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Κριτήρια της ΕΕ για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις στον τομέα των προϊόντων και υπηρεσιών 
κλωστοϋφαντουργίας 

 

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 ενσωμάτωσή τους στα τεύχη 
δημοπράτησης με ελάχιστη επεξεργασία. Στο παρόν έγγραφο παρατίθενται τα κριτήρια για τις ΟΔΣ που έχουν εκπονηθεί από την ΕΕ για την 
κατηγορία προϊόντων «κλωστοϋφαντουργικά είδη», η οποία καλύπτει την προμήθεια προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών 
κλωστοϋφαντουργίας. 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. Για κάθε τομέα 
κριτηρίων παρουσιάζονται δύο σύνολα κριτηρίων: 

• τα στοιχειώδη κριτήρια έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπουν την εύκολη εφαρμογή των ΟΔΣ, εστιάζοντας στον κυριότερο τομέα ή 
τομείς περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός προϊόντος και αποσκοπώντας στη διατήρηση των διοικητικών δαπανών των εταιρειών στο 
ελάχιστο· 

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

Η διατύπωση «ίδια για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια» εισάγεται εάν τα κριτήρια είναι ίδια και για τα δύο επίπεδα φιλοδοξίας.   
 
Τα κριτήρια θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να αποτελούν αντικείμενο εξακρίβωσης σύμφωνα με ευρωπαϊκές ή διεθνώς τυποποιημένες 
μεθόδους και/ή μέσω κοινώς διαθέσιμων τρόπων εξακρίβωσης.    
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1.1 Ορισμός και πεδίο εφαρμογής των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

Τα κριτήρια για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα προϊόντα, στα οποία συγκαταλέγονται τελικά προϊόντα, καθώς 
και ενδιάμεσα προϊόντα και αξεσουάρ: 

• κλωστοϋφαντουργικά είδη ρουχισμού και αξεσουάρ: στολές, ενδύματα εργασίας, μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)1 και αξεσουάρ, τα 
οποία αποτελούνται από υφασμένες, μη υφασμένες ή πλεκτές υφαντικές ίνες, σε κατά βάρος αναλογία τουλάχιστον 80 %· 

• κλωστοϋφαντουργικά είδη εσωτερικών χώρων: κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα για χρήση σε εσωτερικούς χώρους τα οποία 
αποτελούνται από υφασμένες, μη υφασμένες ή πλεκτές υφαντικές ίνες, σε κατά βάρος αναλογία τουλάχιστον 80 %. Περιλαμβάνονται 
κλινοσκεπάσματα, πετσέτες, τραπεζομάντιλα και πετσέτες φαγητού και κουρτίνες· 

• κλωστοϋφαντουργικές ίνες, νήματα, υφάσματα και πλεκτά φύλλα: ημικατεργασμένα προϊόντα που προορίζονται για χρήση σε 
κλωστοϋφαντουργικά είδη ρουχισμού και αξεσουάρ και σε κλωστοϋφαντουργικά είδη εσωτερικών χώρων, συμπεριλαμβανομένων των 
υφασμάτων για ταπετσαρίες και των υφασμάτων για στρωματόπανα πριν από την εφαρμογή των υποθεμάτων και τις κατεργασίες που 
συνδέονται με το τελικό προϊόν· 

• στοιχεία χωρίς ίνες: ημικατεργασμένα προϊόντα που πρόκειται να ενσωματωθούν σε κλωστοϋφαντουργικά είδη ρουχισμού και αξεσουάρ 
και σε κλωστοϋφαντουργικά είδη εσωτερικών χώρων. Περιλαμβάνονται φερμουάρ, κουμπιά και άλλα εξαρτήματα, καθώς και 
μεμβράνες, επιστρώσεις και πολυστρώσεις που αποτελούν μέρος της δομής των ειδών ρουχισμού ή των κλωστοϋφαντουργικών ειδών 
εσωτερικών χώρων και μπορεί να έχουν επίσης λειτουργικό σκοπό. 

Για τους σκοπούς των κριτηρίων αυτών, στις υφαντικές ίνες συγκαταλέγονται οι φυσικές ίνες, οι συνθετικές ίνες και οι τεχνητές ίνες 
κυτταρίνης. Το πεδίο των υφαντικών ινών για τις οποίες προβλέπονται κριτήρια ΟΔΣ έχει ως εξής: 

• φυσικές ίνες: ίνες από βαμβάκι και άλλες φυσικές κυτταρινούχες ίνες από σπόρους, ίνες από μαλλί και άλλες κερατινούχες ίνες· 

• συνθετικές ίνες: πολυαμιδικές και πολυεστερικές ίνες· 

• τεχνητές ίνες κυτταρίνης: lyocell, modal και βισκόζη. 
 

                                                        
1 Οι απαιτήσεις επιδόσεων για τα ΜΑΠ που προβλέπονται στην ενωσιακή και/ή εθνική νομοθεσία υπερισχύουν τυχόν απαιτήσεων επιδόσεων που προβλέπονται στις ΟΔΣ. 
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1.2 Ορισμός και πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών κλωστοϋφαντουργίας 

Οι υπηρεσίες κλωστοϋφαντουργίας περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής διότι μπορούν να προσφέρουν περιβαλλοντικά οφέλη από πλευράς 
κόστους του κύκλου ζωής σε σύγκριση με την οριστική αγορά. Στις εν λόγω υπηρεσίες περιλαμβάνονται, στο πλαίσιο του βασικού πεδίου 
εφαρμογής, η πλύση, η συντήρηση και η επιστροφή για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που μπορεί να ανήκουν στην αναθέτουσα αρχή ή να 
παρέχονται στο πλαίσιο συμφωνίας μίσθωσης. Τα διάφορα δυνητικά στοιχεία υπηρεσίας κλωστοϋφαντουργίας για την οποία προβλέπονται 
περιβαλλοντικά κριτήρια ορίζονται ως εξής: 

• πλύση: η συλλογή, ο καθαρισμός (με διαδικασία υγρού ή στεγνού καθαρισμού) και η επαναφορά των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
σε καθορισμένα πρότυπα καθαριότητας και υγιεινής· 

• συντήρηση: η συντήρηση και η επιδιόρθωση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων προκειμένου να παραταθεί η ωφέλιμη διάρκεια ζωής 
τους. Περιλαμβάνεται η αντικατάσταση εξαρτημάτων και μερών, η αντικατάσταση υφασμάτινων φύλλων και η 
επανακατεργασία/επαναδιαβροχοποίηση λειτουργικών επιστρώσεων· 

• επιστροφή: η συλλογή και η διαλογή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η επαναχρησιμοποίηση και/ή 
ανακύκλωσή τους. Η αναθέτουσα αρχή αποποιείται του δικαιώματος ιδιοκτησίας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων κατά τον χρόνο 
συλλογής τους. 

 

1.3 Γενική σημείωση σχετικά με την εξακρίβωση 

Για ορισμένα από τα κριτήρια, το προτεινόμενο μέσο εξακρίβωσης είναι η παροχή εκθέσεων δοκιμών. Για καθένα από τα κριτήρια 
υποδεικνύονται οι σχετικές μέθοδοι δοκιμών. 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, θα μπορούσε να θεωρηθεί επαρκής μια δήλωση 
των ενδιαφερομένων κατά την υποβολή προσφορών. Επιπλέον, υπάρχουν διαφορετικές επιλογές σχετικά με την ανάγκη και τον χρόνο 
απαίτησης των εν λόγω δοκιμών: 

α) Κατά το στάδιο υποβολής προσφορών: 
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Για 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 βαθμολογία, ο οποίος και θα ληφθεί πλέον υπόψη για την ανάθεση της σύμβασης· 

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

Η έκθεση δοκιμής επαληθεύει ότι έχει υποβληθεί σε δοκιμή, για ορισμένες απαιτήσεις, ένα δείγμα των κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, και όχι τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που πράγματι παραδίδονται σύμφωνα με τη σύμβαση. Για συμβάσεις-πλαίσια η 
κατάσταση μπορεί να διαφέρει. Η περίπτωση αυτή καλύπτεται με περισσότερες λεπτομέρειες στο στοιχείο β).  

β) Κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 
Τα αποτελέσματα των δοκιμών μπορούν να απαιτηθούν για ένα ή περισσότερα είδη τα οποία παρέχονται σύμφωνα με τη σύμβαση, είτε 
γενικώς είτε σε περίπτωση ανησυχιών σχετικά με ψευδείς δηλώσεις. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για συμβάσεις-πλαίσια οι οποίες 
ενδέχεται να μην προβλέπουν αρχική παραγγελία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. 

Συνιστάται να συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση ρητές ρήτρες εκτέλεσης. Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να προβλέπουν ότι η 
αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα εκτέλεσης τυχαίων δοκιμών εξακρίβωσης οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης. Εάν τα αποτελέσματα των εν λόγω δοκιμών δείξουν ότι τα παρεχόμενα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα δεν πληρούν τα 
κριτήρια, η αναθέτουσα αρχή θα έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει κυρώσεις κατ’ αναλογία προς την αστοχία και έχει τη δυνατότητα να 
καταγγείλει τη σύμβαση. Ορισμένες δημόσιες αρχές συμπεριλαμβάνουν προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες εάν, μετά τις δοκιμές, το 
προϊόν πληροί τις απαιτήσεις τους, το κόστος των δοκιμών πρέπει να καλυφθεί από τη δημόσια αρχή· εάν όμως δεν πληρούνται οι 
απαιτήσεις, το κόστος πρέπει να καλυφθεί από τον προμηθευτή. 
Για συμβάσεις-πλαίσια, η χρονική στιγμή κατά την οποία ζητείται η παροχή αποδεικτικών στοιχείων εξαρτάται από τη διάρθρωση της 
συγκεκριμένης σύμβασης: 

(i) Για συμβάσεις-πλαίσια με έναν μόνο πάροχο όπου τα επιμέρους παρεχόμενα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα προσδιορίζονται 
κατά την ανάθεση της σύμβασης-πλαισίου και ο αριθμός των μονάδων καθορίζεται αργότερα, ισχύουν οι ίδιες πτυχές όπως και 
στις συμβάσεις εφάπαξ προμήθειας οι οποίες περιγράφονται ανωτέρω. 
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(ii) Για συμβάσεις-πλαίσια όπου προεπιλέγονται διάφοροι δυνητικοί προμηθευτές και στη συνέχεια πραγματοποιούνται διαγωνισμοί 
μεταξύ των προεπιλεγμένων προσφερόντων, οι προεπιλεγμένοι προμηθευτές ενδέχεται κατά το αρχικό αυτό στάδιο προεπιλογής 
να πρέπει να αποδείξουν μόνο την ικανότητά τους να παράσχουν κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που πληρούν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις εκτέλεσης της σύμβασης-πλαισίου. Για τις επακόλουθες συμβάσεις (ή παραγγελίες) κατόπιν πρόσκλησης οι οποίες 
ανατίθενται μετά τον διαγωνισμό μεταξύ των προεπιλεγμένων προμηθευτών, ισχύουν οι ίδιες πτυχές που αναφέρονται στα 
στοιχεία α) και β) ανωτέρω, εάν πρέπει να αποδειχθεί ότι καλύπτονται πρόσθετες απαιτήσεις σύμφωνα με τον διαγωνισμό. Εάν ο 
διαγωνισμός αφορά μόνο την τιμή, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο ελέγχου κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης. 

Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί η δυνατότητα που διαθέτουν οι συμμετέχοντες να παράσχουν εξακρίβωση βάσει των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ ή άλλο σχετικό οικολογικό σήμα τύπου Ι (σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 14024) το οποίο πληροί τις ίδιες προβλεπόμενες απαιτήσεις. Τα εν λόγω κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα θα πρέπει επίσης 
να θεωρείται ότι συμμορφώνονται προς τα σχετικά κριτήρια και η απαιτούμενη εξακρίβωση θα ακολουθεί την ίδια προσέγγιση που έχει 
οριστεί για τα αποτελέσματα των δοκιμών. 

