περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που παρατίθενται.  
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CPC7 Παροχή πληροφοριών περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης υπηρεσιών 
 Η παροχή υπηρεσιών πρέπει να περιλαμβάνει, κατόπιν αιτήσεως από 

την αναθέτουσα αρχή, την παροχή των ακόλουθων πληροφοριών κατά 
τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης: 
Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τη διαχείριση του εξοπλισμού 
απεικόνισης και τα σχετικά κατασκευαστικά στοιχεία στο τέλος του 
κύκλου ζωής. Αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν: 
• Αρχικό προορισμό των προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής 
• Επιβεβαίωση ότι οι πάροχοι υπηρεσιών στο τέλος του κύκλου ζωής 
είναι πιστοποιημένοι σε διαρκή βάση σύμφωνα με πρότυπο 
ανακύκλωσης από ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης 
• Αριθμό προϊόντων που αποστέλλονται για: 
  • Επαναχρησιμοποίηση 
  • Ανακατασκευή 
  • Ανακύκλωση 
  • Άλλες επιλογές του τέλους του κύκλου ζωής (να προσδιοριστούν 
(π.χ. ανάκτηση ενέργειας, υγειονομική ταφή)). 
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει τεκμηρίωση όπου θα επιβεβαιώνεται 
ότι θα παρασχεθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες περιβαλλοντικού 
χαρακτήρα κατόπιν αιτήματος της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 
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8 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΣ  

8.1 Αντικείμενο 

Αντικείμενο 

Αγορά εξοπλισμού απεικόνισης 
Αγορά αναλώσιμων (φυσίγγια και δοχεία) 
Αγορά υπηρεσιών εκτύπωσης 

 
8.2 Τεχνικές προδιαγραφές  
 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

TS25 α) Εγγυημένη προμήθεια αναλώσιμων κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης 
(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
(ισχύει για προσφορές που περιλαμβάνουν την προμήθεια αναλώσιμων) 
Ο προσφέρων πρέπει να διασφαλίσει την προμήθεια αναλώσιμων για κάθε εξοπλισμό απεικόνισης που διατηρείται για χρήση κατά τη διάρκεια ισχύος 
της σύμβασης.  
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο. 
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Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

TS25 β) Εγγυημένη προμήθεια ανταλλακτικών κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης 
(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
(ισχύει για προσφορές που περιλαμβάνουν την προμήθεια υπηρεσίας επισκευής) 
Η υπηρεσία πρέπει να περιλαμβάνει την προμήθεια ανταλλακτικών για κάθε υφιστάμενο εγκατεστημένο εξοπλισμό απεικόνισης που διατηρείται για 
χρήση κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.  
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει τεκμηρίωση όπου θα επιβεβαιώνεται η προμήθεια ανταλλακτικών για κάθε υφιστάμενο εγκατεστημένο εξοπλισμό 
απεικόνισης που διατηρείται για χρήση κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