Σημειώνεται ακόμη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να δέχονται και 
άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα. Ένα τέτοιο μέσο θα μπορούσε να είναι, μεταξύ άλλων, τεχνικός φάκελος από τον κατασκευαστή σε 
περίπτωση που ο σχετικός οικονομικός φορέας δεν έχει πρόσβαση στις εκθέσεις δοκιμών ή δεν έχει τη δυνατότητα να τις αποκτήσει 
εντός των σχετικών προθεσμιών. Για τα ανωτέρω ισχύει η προϋπόθεση ότι για την αδυναμία πρόσβασης δεν ευθυνόταν ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας και ότι ο ίδιος αποδεικνύει ότι τα προς παροχή έργα, αγαθά και υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις ή 
τα κριτήρια που ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή τις προϋποθέσεις εκτέλεσης σύμβασης. Στην περίπτωση 
που γίνεται αναφορά σε πιστοποιητικό/έκθεση δοκιμής που έχει καταρτιστεί από ειδικό φορέα αξιολόγησης της συμμόρφωσης, για την 
εκτέλεση των δοκιμών οι αναθέτουσες αρχές δέχονται επίσης πιστοποιητικά/εκθέσεις δοκιμών που έχουν εκδοθεί από άλλους 
ισοδύναμους φορείς αξιολόγησης. 
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2. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Τα κριτήρια για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα εστιάζουν στις σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής των προϊόντων, οι οποίες για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα υποδιαιρούνται σε πέντε διακριτές κατηγορίες: 

• πηγή/-ές ινωδών ουσιών· 
• χημικοί περιορισμοί· 
• ανθεκτικότητα και παράταση της διάρκειας ζωής· 
• διατήρηση της ενέργειας κατά τη χρήση· 
• σχεδιασμός για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. 

Λόγω της ποικιλομορφίας των υφαντικών ινών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, καθώς και των πολλών διαφορετικών ειδών 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και εφαρμογών τελικής χρήσης, και του ευρέος φάσματος συνδεδεμένων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, πρέπει να εξεταστούν διάφορα σημεία κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής. Από την ανάλυση του κύκλου ζωής των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων προκύπτει ότι οι ακόλουθοι κρίσιμοι τομείς σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα πρέπει 
να αποτελέσουν αντικείμενο βελτίωσης: 

• Παραγωγή βαμβακιού: η οικοτοξικότητα που συνδέεται με την παραγωγή και τη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων 
αποτελεί τον βασικό παράγοντα που συμβάλλει τόσο στην κατανάλωση ενέργειας όσο και στην οικοτοξικότητα. Οι 
επιπτώσεις της χρήσης νερού για άρδευση όσον αφορά τους πόρους προβάλλονται επίσης ως σημαντικές. 

• Παραγωγή μαλλιού: η πλύση (απολίπανση) του μαλλιού μπορεί να απελευθερώσει λίπος, ιδρώτα και εξωπαρασιτοκτόνα στα 
λύματα, με αντίστοιχη οικοτοξικότητα, καθώς και να απαιτήσει σημαντική χρήση ενέργειας διεργασίας. 

• Παραγωγή συνθετικών ινών: οι επιπτώσεις που έχει, όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και την οικοτοξικότητα, η χρήση 
ενέργειας και πρώτων υλών για την παραγωγή των ινών είναι σημαντικές. Το νάιλον (πολυαμίδιο) είναι η ίνα για την 
παραγωγή της οποίας απαιτείται η περισσότερη ενέργεια, ενώ η ανακύκλωσή της παρουσιάζει τις μεγαλύτερες τεχνικές 
δυσκολίες. 

• Παραγωγή τεχνητών ινών κυτταρίνης: οι επιπτώσεις που έχει, όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και την οικοτοξικότητα, η 
χρήση ενέργειας για την παραγωγή των ινών αυτών είναι σημαντικές. Αυτό το είδος ίνας προέρχεται κατά κύριο λόγο από 
ξυλεία και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συνδέονται με τις μη βιώσιμες πρακτικές δασοκομίας και την παράνομη 
υλοτομία είναι δυνητικά σημαντικές. 

• Ενέργεια διεργασίας και οικοτοξικότητα που συνδέονται με τα στάδια κλώσης, ύφανσης, βαφής, τυποβαφής και φινιρίσματος 
της παραγωγής: τα πολλαπλά στάδια παραγωγής στην αλυσίδα εφοδιασμού κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων συνδέονται με 
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τη χρήση χημικών ουσιών στην παραγωγή και με τη χρήση ενέργειας στις διεργασίες. Οι χημικές ουσίες παραγωγής και τα 
κατάλοιπα της έκπλυσης μπορεί να μολύνουν την ατμόσφαιρα και τα λύματα. 

• Ενέργεια και οικοτοξικότητα που συνδέονται με το στάδιο χρήσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων: οι επιπτώσεις 
αυτές σχετίζονται πρωτίστως με την ενέργεια πλύσης και τα απορρυπαντικά και μπορούν να επηρεαστούν από την επιλογή 
και τα μείγματα των ινών. Συγκριτικές μελέτες της βιομηχανικής και οικιακής πλύσης και του στεγνώματος δείχνουν ότι τα 
βιομηχανικά πλυντήρια τείνουν να είναι αποτελεσματικότερα από τα οικιακά πλυντήρια/στεγνωτήρια και, ως εκ τούτου, 
έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τις επιπτώσεις του σταδίου χρήσης. 

• Ανθρώπινη τοξικότητα που συνδέεται με τις χημικές ουσίες παραγωγής και με τις λειτουργικές χημικές ουσίες: οι χημικές 
ουσίες που χρησιμοποιούνται στις διεργασίες παραγωγής μπορούν επίσης να είναι επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία, είτε 
για τους εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις παραγωγής ή, εάν οι χημικές ουσίες παραμένουν στο τελικό προϊόν, να 
δημιουργείται πιθανότητα έκθεσης του τελικού χρήστη. 

Σημαντικά δυνητικά περιβαλλοντικά οφέλη προκύπτουν επίσης από την παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων και τα 
περισσότερο κυκλικά συστήματα χρήσης των πόρων που συνδέονται με το στάδιο διάθεσης (τέλος του κύκλου ζωής). Τα 
περιβαλλοντικά οφέλη μπορούν να αποδοθούν στην ανθεκτικότητα, στην επαναχρησιμοποίηση, στην ανακύκλωση και σε 
δραστηριότητες ανάκτησης ενέργειας. 

Κυριότερες περιβαλλοντικές πτυχές  Προσέγγιση ΟΔΣ 

• Επικίνδυνες επιπτώσεις για το υδάτινο περιβάλλον 
λόγω της χρήσης επικίνδυνων λιπασμάτων και 
φυτοφαρμάκων κατά την καλλιέργεια φυσικών 
ινών. 

• Επικίνδυνες επιπτώσεις για το υδάτινο περιβάλλον 
λόγω ουσιών που χρησιμοποιούνται κατά την 
επεξεργασία των ενδιάμεσων και τελικών 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. 

• Η χρήση βιοτικών και αβιοτικών πόρων από τη 
δασοκομία, πετρελαίου και φυσικού αερίου για 
την παραγωγή λιπασμάτων και ινών. 

• Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, οξίνιση και 
αιθαλομίχλη που προκύπτουν από την παραγωγή 
και τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 

 • Αγορά κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ίνες που 
παράγονται με χρήση λιγότερων λιπασμάτων, επικίνδυνων 
φυτοφαρμάκων και χημικών ουσιών παραγωγής. 

• Αγορά κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που περιέχουν 
ανακυκλωμένα υλικά και ίνες. 

• Αγορά κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων για την 
παραγωγή των οποίων γίνεται μειωμένη χρήση 
περιβαλλοντικά επιβλαβών και επικίνδυνων ουσιών. 

• Αγορά κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων για το στέγνωμα 
και το σιδέρωμα των οποίων απαιτείται λιγότερη ενέργεια. 

• Αγορά υφασμάτων με σταθερό χρώμα που δεν 
συρρικνώνονται κατά τη χρήση, είναι κατασκευασμένα 
κατά τρόπο ώστε να είναι πιο ανθεκτικά στη χρήση και 
διαθέτουν λειτουργικές επιστρώσεις με μεγαλύτερη 
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αερίου για την παραγωγή συνθετικών ινών και την 
πλύση, το στέγνωμα και το σιδέρωμα 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. 

• Πρώιμη αστοχία προϊόντος η οποία μπορεί να 
οδηγήσει σε επακόλουθη σπατάλη βιοτικών και 
αβιοτικών πόρων, και στην υγειονομική ταφή ή 
την καύση τους με δυνητικά επικίνδυνες εκπομπές 
στην ατμόσφαιρα και τα ύδατα. 

διάρκεια ζωής. 
• Σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο των 

οποίων ελαχιστοποιείται η ενέργεια που χρησιμοποιείται 
για την πλύση, το στέγνωμα και το σιδέρωμα 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. 

• Σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο των 
οποίων συντηρούνται τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 
προκειμένου να παρατείνεται η διάρκεια ζωής τους. 

• Σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο των 
οποίων μεγιστοποιούνται οι δυνατότητες 
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στο τέλος της διάρκειας 
ζωής τους. 

Σημειώνεται ότι η σειρά παράθεσης των περιβαλλοντικών πτυχών δεν αποτυπώνει κατ’ ανάγκη τη σημασία τους. 
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3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

3.1 Προμήθεια κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η αγορά κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

3.1.1 Κριτήρια επιλογής 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 SC1. Προμηθευτές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

Οι προσφέροντες πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι διαθέτουν 
πόρους, εμπειρογνωσία, τεκμηριωμένες διαδικασίες και συστήματα 
διαχείρισης που είναι απαραίτητα για τις ακόλουθες πτυχές του 
προϊόντος και της αλυσίδας εφοδιασμού του2: 

• Προέλευση υφαντικών ινών: συστήματα που επιτρέπουν την 
ιχνηλασιμότητα της πηγής, του περιεχομένου και των 
συστημάτων παραγωγής φυσικών και τεχνητών ινών για τις 
οποίες θα ισχύουν περιβαλλοντικά κριτήρια. Περιλαμβάνονται 
αρχεία συναλλαγών που επιτρέπουν την εξακρίβωση και την 
ιχνηλασιμότητα από την προέλευση της πρώτης ύλης ή του 

                                                        
2 Η ρητή δυνατότητα να απαιτούνται ικανότητες διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού προβλέφθηκε στο παράρτημα XII μέρος ΙΙ στοιχείο δ) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ για τις 
δημόσιες προμήθειες. 
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υλικού τροφοδοσίας μέχρι την παραγωγή και επεξεργασία 
νημάτων και ακατέργαστου υφάσματος3. Μπορεί να 
περιλαμβάνεται η χρήση πιστοποιήσεων προέλευσης και 
ιχνηλασιμότητας τρίτων. 

• Διαχείριση χημικών ουσιών: η εφαρμογή καταλόγου χημικών 
ουσιών υποκείμενων σε περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένης 
της κοινοποίησης του καταλόγου στις εγκαταστάσεις βαφής, 
τυποβαφής και φινιρίσματος, η παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης των εγκαταστάσεων παραγωγής (σύμφωνα με το 
κριτήριο Ρ3. 2) και η παρακολούθηση της συμμόρφωσης των 
τελικών προϊόντων (σύμφωνα με το κριτήριο P3. 1), 
συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας εργαστηριακών 
δοκιμών. Θα απαιτείται επίσης η χρήση ελεγκτών για την 
πραγματοποίηση επιτόπιων επισκέψεων, συστημάτων 
συμμόρφωσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και 
εργαστηρίων για την εκτέλεση δοκιμών προϊόντων τα οποία 
είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (π.χ. ISO 
17025, ISO 17065, ISO 19011 ή ισοδύναμα). 

 
Εξακρίβωση: 
Οι προσφέροντες πρέπει να περιγράφουν τα συστήματα και τις 
ικανότητες που διαθέτουν για την παρακολούθηση και εξακρίβωση της 
προέλευσης των υφαντικών ινών και της διαχείρισης χημικών ουσιών. 
Επιπλέον, θα περιγράφουν τα συστήματα τεκμηρίωσης, λογιστικού 
ελέγχου και ανάλυσης που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση 
της συμμόρφωσης των προμηθευτών και του τελικού προϊόντος. 

                                                        
3 Το ακατέργαστο ύφασμα είναι αλεύκαστο και άβαφο μη φινιρισμένο ύφασμα το οποίο μπορεί να αγοραστεί ως βασικό προϊόν. 
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Πρέπει να επιβεβαιώνονται οι πόροι και η εμπειρογνωσία που θα 
χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση της συμμόρφωσης. Πρέπει να 
παρέχονται σχετικά παραδείγματα από προηγούμενες συμβάσεις 
προμήθειας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων τα οποία να 
αποδεικνύουν τον τρόπο διαχείρισης και εξακρίβωσης των δύο αυτών 
πτυχών. 

 

 
 

 
 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

3.1.2 Υφαντικές ίνες 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
TS1. Ίνες βαμβακιού 
Τα προϊόντα βαμβακιού που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της 
σύμβασης πρέπει να έχουν ελάχιστη περιεκτικότητα της τάξης του 
20 % είτε: 

1. σε βιολογικό βαμβάκι: που καλλιεργείται σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
834/20074, στο πρόγραμμα των ΗΠΑ για τη βιολογική γεωργία 

TS1. Ίνες βαμβακιού 
Τα προϊόντα βαμβακιού που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της 
σύμβασης πρέπει να έχουν ελάχιστη περιεκτικότητα της τάξης του 
60 % είτε: 

1. σε βιολογικό βαμβάκι: που καλλιεργείται σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
834/20074, στο πρόγραμμα των ΗΠΑ για τη βιολογική γεωργία 

                                                        
4 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 (ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1). 
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(National Organic Programme - NOP) ή σε ισοδύναμες νομικές 
υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι εμπορικοί εταίροι της ΕΕ· ή 

2. σε βαμβάκι ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 
οργανισμών (ΟΔΕΟ): που καλλιεργείται σύμφωνα με τις αρχές 
της ΟΔΕΟ, όπως ορίζονται στο πρόγραμμα ΟΔΕΟ5 του 
Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών 
(FAO) ή στην οδηγία 2009/128/ΕΚ της ΕΕ6 

Εάν η αναθέτουσα αρχή επιθυμεί να στηρίξει περαιτέρω την ανάπτυξη 
της αγοράς βιολογικού βαμβακιού και/ή διαπιστώσει έλλειψη στην 
προσφορά πιστοποιημένου βιολογικού βαμβακιού, μπορεί να επιτραπεί 
το μη πιστοποιημένο βιολογικό βαμβάκι ή το βαμβάκι από μεταβατική 
καλλιέργεια7 (βλέπε επεξηγηματική σημείωση «Στήριξη της αγοράς 
βιολογικού βαμβακιού» κατωτέρω). 

Εάν η αναθέτουσα αρχή επιθυμεί να στηρίξει τη βιολογική σήμανση για 
τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται, το βιολογικό βαμβάκι που 
χρησιμοποιείται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων δεν πρέπει να 
αναμειγνύεται με γενετικά τροποποιημένο βαμβάκι. Μπορεί να ζητηθούν 
αποδεικτικά στοιχεία εάν άλλες πηγές του βαμβακιού που 
χρησιμοποιείται στο προϊόν ή στα προϊόντα έχουν αποκτηθεί από χώρες 
όπου επιτρέπεται η χρήση γενετικά τροποποιημένου βαμβακιού8. 

(National Organic Programme - NOP) ή σε ισοδύναμες νομικές 
υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι εμπορικοί εταίροι της ΕΕ ή 

2. σε βαμβάκι ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών 
(ΟΔΕΟ): που καλλιεργείται σύμφωνα με τις αρχές που 
ορίζονται στο πρόγραμμα ΟΔΕΟ του Οργανισμού Τροφίμων 
και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO)5 ή στην οδηγία 
2009/128/ΕΚ της ΕΕ6 , ή 

Εάν η αναθέτουσα αρχή επιθυμεί να στηρίξει περαιτέρω την ανάπτυξη 
της αγοράς βιολογικού βαμβακιού και/ή διαπιστώσει έλλειψη στην 
προσφορά πιστοποιημένου βιολογικού βαμβακιού, μπορεί να επιτραπεί 
το μη πιστοποιημένο βιολογικό βαμβάκι ή το βαμβάκι από μεταβατική 
καλλιέργεια7 (βλέπε επεξηγηματική σημείωση «Στήριξη της αγοράς 
βιολογικού βαμβακιού» κατωτέρω). 

Εάν η αναθέτουσα αρχή επιθυμεί να στηρίξει τη βιολογική σήμανση για 
τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται, το βιολογικό βαμβάκι που 
χρησιμοποιείται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων δεν πρέπει να 
αναμειγνύεται με γενετικά τροποποιημένο βαμβάκι. Μπορεί να ζητηθούν 
αποδεικτικά στοιχεία εάν άλλες πηγές του βαμβακιού που 
χρησιμοποιείται στο προϊόν ή στα προϊόντα έχουν αποκτηθεί από χώρες 
όπου επιτρέπεται η χρήση γενετικά τροποποιημένου βαμβακιού8. 

                                                        
5 More about IPM, Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/ipm/more-
ipm/en/. 
6 Βλέπε παράρτημα Ι της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου 
που αφορά τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων. 
7 Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική παραγωγή η «μετατροπή» ορίζεται ως «η μετάβαση από μη βιολογική σε βιολογική γεωργία εντός ορισμένης 
χρονικής περιόδου, στη διάρκεια της οποίας εφαρμόζονται οι διατάξεις περί βιολογικής παραγωγής».  Έγγραφο αρμόδιας αρχής μιας χώρας ή φορέα ελέγχου για τη 
βιολογική παραγωγή, με το οποίο επιβεβαιώνεται ότι οι καλλιεργητές έχουν κοινοποιήσει τη μετατροπή και έχουν υποβάλει την εκμετάλλευση ή τις εκμεταλλεύσεις τους σε 
σύστημα βιολογικού ελέγχου, συνιστά επίσημη απόδειξη του καθεστώτος μετατροπής. 
8 Βλέπε http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/countrylist/default.asp. 
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Εξακρίβωση: 
Η προέλευση του βαμβακιού και το περιεχόμενο των προϊόντων θα 
εξακριβώνονται κατά την παράδοση μέσω συστήματος πιστοποίησης 
τρίτων για την παραγωγή βαμβακιού ΟΔΕΟ ή βιολογικού βαμβακιού, 
σε συνδυασμό με τεκμηριωμένα αρχεία συναλλαγών που επιτρέπουν 
την εξακρίβωση και τον εντοπισμό έως το σημείο πιστοποίησης της 
περιεκτικότητας σε βαμβάκι μεμονωμένων στοιχείων ή παρτίδων 
προϊόντων. 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η έγκυρη πιστοποίηση για βιολογική 
παραγωγή ή παραγωγή ΟΔΕΟ,9 καθώς και η τεκμηρίωση των 
συναλλαγών που αποδεικνύουν την αγορά της   περιεκτικότητας 
βαμβακιού που δηλώνεται και παρέχουν ιχνηλασιμότητα. 

Κατά περίπτωση, προβλέπεται, κατόπιν αιτήματος, δοκιμή ελέγχου10 
για την εξακρίβωση μη γενετικά τροποποιημένου βαμβακιού σε 
περίπτωση ανάμειξης συμβατικού βαμβακιού και βαμβακιού ΟΔΕΟ με 
βιολογικό βαμβάκι. 

 

Εξακρίβωση: 
Η προέλευση του βαμβακιού και το περιεχόμενο των προϊόντων θα 
εξακριβώνονται κατά την παράδοση μέσω συστήματος πιστοποίησης 
τρίτων για την παραγωγή βαμβακιού ΟΔΕΟ ή βιολογικού βαμβακιού, 
σε συνδυασμό με τεκμηριωμένα αρχεία συναλλαγών που επιτρέπουν 
την εξακρίβωση και τον εντοπισμό έως το σημείο πιστοποίησης της 
περιεκτικότητας σε βαμβάκι μεμονωμένων ειδών ή παρτίδων 
προϊόντων. 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η έγκυρη πιστοποίηση για βιολογική 
παραγωγή ή παραγωγή ΟΔΕΟ9, καθώς και η τεκμηρίωση των 
συναλλαγών που αποδεικνύουν την αγορά της περιεκτικότητας 
βαμβακιού που δηλώνεται και παρέχουν ιχνηλασιμότητα. 

Κατά περίπτωση, προβλέπεται, κατόπιν αιτήματος, δοκιμή ελέγχου10 
για την εξακρίβωση μη γενετικά τροποποιημένου βαμβακιού σε 
περίπτωση ανάμειξης συμβατικού βαμβακιού και βαμβακιού ΟΔΕΟ με 
βιολογικό βαμβάκι. 

                                                        
9 Κατά τον χρόνο σύνταξης, τα ακόλουθα συστήματα θεωρείται ότι παρέχουν επαρκή διασφάλιση: ΟΔΕΟ: Better Cotton Initiative (BCI), AGRO 2 (Ελλάδα), Cotton Made in 
Africa, Fair Trade, Better Management Programme (BMP) (Αυστραλία)· Βιολογικό βαμβάκι: αναγνωρισμένοι φορείς βιολογικού ελέγχου της ΕΕ, πρόγραμμα των ΗΠΑ για τη 
βιολογική γεωργία, IFOAM. 
10 Η ποιοτική δοκιμή ελέγχου για κοινές γενετικές τροποποιήσεις η οποία εκτελείται σύμφωνα με τις «Μεθόδους αναφοράς για την ανάλυση ΓΤΟ» αποτελεί τη συνιστώμενη 
μορφή εξακρίβωσης (βλέπε http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods). Οι δοκιμές πρέπει να διεξάγονται σε δείγματα ακατέργαστου βαμβακιού από κάθε χώρα καταγωγής, 
προτού αυτό υποστεί υγρή κατεργασία. Ως αποδεικτικό συμμόρφωσης γίνεται δεκτή η πιστοποίηση βαμβακιού ΟΔΕΟ από συστήματα που αποκλείουν το γενετικά τροποποιημένο 
βαμβάκι. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
AC1. Ίνες βαμβακιού 
Θα δίδονται βαθμοί κατ’ αναλογία προς κάθε βελτίωση της τάξης του 
10 % επί των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών της περιεκτικότητας 
σε πιστοποιημένο βαμβάκι ΟΔΕΟ ή βιολογικό βαμβάκι. 

Εξακρίβωση: 
Βλ. κριτήριο Ρ2.1 

AC1. Ίνες βαμβακιού 
Θα δίδονται βαθμοί κατ’ αναλογία προς κάθε βελτίωση της τάξης του 
10 % επί των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών της περιεκτικότητας 
σε πιστοποιημένο βαμβάκι ΟΔΕΟ ή βιολογικό βαμβάκι. 

Εξακρίβωση: 
Βλ. κριτήριο Ρ2.1 

Επεξηγηματική σημείωση: Στήριξη της αγοράς βιολογικού βαμβακιού 
Η περιορισμένη διαθεσιμότητα βιολογικού βαμβακιού στην παγκόσμια αγορά μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα για τις δημόσιες συμβάσεις. Από 
την άλλη πλευρά, οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ζήτησης. Για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος αυτού, συνιστάται επομένως η χρήση διαβουλεύσεων σε επίπεδο αγοράς σε πρώιμο στάδιο και/ή προκαταρκτικών προκηρύξεων με 
σκοπό την ενημέρωση δυνητικών προσφερόντων για τις επικείμενες συμβάσεις και τους πιθανούς όγκους βαμβακερών κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων που θα ζητηθούν. 