TS26 Οδηγίες προς τους χρήστες σχετικά με τη διαχείριση των οικολογικών επιδόσεων 
(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
Πρέπει να προσφέρεται κατάρτιση με φυσική παρουσία ή διαδικτυακή κατάρτιση σχετικά με τρόπους μεγιστοποίησης των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων του συγκεκριμένου εξοπλισμού απεικόνισης που παρέχεται από τον κατασκευαστή και σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για τη χρήση 
των σχετικών αναλώσιμων. Εναλλακτικά, μπορεί να παρασχεθεί οδηγός για τη διαχείριση των οικολογικών επιδόσεων που θα περιλαμβάνει οδηγίες 
ως ειδικό τμήμα του εγχειριδίου χρήστη και/ή σε ψηφιακή μορφή προσβάσιμη μέσω του δικτυακού τόπου του κατασκευαστή.  
Οποιαδήποτε από τις επιλεχθείσες επιλογές θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: λειτουργίες διαχείρισης χαρτιού, λειτουργίες 
ενεργειακής απόδοσης, αποδοτικότερη χρήση και καλύτερη διαχείριση των αναλώσιμων στο τέλος του κύκλου ζωής.  
Εξακρίβωση: 
Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 το οποίο πληροί τις αναγραφόμενες απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνονται. Άλλα 
κατάλληλα μέσα που αποδεικνύουν ότι θα υπάρξει συμμόρφωση με την ανωτέρω ρήτρα θα γίνονται επίσης δεκτά, όπως δήλωση που παρέχεται από 
τον κατασκευαστή κατά την παροχή του εξοπλισμού. 
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9 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 
Η ανάλυση κόστους του κύκλου ζωής (LCC) είναι μια μέθοδος αξιολόγησης του συνολικού 
κόστους της ομάδας προϊόντων ή της υπηρεσίας υπό εξέταση. Λαμβάνει υπόψη το σύνολο 
του κόστους που συνδέεται με την αγορά και χρήση και τις λειτουργίες συντήρησης για την 
εν λόγω ομάδα προϊόντων ή την εν λόγω υπηρεσία και τη διάθεση τυχόν αποβλήτων που 
παράγονται από αυτές. Σκοπός της LCC είναι να εκτιμηθεί το συνολικό κόστος των 
διαφόρων εναλλακτικών λύσεων για τα έργα και να επιλεγεί η επιλογή που διασφαλίζει την 
αγορά και/ή την υπηρεσία που θα οδηγήσει στο χαμηλότερο συνολικό κόστος αναλογικά 
προς την ποιότητα και τη λειτουργία της. Η LCC θα πρέπει να εκτελείται σε πρώιμο στάδιο 
της διαδικασίας αγοράς. Η χρήση LCC σε διαδικασίες ΟΔΣ μπορεί να βοηθήσει να 
καθοριστεί το χαμηλότερο κόστος για την αξιολόγηση των προσφορών. Για την ακρίβεια, η 
LCC μπορεί να βοηθήσει τις αρχές να εξετάσουν όχι μόνο το κόστος απόκτησης ενός 
προϊόντος ή μιας υπηρεσίας (π.χ. το κόστος των πρώτων υλών και της κατασκευής) αλλά και 
άλλες δαπάνες που πρέπει συνήθως να προσδιοριστούν και να υπολογιστούν από τον 
αγοραστή (π.χ. κόστος συντήρησης, κόστος λειτουργίας, κόστος διάθεσης και ανακύκλωσης, 
κ.λπ.). Αυτό το είδος των δαπανών θα πρέπει να προστεθεί στην τιμή πώλησης ώστε να 
υπάρξει μια ολοκληρωμένη εκτίμηση της LCC ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Επιπλέον, η 
LCC εξετάζει το εξωτερικό περιβαλλοντικό κόστος ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας κατά τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής της, όταν είναι δυνατός ο καθορισμός χρηματικής αξίας. Η χρήση 
LCC μπορεί να παράσχει αναλυτικότερη εικόνα του κόστους μιας υπηρεσίας κατά τα 
διάφορα στάδια του κύκλου ζωής της, για παράδειγμα, όχι μόνο το κόστος των παρεχόμενων 
ειδών, των εξαρτημάτων και των μηχανημάτων αλλά και το κόστος λειτουργίας της 
υπηρεσίας (π.χ. κατανάλωση ενέργειας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας) και το εργατικό 
κόστος. Με την οδηγία 2014/24/ΕΕ για τις δημόσιες προμήθειες ορίζεται το κόστος που 
πρέπει να ληφθεί υπόψη σε μια οικονομική ανάλυση της αγοράς που πρόκειται να 
εκτελεστεί. Οι δημόσιες αρχές μπορούν να παράσχουν στον κλάδο πραγματικά κίνητρα για 
την ανάπτυξη οικολογικών τεχνολογιών μέσω των οικολογικών δημόσιων συμβάσεων. Σε 
ορισμένους τομείς παροχής υπηρεσιών, ο αντίκτυπος μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικός, 
διότι οι δημόσιοι αγοραστές κατέχουν μεγάλο μερίδιο της αγοράς (π.χ. ενεργειακά αποδοτικά 
κτίρια, δημόσιες συγκοινωνίες, διαχείριση εγκαταστάσεων). Εάν εξεταστεί το συνολικό 
κόστος του κύκλου ζωής, οι οικολογικές δημόσιες συμβάσεις μπορούν να εξοικονομήσουν 
χρήματα έχοντας παράλληλα μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Μέσω συνετών αγορών 
είναι δυνατή η εξοικονόμηση υλικών και ενέργειας, η μείωση των αποβλήτων και της 
μόλυνσης και η ενθάρρυνση βιώσιμων τρόπων συμπεριφοράς. 
Στην προκαταρκτική έκθεση8, έχει υπολογιστεί η LCC του εξοπλισμού απεικόνισης 
προκειμένου να γίνει μια επισκόπηση του σημαντικότερου κόστους για τους δημόσιους 
αγοραστές.  
Εξετάστηκαν οι ακόλουθες δαπάνες: 

1. Κόστος αγοράς 
2. Λειτουργικό κόστος (π.χ. κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, χαρτιού και φυσιγγίων 

τόνερ/μελάνης) 
3. Λειτουργικό κόστος για επισκευές και συντήρηση  
4. Κόστος τέλους του κύκλου ζωής. 