Οι προσφέροντες θα μπορούσαν επίσης να ενθαρρυνθούν να προμηθεύονται βαμβάκι μέσω συνεργασιών με έργα γεωργικής ανάπτυξης. Αυτά τα 
είδη έργων, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να διαθέτουν δικά τους συστήματα πιστοποίησης (π.χ. Cotton Made in Africa), έχουν τη 
δυνατότητα να υποστηρίξουν νέα συστήματα πιστοποίησης για την παραγωγή βιολογικού βαμβακιού ή βαμβακιού ΟΔΕΟ. Επιπλέον, η 
πιστοποίηση μπορεί να είναι δαπανηρή. Εξαιτίας του κόστους αυτού, μη πιστοποιημένο βιολογικό βαμβάκι μπορεί να αποκτηθεί από διάφορες 
χώρες στις οποίες αναπτυξιακά έργα έχουν προωθήσει τη γεωργία χαμηλών εισροών ή έχουν υιοθετηθεί συγκεκριμένες γεωργικές πολιτικές. 
Προκειμένου να εισέλθει περισσότερο βιολογικό βαμβάκι στην αγορά, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να στηρίξουν την αγορά με δύο τρόπους: 

1. Με την αποδοχή πιστοποίησης που παρέχεται από φορείς βιολογικού ελέγχου, κρατικούς φορείς ελέγχου ή συστήματα τρίτων κατά την 
ανάθεση της σύμβασης και/ή την αγορά του βαμβακιού. Εάν η προσέγγιση αυτή συνδυαστεί με τη διενέργεια διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
αγοράς σε πρώιμο στάδιο θα παρασχεθεί περισσότερος χρόνος στους παραγωγούς και τους καλλιεργητές και, επιπλέον, θα σταλεί σαφές 
μήνυμα στην αγορά ότι υπάρχει ζήτηση για επίσημη πιστοποίηση του βαμβακιού. 

2. Με την αποδοχή βαμβακιού από καλλιεργητές οι οποίοι βρίσκονται στη μεταβατική περίοδο μετατροπής, καθώς μετατοπίζονται προς τη 
βιολογική παραγωγή όπως προβλέπεται στο άρθρο 17 του κανονισμού για τη βιολογική παραγωγή. Με τον τρόπο αυτό θα παρασχεθούν 
κίνητρα σε καλλιεργητές και σε έργα που βασίζονται σε τεχνικές χαμηλών εισροών να εξετάσουν τις επιλογές εμπορίας του βαμβακιού 
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τους, καθώς και τις μελλοντικές δυνατότητες πιστοποίησης της παραγωγής τους. 
 

Στο πλαίσιο αυτό θα αναγνωριστούν οι επενδύσεις και οι αλλαγές που απαιτούνται για τη μετατόπιση από τα συμβατικά στα βιολογικά 
συστήματα και θα παρασχεθεί μεγαλύτερη ασφάλεια όσον αφορά την ύπαρξη αγοράς για το βαμβάκι. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
TS2. Μάλλινες ίνες 
(Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Το κριτήριο αυτό συνιστάται να χρησιμοποιείται μόνο όταν η περιεκτικότητα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε μαλλί είναι μεγαλύτερη από 
50 %. 

Οι απορρίψεις λυμάτων από την απολίπανση μαλλιού, είτε άμεσα από την επεξεργασία εντός των εγκαταστάσεων είτε έμμεσα από την 
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επεξεργασία λυμάτων εκτός των εγκαταστάσεων, μετρούμενες σε g COD (χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο)/kg μη απολιπασμένου μαλλιού πρέπει 
να είναι ≤25 g για χονδρό μαλλί ή μαλλί αρνιού και ≤45 g για λεπτό μαλλί11. 

Εξακρίβωση: 
Κατά την παράδοση των προϊόντων ο προσφέρων θα παράσχει συμμορφούμενα δεδομένα παρακολούθησης σχετικά με τις παρτίδες υπό 
επεξεργασία από τις οποίες προέρχεται το μαλλί που χρησιμοποιείται κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

Οι μετρήσεις COD θα σχετίζονται με τη διακινούμενη ποσότητα μαλλιού σε kg στη ροή λυμάτων σε λίτρα από κάθε επεξεργασμένη παρτίδα 
μαλλιού. Δεδομένα παρακολούθησης πρέπει να λαμβάνονται από τρίτο ο οποίος θα διενεργεί δοκιμές σύμφωνα με το ISO 6060 ή ισοδύναμο 
πρότυπο σε λύματα από κάθε εγκατάσταση απολίπανσης μαλλιού από την οποία αγοράζεται το μαλλί. 

Θα παρέχονται αρχεία συναλλαγών τα οποία θα εξακριβώνουν την εγκατάσταση απολίπανσης μαλλιού για το μαλλί που χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή των προϊόντων. 

TS3. Τεχνητές ίνες κυτταρίνης (π.χ. βισκόζη, modal, lyocell) 
(Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Αυτό το είδος ινών μπορεί να χρησιμοποιείται αντί του βαμβακιού σε διάφορα είδη ρουχισμού ή κλωστοϋφαντουργικά είδη εσωτερικών χώρων που 
απαιτούν απαλότερη υφή. Μπορεί επίσης να αναμειχθεί με συνθετικές ίνες ώστε να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα και να καταστεί ευκολότερο το 
στέγνωμα. Το κριτήριο αυτό συνιστάται να χρησιμοποιείται μόνο όταν η περιεκτικότητα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε τεχνητές ίνες 
κυτταρίνης είναι μεγαλύτερη από 50 %. 
 
 
 
TS3.1 Εκπομπές θείου στην ατμόσφαιρα 
Ο ετήσιος μέσος όρος περιεκτικότητας σε θείο των εκπομπών θειούχων ενώσεων στην ατμόσφαιρα κατά τις διεργασίες παραγωγής ινών 
βισκόζης ή modal δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τιμές του πίνακα α. 

                                                        
11 Ως λεπτό μαλλί νοείται μαλλί μερινός με διάμετρο ίνας ≤23,5 μικρόμετρα. 
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Πίνακας α. Τιμές εκπομπών θείου βισκόζης και modal 
Είδος ινών Τιμές 

επιδόσεων 
(g S/kg) 

Ασυνεχείς ίνες 30 g/kg 
Συνεχείς ίνες 
- ασυνεχής 
έκπλυση 
- ολοκληρωμένη 
έκπλυση 

 
40 g/kg 
170 g/kg 

 
Εξακρίβωση: 
Κατά την ανάθεση ο προσφέρων θα παράσχει δεδομένα παρακολούθησης, αρχεία συναλλαγών και αρχεία παραγωγής παρτίδων που να 
αποδεικνύουν τη συμμόρφωση του προμηθευτή ή των προμηθευτών και των σχετικών εγκαταστάσεων παραγωγής που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή των ινών που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της σύμβασης. 

Συμμορφούμενα δεδομένα παρακολούθησης θα παρασχεθούν για τις εγκαταστάσεις παραγωγής που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του 
συγκεκριμένου προϊόντος ινών που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κατ’ εκτέλεση της σύμβασης. 
 TS3.2 Αλογονωμένες εκπομπές από πολτό 

Ο πολτός που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του προϊόντος ινών 
που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της σύμβασης θα λευκανθεί χωρίς 
τη χρήση στοιχειακού χλωρίου. Η προκύπτουσα συνολική ποσότητα 
χλωρίου και οργανικών ενώσεων χλωρίου στις τελικές ίνες (ΟΧ) ή στα 
λύματα της παραγωγής πολτού (ΑΟΧ) δεν πρέπει να υπερβαίνει, 
αντίστοιχα, τα 150 ppm ή τα 0,170 kg/t αερόξηρου πολτού. 

Εξακρίβωση: 
Κατά την ανάθεση ο προσφέρων θα παράσχει έκθεση δοκιμής για το 
συγκεκριμένο προϊόν ινών και τη γραμμή παραγωγής του η οποία θα 
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αποδεικνύει τη συμμόρφωση είτε με την απαίτηση ΟΧ είτε με την 
απαίτηση ΑΟΧ, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη μέθοδο δοκιμής ή 
ισοδύναμη μέθοδο: 

- OX: ISO 11480 (ελεγχόμενη καύση και μικροκουλομετρία). 
- AOX: ISO 9562 

Βιώσιμη προμήθεια ξυλοπολτού 
Τα παρόντα κριτήρια για τις ΟΔΣ δεν περιλαμβάνουν πρόταση για την προμήθεια ξυλοπολτού από συστήματα βιώσιμης δασοκομίας για τους 
ακόλουθους λόγους: 
Διάφορα κράτη μέλη χρησιμοποιούν δικά τους κριτήρια για τις οικολογικές ή βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις όσον αφορά τον καθορισμό της 
βιώσιμης διαχείρισης των δασών και εφαρμόζουν διαφορετικές διαδικασίες για να εξετάζουν εάν τα συστήματα πιστοποίησης ή άλλα 
επαληθευμένα συστήματα τρίτων παρέχουν επαρκή διασφάλιση. Λόγω της κατάστασης αυτής, δεν ήταν δυνατό να παρασχεθεί εναρμονισμένος 
ορισμός της δασοκομίας υπό βιώσιμη διαχείριση στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας ανάπτυξης κριτηρίων. 
Η τρέχουσα συναίνεση των κρατών μελών όσον αφορά μια ενεργητική βιώσιμη πολιτική περί δημόσιων συμβάσεων για την ξυλεία έγκειται στο 
ότι, γενικά, τα ιδιωτικά συστήματα πιστοποίησης, όπως αυτά του συμβουλίου διαχείρισης δασών (FSC) και του προγράμματος υποστήριξης της 
δασικής πιστοποίησης (PEFC) παρέχουν επαρκή επίπεδα διασφάλισης για τη συμμόρφωση με τα εθνικά τους κριτήρια12.  

 

 TS4. Ανακυκλωμένο περιεχόμενο πολυεστέρα 
Το προϊόν ή τα προϊόντα ινών πολυεστέρα που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν κατ’ εκτέλεση της σύμβασης πρέπει να παράγονται 
χρησιμοποιώντας ελάχιστο ανακυκλωμένο περιεχόμενο της τάξης του 
20 %. 

Σημείωση: Ενδέχεται να προκύψουν τεχνικά ζητήματα κατά την 
εκπλήρωση άλλων προδιαγραφών ποιότητας που απαιτούνται σε μια 

                                                        
12 Η διαθεσιμότητα πιστοποιημένου πολτού καθαρής κυτταρίνης στην παγκόσμια αγορά είναι επί του παρόντος περιορισμένη. Για τον λόγο αυτό συνιστάται η λήψη 
πληροφοριών από την αγορά πριν από τη δημοσίευση προκήρυξης. 
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σύμβαση. Το ζητήματα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την 
αξιολόγηση των προσφορών και θα μπορούσαν επίσης να 
αντιμετωπιστούν με την πραγματοποίηση ερευνών αγοράς ή στο πλαίσιο 
ανταγωνιστικού διαλόγου (εάν χρησιμοποιείται). 

Εξακρίβωση: 
Κατά την ανάθεση ο προσφέρων θα αποδείξει ότι η γραμμή ή οι 
γραμμές παραγωγής για το προϊόν ινών προορίζονται για παραγωγή με 
το ελάχιστο ανακυκλωμένο περιεχόμενο. 