Το κόστος εγκατάστασης θεωρήθηκε αμελητέο. Αν και τα μεγαλύτερα μηχανήματα απαιτούν 
επαγγελματική εγκατάσταση, το επίπεδο κόστους αυτού παραμένει οριακό σε σύγκριση με 
το κόστος του μηχανήματος.  
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Οι εκτυπωτές και τα πολυμηχανήματα παρέχονται σε διάφορα μεγέθη με πολύ διαφορετικό 
κόστος αγοράς και λειτουργίας στην αγορά. Κατά τη συγκέντρωση των δεδομένων 
προσδιορίστηκαν τρία μεγέθη βάσει της ταχύτητας εκτύπωσης και μπορούν να 
παρουσιαστούν στον πίνακα 1. 
Πίνακας 1: Κατηγορίες εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων βάσει μεγέθους (καθορίζονται σύμφωνα με 

την ταχύτητα εκτύπωσης) 

Μέγεθος Ταχύτητα εκτύπωσης  

(Σελίδες ανά λεπτό) 

Μικρό 1-20 

Μεσαίο 21-40 

Μεγάλο >40 
 

Ακόμα, οι τιμές και το κόστος διαφέρουν σημαντικά και ανάλογα με το αν η εκτύπωση είναι 
έγχρωμη ή μονόχρωμη. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα σχετικά με το κόστος κατανεμήθηκαν όχι 
μόνον ανάλογα με το μέγεθος του εξοπλισμού αλλά και ανάλογα με το είδος της εκτύπωσης. 
 

1. Κόστος αγοράς: 
Το κόστος αγοράς προϊόντων εξοπλισμού απεικόνισης μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την 
τεχνολογία, το εμπορικό σήμα και την ικανότητα. Ποικίλλει δε από λιγότερα από 100 ευρώ 
για μικρούς εκτυπωτές έγχυσης μελάνης έως 10.000 ευρώ για μεγάλα πολυμηχανήματα.  
 

2. Λειτουργικό κόστος: 
Το λειτουργικό κόστος του εξοπλισμού απεικόνισης συνίσταται συνήθως στο κόστος 
ηλεκτρικής ενέργειας και στο κόστος των αναλώσιμων, όπως το χαρτί και τα φυσίγγια τόνερ 
και μελάνης.  

• Ηλεκτρική ενέργεια: Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για τα γραφεία στην ΕΕ-28 
εκτιμήθηκε το 2015 σε 0,2087 ευρώ ανά kWh5. 

• Αναλώσιμα: 
Χαρτί: Το κόστος του χαρτιού βρέθηκε ότι ήταν 0,042 ευρώ ανά σελίδα A4, 
και 0,062 ευρώ ανά σελίδα A3, με βάση τις τιμές λιανικής πώλησης 20 
κατασκευαστών. 
Φυσίγγια: Το κόστος των φυσιγγίων τόνερ ή μελάνης διαφέρει σημαντικά 
ανάλογα με το είδος και τη χωρητικότητα. Οι μικροί εκτυπωτές λέιζερ και 
έγχυσης μελάνης τείνουν να έχουν την υψηλότερη τιμή σε ευρώ ανά 
εκτυπωμένη σελίδα, ενώ τα μεγάλα πολυμηχανήματα λέιζερ τείνουν να έχουν 
τη χαμηλότερη. Στα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν παρατηρούνται διαφορές 
ως προς τις τιμές των φυσιγγίων μεταξύ έγχρωμων και μονόχρωμων (βλέπε 

 
5 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. 

Τιμές και κόστος της ενέργειας στην Ευρώπη. Σελίδα 5. Διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-

EL/TXT/?uri=CELEX:52016DC0769&fromTab=ALL&from=EN. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-EL/TXT/?uri=CELEX:52016DC0769&fromTab=ALL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-EL/TXT/?uri=CELEX:52016DC0769&fromTab=ALL&from=EN
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πίνακα 2). 
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Πίνακας 2. Συγκεντρωθέντα δεδομένα τιμών για φυσίγγια τόνερ και έγχυσης μελάνης για 
πολυμηχανήματα και εκτυπωτές 

Τεχνολογία 
εκτύπωσης 

Κατασκευασ
τής 
φυσιγγίων 

Έγχρωμα/μο
νόχρωμα 

Εύρος τιμής 
(ευρώ) 

Εύρος 
παραγωγής 
(σελίδες/κύκ
λος ζωής) 

Κόστος ανά 
εύρος 
σελίδων 
(ευρώ) 

Λέιζερ ΚΑΕ Μαύρο 49-269 1.400-50.000 0,002-0,054 

Έγχρωμο 67-326 1.000-55.000 0,002-0,067 

Ανακατασκευ
ασμένο 

Μαύρο 26-67 1.000-44.000 0,002-0,050 

Έγχρωμο 20-105 1.000-38.000 0,002-0,021 

Έγχυσης 
μελάνης 

ΚΑΕ Μαύρο 6-37 300-2.500 0,011-0,058 

Έγχρωμο 24-26 1.020-1.500 0,017-0,024 

Ανακατασκευ
ασμένο 

Μαύρο 9-20 560-1.200 0,017-0,032 

Έγχρωμο ά.α.6 ά.α. ά.α. 
 