Πιστοποίηση τρίτων σχετικά με το ανακυκλωμένο περιεχόμενο και την 
ιχνηλασιμότητά του θα παρασχεθεί για τις γραμμές παραγωγής των 
προϊόντων που πρόκειται να παραδοθούν και το ανακυκλωμένο υλικό 
τροφοδοσίας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ISO 14021, ISO 9001 ή 
ισοδύναμα πρότυπα. Η εξακρίβωση θα παρέχει πληροφορίες σύμφωνα 
με το μέρος 4.4 του EN 15343. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 AC2. Ανακυκλωμένο περιεχόμενο πολυεστέρα και πολυαμιδίου 

(νάιλον) 
Θα δίδονται βαθμοί για προϊόν ή προϊόντα ινών από πολυεστέρα και/ή 
νάιλον που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης για 
κάθε πρόσθετη αύξηση της τάξης του 10 % σε σχέση με ένα ελάχιστο 
ανακυκλωμένο περιεχόμενο της τάξης του 20 % των αποβλήτων πριν 
από και/ή μετά την κατανάλωση. 

Σημείωση: Ενδέχεται να προκύψουν τεχνικά ζητήματα κατά την 
εκπλήρωση άλλων προδιαγραφών ποιότητας που απαιτούνται σε μια 
σύμβαση. Το ζητήματα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την 
αξιολόγηση των προσφορών και θα μπορούσαν επίσης να 
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αντιμετωπιστούν με την πραγματοποίηση ερευνών αγοράς ή στο πλαίσιο 
ανταγωνιστικού διαλόγου (εάν χρησιμοποιείται). 

Εξακρίβωση: 
Κατά την ανάθεση ο προσφέρων θα αποδείξει ότι η γραμμή ή οι 
γραμμές παραγωγής για το προϊόν ινών προορίζονται για παραγωγή με 
το ελάχιστο ανακυκλωμένο περιεχόμενο. 
Πιστοποίηση τρίτων σχετικά με το ανακυκλωμένο περιεχόμενο και την 
ιχνηλασιμότητά του πρέπει να παρασχεθεί για τις γραμμές παραγωγής 
των προϊόντων που πρόκειται να παραδοθούν και το ανακυκλωμένο 
υλικό τροφοδοσίας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ISO 14021, ISO 
9001 ή ισοδύναμα πρότυπα. Η εξακρίβωση πρέπει να παρέχει 
πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη 4.4 και 6 του EN 15343. 

 AC3. Ανακύκλωση πολυεστέρα 
Θα δίδονται βαθμοί σε προσφέροντες οι οποίοι μπορούν να 
αποδείξουν: 

- ότι ο σχεδιασμός του τελικού κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος 
διευκολύνει τον διαχωρισμό για υφάσματα από πολυεστέρα στο 
τέλος της διάρκειας ζωής ενός προϊόντος· 

- ότι προβλέπεται τρόπος εθελοντικής επιστροφής για το 
κλωστοϋφαντουργικό προϊόν, ώστε η αναθέτουσα αρχή να 
μπορεί να επιστρέψει υφάσματα από πολυεστέρα προς 
ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση. 

Εξακρίβωση: 
Κατά την ανάθεση ο προσφέρων πρέπει: 
- να παράσχει στοιχεία σχετικά με τα μέτρα και τα χαρακτηριστικά του 
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σχεδιασμού που θα διευκολύνουν τον διαχωρισμό των υφασμάτων 
για ανακύκλωση και/ή 

- να παράσχει στοιχεία σχετικά με τις ρυθμίσεις επιστροφής και 
έγγραφη δέσμευση, χρονικά παρατεινόμενη για την κάλυψη του τέλους 
του κύκλου ζωής των προϊόντων. 

 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

3.1.3 Χημικοί περιορισμοί 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
TS5. Δήλωση για τον κατάλογο υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών του REACH 
(Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Ο προσφέρων πρέπει να δηλώσει την παρουσία οποιωνδήποτε ουσιών περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών 
του REACH13 και οι οποίες βρίσκονται σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του 0,1 % (κατά βάρος) στο τελικό προϊόν. 

Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να παράσχει έγκυρη δήλωση βάσει του άρθρου 33 παράγραφος 2 του κανονισμού REACH κατά την παράδοση του τελικού 
προϊόντος ή προϊόντων. Εάν δηλωθεί η παρουσία ουσιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών, οι ουσίες 
αυτές πρέπει να προσδιοριστούν. 

TS6. Ουσίες που πρέπει να υποβληθούν σε δοκιμή στο τελικό προϊόν 
('Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Το τελικό παρεχόμενο προϊόν δεν πρέπει να περιέχει τις ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα 1 σε ποσότητες που υπερβαίνουν τα 
επιμέρους ή τα συνολικά όρια συγκέντρωσης. Αυτό πρέπει να αποδεικνύεται με εργαστηριακή δοκιμή δείγματος κάθε τύπου προϊόντος που 
παρέχεται στη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή θα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επίσης τη διενέργεια πρόσθετου τυχαίου 

                                                        
13 Ο κατάλογος υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών του REACH είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση https://echa.europa.eu/regulations/reach/authorisation/the-candidate-list. 



 

23 
 

ελέγχου. 

Εξακρίβωση: 
Κάθε δείγμα προϊόντος πρέπει να αναλύεται από εργαστήριο που είναι διαπιστευμένο να διενεργεί τις σχετικές δοκιμές σύμφωνα με το ISO 
17025 ή από τον φορέα διαπίστευσης για πρόγραμμα δοκιμών κλωστοϋφαντουργικών ειδών το οποίο απαιτεί τη διενέργεια δοκιμών προϊόντος. 
Κατά την παράδοση των προϊόντων πρέπει να παρέχεται πιστοποιητικό ή πιστοποιητικά με τα οποία να αποδεικνύεται η συμμόρφωση. 

Όταν οι μέθοδοι δοκιμών είναι ίδιες, πρέπει να γίνονται δεκτά τα αποτελέσματα δοκιμών από έγκυρα οικολογικά σήματα τύπου I, 
συμπεριλαμβανομένου του οικολογικού σήματος της ΕΕ, καθώς και από προγράμματα τρίτων για τη διενέργεια δοκιμών κλωστοϋφαντουργικών 
ειδών14. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 AC4. Περιορισμοί σε ουσίες προς εξακρίβωση στις εγκαταστάσεις 
παραγωγής 
Θα δίδονται βαθμοί σε προσφέροντες οι οποίοι περιορίζουν τη χρήση 
των ουσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα 2 στις διεργασίες 
βαφής, τυποβαφής και φινιρίσματος για το παρεχόμενο προϊόν ή 
προϊόντα. 

Εξακρίβωση: 
Κατά την παράδοση των προϊόντων ο προσφέρων πρέπει να παράσχει 
έγκυρη έκθεση επιτόπιου ελέγχου που διενεργήθηκε από τρίτο στην 
οποία να επαληθεύεται ο τύπος παραγωγής που χρησιμοποιήθηκε για 
το προϊόν στις εγκαταστάσεις βαφής, τυποβαφής και φινιρίσματος. Η 
έκθεση ελέγχου δεν πρέπει να είναι παλαιότερη των δύο ετών και 
πρέπει να περιλαμβάνει: 

i. πορίσματα των επιθεωρήσεων των αποθεμάτων χημικών 
ουσιών και της λειτουργίας των διεργασιών παραγωγής, 

                                                        
14 Κατά τον χρόνο σύνταξης τα προγράμματα Oeko Tex 100, Bluesign και GOTS θεωρείται ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο διασφάλισης. 
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ii. επιβεβαίωση των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων και 
iii. αποτελέσματα των αναλυτικών δοκιμών (εφόσον 

διενεργήθηκαν) σε κάθε εγκατάσταση. 
 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

3.1.4 Ανθεκτικότητα και παράταση της διάρκειας ζωής 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
TS7. Πρότυπα ανθεκτικότητας 
('Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις ανθεκτικότητας που καθορίζονται στα παραρτήματα 2 και 3. 

Σε περίπτωση λειτουργικών ενδυμάτων εργασίας για τα οποία μπορούν να αποδειχθούν εγγενή χαρακτηριστικά επιδόσεων που καθιστούν 
περιττή την εφαρμογή απωθητικών νερού, ρύπων ή κηλίδων και/ή επιβραδυντικών φλόγας στο ύφασμα, το προϊόν θα εξαιρείται από τις 
απαιτήσεις διενέργειας δοκιμών 3.7 και/ή 3.8 του παραρτήματος 3. 

Εξακρίβωση: 
Για κάθε σχέδιο προϊόντος ή είδος ενδύματος εργασίας που πρόκειται να παρασχεθεί, ο προσφέρων θα προσκομίζει, κατά την παράδοση των 
προϊόντων, εκθέσεις δοκιμών που διενεργήθηκαν σύμφωνα με τα πρότυπα που καθορίζονται στο παράρτημα 3. Με τις εκθέσεις θα 
εξακριβώνεται ότι κάθε τύπος ή μοντέλο προϊόντος πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις ανθεκτικότητας. 

TS8. Διαθεσιμότητα μερών και εξαρτημάτων 
(Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Ο επιτυχών προσφέρων πρέπει να καθιστά διαθέσιμα ανταλλακτικά για όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα (π.χ. φερμουάρ, κουμπιά, αγκράφες) που 
αποτελούν μέρος των προϊόντων που πρόκειται να παρασχεθούν για τουλάχιστον δύο έτη μετά την παράδοση των προϊόντων ή για τη διάρκεια 
της σύμβασης προμήθειας (όποιο έχει μεγαλύτερη διάρκεια). Πρέπει επίσης να παρέχεται ενδεικτικός τιμοκατάλογος για τα εν λόγω μέρη και 
εξαρτήματα. 
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Εξακρίβωση: 
Κατά την ανάθεση ο προσφέρων θα παράσχει έγγραφη δέσμευση για την εκπλήρωση της απαίτησης στο πλαίσιο της εγγύησης προϊόντος και 
ενδεικτικό τιμοκατάλογο για το απόθεμα ανταλλακτικών. 

 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

3.1.5 Διατήρηση της ενέργειας κατά τη χρήση 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
TS9. Επιλογή υφασμάτων για ελαχιστοποίηση της χρήσης ενέργειας κατά το στέγνωμα και το σιδέρωμα 
(Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

(Για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που θα πλένονται σε καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση) 
Το ύφασμα που θα επιλεγεί θα έχει ποσοστό κατακράτησης υγρασίας μετά την κλώση κάτω από 35 % και βαθμό λειότητας μετά τη βαφή SA3 
για υφάσματα με περιεκτικότητα ≥50 % σε βαμβάκι και SA4 όταν η περιεκτικότητα σε βαμβάκι είναι <50 %. 
 
Εξακρίβωση: 
Κατά την παράδοση των προϊόντων ο προσφέρων θα παράσχει έκθεση δοκιμής η οποία θα αποδεικνύει τις επιδόσεις του υφάσματος ή των 
υφασμάτων σύμφωνα με τις ακόλουθες μεθόδους: 

• ποσοστό κατακράτησης υγρασίας: διαδικασία πλύσης EN ISO 15797 (ή ισοδύναμο). 
• ευκολία φροντίδας: όψη μετά την πλύση και το στέγνωμα EN ISO 15487 (ή ισοδύναμο). 

TS10. Σήμανση φροντίδας 
(Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

(Για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που προορίζονται για οικιακή πλύση) 

Η σήμανση φροντίδας υφασμάτων πρέπει να προωθεί την πλύση σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, εάν είναι δυνατόν στους 30oC ή και χαμηλότερα, 
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με χρήση του προγράμματος χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας του πλυντηρίου, εκτός εάν τεχνικός λόγος επιβάλλει διαφορετικά (π.χ. υγιεινή, 
ασφάλεια, ακαθαρσίες). 

Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να παράσχει παραδείγματα της σήμανσης φροντίδας και πρόσθετες οδηγίες για τον χρήστη, καθώς και, κατά περίπτωση, 
πληροφορίες σχετικά με τον λόγο για τον οποίο τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα θα πρέπει να πλένονται σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 
30oC. 
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3.1.6 Σχεδιασμός για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
AC5. Σχεδιασμός για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 
(Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Τα ενδύματα πρέπει να είναι σχεδιασμένα κατά τρόπο ώστε τυχόν λογότυπα ή διακριτικά γνωρίσματα να μπορούν να αφαιρεθούν ή να 
επιτυπωθούν εύκολα χωρίς να καταστραφεί το προϊόν. 

Εξακρίβωση: 
Κατά την παράδοση των προϊόντων ο προσφέρων πρέπει να παράσχει σαφείς και εύκολα κατανοητές οδηγίες για τους αναδόχους 
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επαναχρησιμοποίησης σχετικά με τον τρόπο αφαίρεσης ή επιτύπωσης λογοτύπων ή σήμανσης. 
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3.2 Παροχή υπηρεσιών κλωστοϋφαντουργίας 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών κλωστοϋφαντουργίας με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

3.2.1 Κριτήρια επιλογής 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
SC1.  Πάροχοι υπηρεσιών κλωστοϋφαντουργίας 
Οι προσφέροντες πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι διαθέτουν 
πόρους, εμπειρογνωσία, τεκμηριωμένες διαδικασίες και συστήματα 
διαχείρισης που είναι απαραίτητα για τις ακόλουθες πτυχές των 
παρεχόμενων υπηρεσιών15 (επιλέγονται ανάλογα με τον διαγωνισμό): 

• Για υπηρεσίες συντήρησης: 
- Η εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού 

για αποθέματα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Με τον 
τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η συλλογή σε συνεχή βάση 
δεδομένων και παρατηρήσεων από τελικούς χρήστες σχετικά 
με την κατάσταση και τη διάρκεια ζωής των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Τα συστήματα αυτά θα 
έχουν χρησιμοποιηθεί ενεργά για τον προσδιορισμό της 
συχνότητας και των αιτίων αστοχίας των υφασμάτων και 
των ειδών ένδυσης. 

SC1.  Πάροχοι υπηρεσιών κλωστοϋφαντουργίας 
Οι προσφέροντες πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι διαθέτουν 
πόρους, εμπειρογνωσία, τεκμηριωμένες διαδικασίες και συστήματα 
διαχείρισης που είναι απαραίτητα για τις ακόλουθες πτυχές των 
παρεχόμενων υπηρεσιών15 (επιλέγονται ανάλογα με τον διαγωνισμό): 

• Για υπηρεσίες πλύσης: στις εγκαταστάσεις πλύσης, η εφαρμογή 
συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σύμφωνα με το ISO 50001 ή 
ισοδύναμο πρότυπο και συμπεριλαμβανομένων των εξής: 
- κατάρτιση προσωπικού και προγράμματα 

ευαισθητοποίησης σε κάθε εγκατάσταση· 
- εξοπλισμός και διαδικασίες σε κάθε εγκατάσταση με σκοπό 

τη μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης της 
διεργασίας· 

- τοπική μέτρηση με την οποία καθίσταται δυνατή η 
διαχείριση και η υποβολή στοιχείων για την ειδική 

                                                        
15 Η ρητή δυνατότητα να απαιτούνται ικανότητες διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού προβλέφθηκε στο παράρτημα XII μέρος ΙΙ στοιχείο δ) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ για 
τις δημόσιες προμήθειες, η οποία έπρεπε να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο το αργότερο έως τον Απρίλιο του 2016. 
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- Η διαχείριση υπηρεσιών επιδιόρθωσης και συντήρησης 
ειδών ένδυσης και υφασμάτων με σκοπό τη μεγιστοποίηση 
της διάρκειας ζωής τους. 

Εξακρίβωση: 
Οι προσφέροντες πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι διαθέτουν τα 
απαιτούμενα συστήματα και ικανότητες. Πρέπει να συγκεντρωθούν 
σχετικά παραδείγματα από προηγούμενες συμβάσεις. 

Επιπλέον, πρέπει να περιγράψουν τους εσωτερικούς πόρους, τα 
συστήματα διαχείρισης και τις υποδομές που θα χρησιμοποιηθούν για 
τη διαχείριση της συμμόρφωσης και την παροχή των υπηρεσιών. 
Όπου κρίνεται σκόπιμο, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να 
διενεργήσει επιτόπιες επισκέψεις και επιθεωρήσεις, ή να ζητήσει τη 
διενέργεια επιθεωρήσεων από τρίτο, προκειμένου να επιβεβαιωθούν οι 
ικανότητες του προσφέροντος. 

κατανάλωση ενέργειας που αφορά τις διεργασίες πλύσης 
και τα είδη κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία σε κάθε εγκατάσταση 
(δηλαδή ηλεκτρική ενέργεια, αέρια και υγρά καύσιμα που 
καταναλώνονται εκφρασμένα σε kWh ανά kg 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων υπό επεξεργασία στο 
πλαίσιο διεργασιών που χρησιμοποιούνται για σκεύη ή 
ενδύματα εργασίας). 

• Για υπηρεσίες συντήρησης: 
- Η εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού 

για αποθέματα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Με τον 
τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η συλλογή σε συνεχή βάση 
δεδομένων και παρατηρήσεων από τελικούς χρήστες σχετικά 
με την κατάσταση και τη διάρκεια ζωής των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Τα συστήματα αυτά θα 
έχουν χρησιμοποιηθεί ενεργά για τον προσδιορισμό της 
συχνότητας και των αιτίων αστοχίας των υφασμάτων και των 
ειδών ένδυσης. 

- Η διαχείριση υπηρεσιών επιδιόρθωσης και συντήρησης ειδών 
ένδυσης και υφασμάτων με σκοπό τη μεγιστοποίηση της 
διάρκειας ζωής τους. 

• Για υπηρεσίες επιστροφής (διαχείριση τέλους του κύκλου 
ζωής): 

- Η εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης στοιχείων 
ενεργητικού και υποδομών που στηρίζουν τον διαχωρισμό 
σε ειδικές διαφορετικές ροές, την αποθήκευση και την 
πώληση συγκεκριμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
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και υφασμάτων με σκοπό να μεγιστοποιηθούν η 
επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωσή τους. 

- Η παροχή συμβουλών σχεδιασμού στις αναθέτουσες αρχές 
προκειμένου να διευκολυνθούν η επαναχρησιμοποίηση και 
η ανακύκλωση. Η παροχή κατάρτισης σε υπαλλήλους της 
αναθέτουσας αρχής όσον αφορά τον τρόπο διαχωρισμού 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους. 

Εξακρίβωση: 
Οι προσφέροντες πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι διαθέτουν τα 
απαιτούμενα συστήματα και ικανότητες. Πρέπει να συγκεντρωθούν 
σχετικά παραδείγματα από προηγούμενες συμβάσεις. 
Επιπλέον, πρέπει να περιγράψουν τους εσωτερικούς πόρους, τα 
συστήματα διαχείρισης και τις υποδομές που θα χρησιμοποιηθούν για 
τη διαχείριση της συμμόρφωσης και την παροχή των υπηρεσιών. 

Όπου κρίνεται σκόπιμο, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να 
διενεργήσει επιτόπιες επισκέψεις και επιθεωρήσεις, ή να ζητήσει τη 
διενέργεια επιθεωρήσεων από τρίτο, προκειμένου να επιβεβαιωθούν οι 
ικανότητες του προσφέροντος. 

 
 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

3.2.2 Πλύση 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
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TS1. Επιλογή υφασμάτων για ελαχιστοποίηση της χρήσης ενέργειας κατά το στέγνωμα και το σιδέρωμα 
(Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

(Για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που θα πλένονται σε καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση) 
 
Τα υφάσματα που θα επιλεγούν θα έχουν ποσοστό κατακράτησης υγρασίας μετά την κλώση κάτω από 35 % και βαθμό λειότητας μετά τη βαφή 
SA3 για υφάσματα με περιεκτικότητα ≥50 % σε βαμβάκι και SA4 όταν η περιεκτικότητα σε βαμβάκι είναι <50 %. 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να παράσχει έκθεση δοκιμής η οποία θα αποδεικνύει τις επιδόσεις του υφάσματος ή των υφασμάτων σύμφωνα με τις 
ακόλουθες μεθόδους: 

• ποσοστό κατακράτησης υγρασίας: διαδικασία πλύσης EN ISO 15797 (ή ισοδύναμο) 
• ευκολία φροντίδας: όψη μετά την πλύση και τη βαφή EN ISO 15487 (ή ισοδύναμο) 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Σημείωμα οδηγιών για τη χρήση ενέργειας και απορρυπαντικών κατά την πλύση 
Συνιστάται να γίνεται συνδυασμός των κριτηρίων για την κατανάλωση ενέργειας και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των απορρυπαντικών και να 
σταθμίζονται οι συνολικοί βαθμοί που δίδονται ως εξής: 

 Κριτήριο S5.1: Κατανάλωση ενέργειας: 75 %. 
 Κριτήριο S5.2: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις απορρυπαντικών: 25 %. 

Η παρακολούθηση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τη ρήτρα εκτέλεσης της σύμβασης S2.4. 

 AC1. Ειδική κατανάλωση ενέργειας 
Στους προσφέροντες θα δίδονται βαθμοί σύμφωνα με την προτεινόμενη 
ειδική κατανάλωση ενέργειας σε kWh (ηλεκτρική ενέργεια συν αέρια 
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και υγρά καύσιμα) ανά kg πλυμένου, στεγνού και τελικού (κατά 
περίπτωση) κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος για σκεύη ή ενδύματα 
εργασίας η οποία θα επιτευχθεί κατά τη διάρκεια παροχής της 
υπηρεσίας. 
Οι βαθμοί θα δίδονται κατά γραμμική αναλογία προς τις ληφθείσες 
προτάσεις, από το χαμηλότερο επίπεδο (100 % διαθέσιμοι βαθμοί) έως 
το υψηλότερο (μηδέν βαθμοί). 

Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων θα παράσχει προδιαγραφές για την τοπική μέτρηση κάθε 
γραμμής πλύσης, στεγνώματος και φινιρίσματος, προβαίνοντας σε 
διάκριση μεταξύ σκευών και ενδυμάτων εργασίας, που θα 
χρησιμοποιηθεί κατά την παροχή της υπηρεσίας. Θα περιγράψει επίσης 
τις ρυθμίσεις για την εξακρίβωση των ενδείξεων των τοπικών 
μετρητών. 

 AC2. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις απορρυπαντικών 
Στους προσφέροντες θα δίδονται βαθμοί εάν δεσμευτούν να 
χρησιμοποιούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης απορρυπαντικά τα 
οποία πληρούν τα κριτήρια υδατικής τοξικότητας και 
βιοδιασπασιμότητας του οικολογικού σήματος της ΕΕ για 
απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων για ιδρυματική χρήση ή ισοδύναμα 
κριτήρια. Τα κριτήρια είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-
criteria.html 

Στους προσφέροντες που αναλαμβάνουν τη δέσμευση αυτή θα δίδονται 
οι μέγιστοι διαθέσιμοι βαθμοί. 

Εξακρίβωση: 
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Ο προσφέρων πρέπει να παράσχει στοιχεία του συστήματος 
εξακρίβωσης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την αγορά 
συμμορφούμενων απορρυπαντικών για χρήση στις επιμέρους γραμμές 
πλύσης που θα παρέχουν την υπηρεσία. 

ΡΗΤΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 CPC1. Για υπηρεσίες κλωστοϋφαντουργίας στις οποίες 

περιλαμβάνεται η πλύση 
Ο επιτυχών προσφέρων πρέπει να εκτελεί τις υπηρεσίες σύμφωνα με 
την προτεινόμενη ειδική κατανάλωση ενέργειας και τη χρήση 
συμμορφούμενων απορρυπαντικών για τις οποίες έχει δεσμευτεί στην 
προσφορά του. 