3. Λειτουργικό κόστος για επισκευές και συντήρηση:  
Το μέσο κόστος μιας απλής επισκευής βρέθηκε από την έρευνα τεκμηρίωσης ότι ανερχόταν 
σε περίπου 52 ευρώ. Το κόστος κυμαινόταν μεταξύ 34 και 78 ευρώ.  
 
4. Κόστος τέλους του κύκλου ζωής:  
Το κόστος τέλους του κύκλου ζωής μπορεί να περιλαμβάνει το κόστος διάθεσης του 
εξοπλισμού απεικόνισης, κόστος των υπηρεσιών αγοράς από τις εταιρείες ανακύκλωσης ή 
κόστος μεταφοράς προς σταθμούς ανακύκλωσης ή σταθμούς ΑΗΗΕ. Δεδομένου ότι το 
μεγαλύτερο μέρος του επαγγελματικού εξοπλισμού απεικόνισης είναι σχετικά εύκολο στην 
απεγκατάσταση, το κόστος παροπλισμού θεωρήθηκε αμελητέο. Ανάλογα με τη χώρα της ΕΕ, 
το κόστος αυτό μπορεί να ποικίλλει από 80 ευρώ συν ΦΠΑ ως υψηλότερα ποσά ανάλογα με 
τον αριθμό των μονάδων χειρωνακτικής εργασίας και τη χωρητικότητα μεταφοράς7.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ανωτέρω πληροφοριών, η συνολική LCC υπολογίστηκε 
βάσει μέσων εκτυπώσεων ανά μήνα που ανέρχονταν σε 2.500, 8.000 και 25.000 για μικρά, 
μεσαία και μεγάλα προϊόντα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην προκαταρκτική 
έκθεση8.  
Τα ακόλουθα στοιχεία δείχνουν αποτελέσματα για μέσο αριθμό εκτυπώσεων ανά μήνα που 
ανέρχεται σε 8.000. Ο συνολικός κύκλος ζωής του εξοπλισμού απεικόνισης που εξετάστηκε 
ήταν 6 έτη για τους εκτυπωτές και τα πολυμηχανήματα λέιζερ και 4 έτη για τους εκτυπωτές, 
τα πολυμηχανήματα και τους σαρωτές έγχυσης μελάνης. Το κόστος χαρτιού και, στην 
περίπτωση των μικρών συσκευών, το κόστος τόνερ φαίνεται να κυριαρχεί στο κόστος του 
κύκλου ζωής του εξοπλισμού απεικόνισης. 

 
6 ά.α. = δεν διατίθενται στοιχεία για φυσίγγια συμβατά με τα πολυμηχανήματα/τους εκτυπωτές για τα οποία συγκεντρώθηκαν δεδομένα τιμών. 

7 https://www.envirowaste.co.uk/commercial/weee-recycling-and-it-disposal/, προσπελάστηκε τον Ιούλιο του 2017. 

8 Προκαταρκτική έκθεση για τις ΟΔΣ της ΕΕ σχετικά με εξοπλισμό απεικόνισης. Διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση: https://susproc.jrc.ec.europa.eu/imaging-

equipment/stakeholders.html. 

https://www.envirowaste.co.uk/commercial/weee-recycling-and-it-disposal/
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Εικόνα 1. Συνολικό κόστος κύκλου ζωής για τον κύκλο ζωής των προϊόντων για 8.000 εκτιμώμενες 
εκτυπώσεις ανά μήνα 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατήρτισε μια σειρά από ειδικά ανά τομέα εργαλεία υπολογισμού 
της LCC με στόχο τη διευκόλυνση της χρήσης LCC από τους δημόσιους αγοραστές. Σκοπός 
του εργαλείου είναι να ενθαρρυνθεί και να διευκολυνθεί η ευρεία εφαρμογή της 
κοστολόγησης του κύκλου ζωής (LCC) μεταξύ των δημόσιων αρχών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ούτως ώστε οι οργανισμοί να μπορούν να λαμβάνουν οικονομικά αποδοτικότερες 
αποφάσεις στο πλαίσιο των διαδικασιών προμηθειών τους. 
Ο οδηγός και το εργαλείο υπολογισμού της LCC για τον τομέα του εξοπλισμού απεικόνισης 
είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm 
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