Ο προσφέρων πρέπει να παράσχει τις ακόλουθες μορφές εξακρίβωσης: 

- μηνιαία δεδομένα μετρούμενης κατανάλωσης ενέργειας που 
έχουν συγκεντρωθεί από τις τοπικά μετρούμενες γραμμές 
επεξεργασίας στις σχετικές εγκαταστάσεις και τα οποία 
αποτυπώνουν το είδος/βάρος υφάσματος και διαιρούνται με το 
βάρος των υπό επεξεργασία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων· 

- αντίγραφα τιμολογίων για αγορές απορρυπαντικών μαζί με 
αποδεικτικά στοιχεία ότι τα απορρυπαντικά είτε: 
 
i) φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ· είτε 
ii) φέρουν οικολογικό σήμα τύπου I το οποίο περιλαμβάνει 
ισοδύναμα κριτήρια· είτε 
iii) πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια του οικολογικού σήματος 
της ΕΕ16. 

                                                        
16 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Industrial and Institutional Laundry Detergents (Απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων για βιομηχανική ή ιδρυματική χρήση), 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html. 
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Τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνουν έγκυρες 
άδειες οικολογικού σήματος για οικολογικά σήματα και/ή 
επαληθευμένα δεδομένα δοκιμών τρίτων για τα απορρυπαντικά 
που χρησιμοποιούνται. 
 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εξακρίβωση από 
τρίτο ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο ανάδοχος 
υποχρεούται να παράσχει τα αποδεικτικά αυτά στοιχεία με δικά του 
έξοδα. 

 

 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

3.2.3 Συντήρηση 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
TS2. Συντήρηση των κλωστοϋφαντουργικών στοιχείων ενεργητικού 
(Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Θα μπορούσε επίσης να συνδυαστεί ή να διατυπωθεί ως κριτήριο ανάθεσης που επιβραβεύει την πιο φιλόδοξη προσέγγιση συντήρησης. 
Ο προσφέρων υπηρεσίες κλωστοϋφαντουργίας, στο πλαίσιο του σχεδίου του διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού, θα παρατείνει την ωφέλιμη 
διάρκεια ζωής ενδυμάτων εργασίας και κλωστοϋφαντουργικών ειδών εσωτερικών χώρων παρέχοντας υπηρεσίες συνεχούς συντήρησης και 
επιδιόρθωσης. Στις υπηρεσίες αυτές θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο (ανάλογα με τα παρεχόμενα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα): 

- παροχή βασικών επιδιορθώσεων, συμπεριλαμβανομένων της επιδιόρθωσης ανοιγμένων ραφών και του ραψίματος, της αντικατάστασης 
χαλασμένων/απολεσθέντων μερών και της επιδιόρθωσης/αντικατάστασης φερμουάρ και στερεώσεων· 

- αντικατάσταση φύλλων υφάσματος για ενδύματα εργασίας· 
- επανακατεργασία και αδιαβροχοποίηση λειτουργικών επιστρώσεων. 
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Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων θα παράσχει λεπτομερείς προδιαγραφές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες συντήρησης συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
τεκμηριωμένων αποδεικτικών στοιχείων από τις εγκαταστάσεις συντήρησης που διαχειρίζεται ο ίδιος ή αποτελούν αντικείμενο συμφωνιών 
υπεργολαβίας. 

 

 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

3.2.4 Επιστροφή 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
 TS3. Σύστημα επιστροφής 

Θα μπορούσε επίσης να συνδυαστεί ή να διατυπωθεί ως κριτήριο 
ανάθεσης που επιβραβεύει την πιο φιλόδοξη προσέγγιση επιστροφής. 
Στο πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού που 
εφαρμόζει ο προσφέρων πρέπει να διαχειρίζεται σύστημα επιστροφής ή 
να έχει συνάψει επίσημη συμφωνία με πρόγραμμα επιστροφής για τα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που παρέχονται προς χρήση στο 
πλαίσιο της σύμβασης, στο οποίο να συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

• συστήματα συλλογής εγκατεστημένα στις εγκαταστάσεις της 
αναθέτουσας αρχής, ώστε να διευκολύνονται (κατά περίπτωση) 
η διαλογή και η ταξινόμηση των κλωστοϋφαντουργικών ειδών· 

• κατάρτιση και υλικό οδηγιών, ώστε να διασφαλίζεται ότι το 
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προσωπικό της δημόσιας αρχής κατανοεί σαφώς τον τρόπο 
χρήσης του συστήματος· 

• δραστηριότητες διαλογής μετά τη συλλογή, ώστε να 
μεγιστοποιείται η αξία που προκύπτει από την 
επαναχρησιμοποίηση ή την ανακύκλωση. Στο πλαίσιο αυτό 
περιλαμβάνεται κατ’ ελάχιστο ο διαχωρισμός με βάση τις ίνες, 
το χρώμα και την κατάσταση του ενδύματος. 

Ο προσφέρων θα παράσχει ένδειξη των πιθανών τελικών αγορών για τα 
ανακτώμενα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. 

Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να παράσχει περιγραφή του προτεινόμενου 
συστήματος συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, τεκμηρίωσης για 
τα συστήματα μετά τη συλλογή τα οποία διαχειρίζεται, καθώς και τις 
προδιαγραφές για τις γραμμές διαλογής και φωτογραφικά αποδεικτικά 
στοιχεία από τις εγκαταστάσεις. 

ΡΗΤΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 CPC2. Σύστημα επιστροφής 

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει στοιχεία για τις επιδόσεις του 
συστήματος επιστροφής που εφαρμόζει σύμφωνα με τις ακόλουθες 
απαιτήσεις: 

• Θα πραγματοποιούνται έρευνες προσωπικού στις 
εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής, ώστε να διαπιστώνεται 
πόσο εύκολη είναι η χρήση των συστημάτων 
συλλογής/διαχωρισμού. Οι εν λόγω έρευνες θα 
πραγματοποιούνται εντός των πρώτων έξι μηνών παροχής των 
υπηρεσιών και τα πορίσματα θα χρησιμοποιούνται για τον 
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προσδιορισμό/την εφαρμογή ενδεχόμενων μέτρων βελτίωσης. 

• Η κατά βάρος αναλογία των συλλεγέντων 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που έχουν 
επαναχρησιμοποιηθεί ή ανακυκλωθεί και η σχετική αξία/kg των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που προκύπτει από τις 
τελικές αγορές προορισμού στις οποίες αποστέλλονται θα 
προσδιορίζεται και θα καταγράφεται σε ετήσια βάση. 

Ο προσφέρων θα παρέχει σύντομη περίληψη των πορισμάτων της 
έρευνας προσωπικού και ενδεχόμενων μέτρων βελτίωσης που 
προσδιορίστηκαν. Θα παρέχεται ετήσια έκθεση όπου θα παρατίθεται 
ανάλυση του προορισμού των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και η 
αξία που προέκυψε από κάθε τελική αγορά. 
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4. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 
Η κοστολόγηση κύκλου ζωής (ΚΚΖ-LCC) είναι μια τεχνική η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του συνολικού κόστους 
κτήσης για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (και ίσως ορισμένων εξωτερικών περιβαλλοντικών παραγόντων). Είναι μια μέθοδος η οποία 
επιτρέπει τη λήψη αποτελεσματικών, μακρόπνοων επενδυτικών αποφάσεων, καθώς ορισμένες πτυχές του κόστους ίσως δεν είναι εξαρχής 
προφανείς σε όποιον λαμβάνει τις αποφάσεις, π.χ. ίσως απαιτηθεί μια υψηλότερη αρχική επένδυση για να επιτευχθεί χαμηλότερο κόστος κύκλου 
ζωής, με βάση χαμηλότερο κόστος ενέργειας για την πλύση και βελτιωμένη ανθεκτικότητα με αντίστοιχη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και χαμηλότερο 
κόστος επιδιορθώσεων. Όταν λαμβάνονται υπόψη οι εξωτερικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες, η ΚΚΖ είναι ιδιαιτέρως σημαντική για την 
επίτευξη βελτιωμένων περιβαλλοντικών επιδόσεων. 

Τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΟΔΣ στον τομέα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων λαμβάνουν υπόψη διάφορες πτυχές του σχεδιασμού και των 
προδιαγραφών των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων οι οποίες, εφόσον εξεταστούν προσεκτικά κατά το στάδιο ανάθεσης της σύμβασης, 
μπορούν να χρησιμεύσουν στη μείωση του κόστους του κύκλου ζωής που συνδέεται με την πλύση, τη συντήρηση και το τέλος του κύκλου ζωής 
τους: 

o Πλύση: το κόστος της ενέργειας που συνδέεται με την πλύση, το στέγνωμα και το σιδέρωμα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων θα 
αποτελεί είτε άμεση δαπάνη για τη δημόσια αρχή (εάν διαχειρίζεται την πλύση) είτε έμμεση δαπάνη η οποία μετακυλίεται από τους 
αναδόχους (εάν οι υπηρεσίες πλύσης ανατίθενται σε τρίτους). Οι προδιαγραφές των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων μπορεί να έχουν 
σημαντική επίδραση στην ενέργεια που απαιτείται ανά κύκλο πλύσης: 

- Η σύνθεση των ινών των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ποσότητα της ενέργειας που 
απαιτείται για την πλύση, το στέγνωμα και το σιδέρωμά τους. Για παράδειγμα, τα ενδύματα εργασίας ή τα κλωστοϋφαντουργικά 
είδη εσωτερικών χώρων που αποτελούνται από μείγματα βαμβακιού-συνθετικού μπορούν να μειώσουν την ενέργεια που 
απαιτείται για κάθε κύκλο πλύσης και, συνεπώς, και το κόστος, έως περίπου 50 % σε σύγκριση με τα ίδια προϊόντα που 
αποτελούνται από 100 % φυσικές ίνες. 

o Διάρκεια ζωής: η διάρκεια ζωής ενός κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες. Σε αυτούς 
περιλαμβάνονται η ανθεκτικότητά του στη φθορά και στην πρώιμη αστοχία και η παροχή κατάλληλης φροντίδας και συντήρησης (ιδίως 
στην περίπτωση τεχνικών προϊόντων με ιδιαίτερες ιδιότητες), ώστε να αποφεύγεται η πρόωρη αντικατάσταση: 

- Η ανθεκτικότητα στη φθορά κατά τη χρήση και τους κύκλους πλύσης επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη σύνθεση των ινών. 
Μια περισσότερο ανθεκτική σύνθεση των ινών μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής ενός κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος 
κατά, ενδεικτικά, μεταξύ 34 % (στην περίπτωση ενδυμάτων εργασίας) και 100 % (στην περίπτωση πετσετών και σεντονιών) σε 
σύγκριση με ένα είδος που αποτελείται από 100 % βαμβάκι. 
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- Η πρώιμη αστοχία ραφών και τελειωμάτων, καθώς και κουμπωμάτων όπως φερμουάρ, κουμπιά, αυτοκόλλητες ταινίες τύπου 
velcro και αγκράφες, μπορεί να απαιτεί δαπανηρές επιδιορθώσεις και κατεργασίες ή να οδηγήσει σε πρόωρη απόρριψη 
ενδυμάτων εργασίας και στολών. Παρότι ο προγραμματισμός των προϊόντων βασίζεται συνήθως σε διάρκεια ζωής έως δύο έτη, 
μέσω ενός καλύτερου σχεδιασμού και ανθεκτικών προδιαγραφών υπάρχει δυνατότητα να αυξηθεί η διάρκεια αυτή σε έως τρία 
έτη, με αντίστοιχες μειώσεις στο κόστος συντήρησης και αντικατάστασης. 

o Τέλος του κύκλου ζωής: η διάθεση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους αποτελεί οικονομική 
επιβάρυνση για τις δημόσιες αρχές, οι οποίες πρέπει να πληρώνουν κατά βάρος. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα στο τέλος του 
κύκλου ζωής τους έχουν αξία στην αγορά ανακύκλωσης (ενδεικτικά 250-560 EUR/τόνος). Υπάρχει ζήτηση τόσο για περαιτέρω χρήση 
στην αρχική τους μορφή (π.χ. ως μεταχειρισμένα ενδύματα εργασίας) όσο και ως πρώτες ύλες για χρήση στην παραγωγή νέων 
κλωστοϋφαντουργικών ή άλλων προϊόντων (π.χ. μονωτικά υλικά). Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε θετική ή ουδέτερη αξία για την 
παραγωγή αποβλήτων κλωστοϋφαντουργίας. 

- Οι δημόσιες αρχές μπορούν να λάβουν ενεργά μέτρα για την αύξηση της αξίας των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στο τέλος 
του κύκλου ζωής τους – για παράδειγμα, εφαρμόζοντας συστήματα διαχωρισμού των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στο τέλος 
του κύκλου ζωής τους σε διαφορετικές ειδικές ροές ή απαιτώντας σχεδιασμό για εύκολη αφαίρεση λογοτύπων. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες αυτούς συνδυαστικά, το «συνολικό κόστος κτήσης» για κάθε παρεχόμενο κλωστοϋφαντουργικό είδος 
μπορεί να μειωθεί. Ένας τρόπος ελέγχου των παραγόντων αυτών είναι η μετατόπιση από την προμήθεια κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην 
παροχή υπηρεσιών κλωστοϋφαντουργίας. Οι επιδόσεις μπορούν στη συνέχεια να προσδιοριστούν για κάθε στάδιο στον κύκλο ζωής των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται. Οι ανάδοχοι καθίστανται ακολούθως υπεύθυνοι για τη βελτιστοποίηση του κόστους 
παροχής των υπηρεσιών αυτών, που σε διαφορετική περίπτωση θα συνεπάγονταν πρόσθετες γενικές δαπάνες και υπεργολαβίες για τις δημόσιες 
αρχές. 
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Παράρτημα 1: Περιορισμοί ουσιών τελικού προϊόντος 
Ομάδα ουσιών Περιορισμοί που εφαρμόζονται Όρια 

συγκέντρωσης 
Μέθοδος δοκιμής 

1.1 Αζωχρώματα 

Περιπτώσεις 
εφαρμογής: 

Είδη ρουχισμού που 
περιέχουν ακρυλικό, 
βαμβάκι, πολυαμίδιο 
και μαλλί 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
αζωχρώματα που μπορεί να 
μετατραπούν σε αρωματικές αμίνες οι 
οποίες είναι γνωστό ότι είναι 
καρκινογόνες (βλέπε τον κατάλογο στο 
προσάρτημα 2 του οικολογικού σήματος 
της ΕΕ17). Για τους σκοπούς δοκιμής 
του τελικού προϊόντος θα εφαρμόζεται 
οριακή τιμή για τις αρυλαμίνες. 

30 mg/kg ανά 
αμίνη 

 

EN 14362-1 και 3 ή 
ισοδύναμο. 

1.2 Φορμαλδεΰδη 

Περιπτώσεις 
εφαρμογής: 

Όλα τα είδη 
ρουχισμού και τα 
κλωστοϋφαντουργικά 
είδη εσωτερικών 
χώρων που περιέχουν 
φυσικές ίνες 

 

Οι ακόλουθες οριακές τιμές ισχύουν 
για την υπολειμματική φορμαλδεΰδη 
στο τελικό προϊόν: 

 

 

EN ISO 14184-1 ή 
ισοδύναμο. 

- Προϊόντα που προορίζονται 
για βρέφη και παιδιά ηλικίας 
κάτω των 3 ετών 

16 ppm 

 

- Όλα τα άλλα προϊόντα 75 ppm 

 

Θα μπορούσε να ζητηθεί 
συμπληρωματικά ως κριτήριο 
ανάθεσης η βελτίωση των επιδόσεων 
για ενδύματα που έρχονται σε επαφή 
με την επιδερμίδα18. 

 

Η ακόλουθη απαίτηση μπορεί να 
εφαρμοστεί ως αναλυτικό κριτήριο 
μόνο για κλωστοϋφαντουργικά είδη 
εσωτερικών χώρων: 

- Εκπομπές από το τελικό 
προϊόν 

0,1 mg/m3 EN 16516 και EN 
ISO 14184-1 ή 
ισοδύναμο 

1.3 Βοηθητικές 
ουσίες 

Περιπτώσεις 
εφαρμογής: 

Όλα τα προϊόντα 

Οι ακόλουθες ουσίες δεν πρέπει να 
περιέχονται στο τελικό προϊόν: 

- Εννεϋλοφαινόλη 
- Οκτυλοφαινόλη 

Συνολικό 
άθροισμα 
100 mg/kg 

Εκχύλιση με 
διαλύτη, 
ακολουθούμενη από 
υγροχρωματογραφία 
υψηλής απόδοσης-
φασματομετρία 
μάζας (HPLC/MS) 

Οι ακόλουθες ουσίες δεν πρέπει να 
περιέχονται στο τελικό προϊόν: 

- Αιθοξυλιωμένη 
εννεϋλοφαινόλη 

- Αιθοξυλιωμένη 
οκτυλοφαινόλη 

Συνολικό 
άθροισμα 
100 mg/kg 

ISO 18254 

1.4 Επιστρώσεις, Οι επιστρώσεις, η τυποβαφή με Συνολικό EN ISO 14389 ή 

                                                        
17 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EU Ecolabel textile product group (Οικολογικό σήμα της ΕΕ για την 
κατηγορία προϊόντων «κλωστοϋφαντουργικά είδη»), 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html. 
18 Μπορεί να απαιτηθεί συμβιβασμός όσον αφορά την ποιότητα και την ανθεκτικότητα ενδυμάτων από 
άκαμπτα υφάσματα, ιδιαίτερα όταν τα ενδύματα πρόκειται να πλυθούν σε υψηλή θερμοκρασία. 
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πολυστρώσεις και 
μεμβράνες 

Περιπτώσεις 
εφαρμογής: 

Όταν ενσωματώνονται 
στη δομή του 
κλωστοϋφαντουργικού 
προϊόντος 

 

πλαστισόλη, οι πολυστρώσεις, οι 
μεμβράνες και τα πλαστικά 
εξαρτήματα δεν πρέπει να περιέχουν 
τις ακόλουθες φθαλικές ενώσεις: 

- DEHP (φθαλικό δις(2-
αιθυλεξύλιο)) 

- BBP (φθαλικό 
βουτυλοβενζύλιο) 

- DBP (φθαλικό διβουτύλιο) 
- DMEP (φθαλικό δις(2-

μεθοξυαιθύλιο)) 
- DIBP (φθαλικό 

διισοβουτύλιο) 
- DIHP (φθαλικό δι-C6-8-

διακλαδισμένο αλκύλιο) 
- DHNUP (φθαλικό δι-C7-11-

διακλαδισμένο αλκύλιο) 
- DHP (φθαλικό δι-n-εξύλιο) 

άθροισμα 
0,10 % κατά 
βάρος 

ισοδύναμο. 

Παράρτημα 2: Περιορισμοί ουσιών στη διαδικασία παραγωγής 
Ομάδα ουσιών Περιορισμοί που εφαρμόζονται Απαιτήσεις εξακρίβωσης 

2.1 Χρώματα και 
χρωστικές ουσίες 

 

Τα ακόλουθα χρώματα και χρωστικές ουσίες δεν 
πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων: 

Acid Red 26, Direct Black 38, Disperse Blue 1, 
Basic Red 9, Direct Blue 6, Disperse Orange 11, 
Basic Violet 14, Direct Red 28, Disperse Yellow 3, 
Pigment Red 104, Pigment Yellow 34 

Επιτόπιος έλεγχος για τον 
προσδιορισμό των 
χρησιμοποιούμενων 
χρωμάτων. 

 

2.2 Βοηθητικές 
ουσίες 

 

Οι ακόλουθες ουσίες δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων: 

- χλωριούχο δισ(αλκύλιο υδρογονωμένου 
στέατος)διμεθυλαμμώνιο (DTDMAC) 

- χλωριούχο διστεατυλοδιμεθυλαμμώνιο 
(DSDMAC) 

- χλωριούχο δισ(υδρογονωμένο 
στέαρ)διμεθυλαμμώνιο (DHTDMAC) 

- Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ (EDTA) 
- διαιθυλενοτριαμινοπενταοξικό οξύ (DTPA) 
- 4-(1,1,3,3-τετραμεθυλοβουτυλο)φαινόλη· 
- 1-μεθυλο-πυρρολιδόνη-2 
- Νιτριλοτριοξικό οξύ (NTA) 

Επιτόπιος έλεγχος για τον 
προσδιορισμό των 
χημικών ουσιών που 
χρησιμοποιούνται ως 
βοηθητικές ουσίες. 

 

2.3 Λεύκανση 

 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται λευκαντικά που 
βασίζονται στο χλώριο για τη λεύκανση νημάτων, 
υφασμάτων ή πλεκτών φύλλων. 

 

Επιτόπιος έλεγχος για τον 
προσδιορισμό των 
χρησιμοποιούμενων 
λευκαντικών. 
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2.4 Κατεργασίες 
με 
υδροαπωθητικά, 
απωθητικά 
λεκέδων και 
ελαιοαπωθητικά 

 

Στοιχειώδης απαίτηση: 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μακράς αλυσίδας 
(≥C5)  υπερφθοροαλκανικά σουλφονικά οξέα ή 
σουλφονίδια (PFSA) και 
(≥C7)  υπερφθοροαλκυλικά καρβοξυλικά οξέα ή 
καρβοξύλια (PFCA). 

Αναλυτική απαίτηση: 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατεργασίες με 
φθοριωμένα υδροαπωθητικά, απωθητικά λεκέδων 
και ελαιοαπωθητικά, εκτός εάν οι λειτουργίες αυτές 
απαιτούνται συνδυαστικά. 

Επιπλέον, τόσο για τα στοιχειώδη όσο και για τα 
αναλυτικά κριτήρια, το ένδυμα ή τα ενδύματα πρέπει 
να υποβάλλονται σε δοκιμή ανθεκτικότητας (βλέπε 
κριτήριο 3.1) 

Επιτόπιος έλεγχος για τον 
προσδιορισμό των 
απωθητικών που 
χρησιμοποιούνται για το 
φινίρισμα. 

 

2.5 Αδιάβροχες 
μεμβράνες 

 

Οι μεμβράνες και οι πολυστρώσεις από φθοριούχο 
πολυμερές που χρησιμοποιούνται για εξωτερικά 
ενδύματα δεν πρέπει να παρασκευάζονται με χρήση 
υπερφθοροοκτανοϊκού οξέος (PFOA) ή τυχόν 
φθοριωμένων επιφανειοδραστικών ουσιών 
μακρύτερης αλυσίδας. 

 

Επιτόπιος έλεγχος του 
προμηθευτή 
μεμβρανών/πολυστρώσεων 
ή τεκμηρίωση από κρατικό 
ρυθμιστικό φορέα. 

 

2.6 
Επιβραδυντικά 
φλόγας 

 

Στοιχειώδης απαίτηση: 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα 
επιβραδυντικά φλόγας: 

- HBCDD – Εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο 
- DecaBDE – Δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρας 
- TEPA – Τρις(αζιριδινυλο)φωσφινοξείδιο 
- TRIS – Φωσφορικό τρις (2,3-

διβρωμοπροπύλιο) 
- TCEP – Φωσφορικό τρις (2-χλωροαιθύλιο) 
- Παραφίνη, C 10-C 13, χλωριωμένη (SCCP) 

Αναλυτική απαίτηση: 

Όταν απαιτείται πυροπροστασία το ύφασμα πρέπει 
να υποβάλλεται σε δοκιμή, ώστε να διασφαλίζεται 
ότι παρέχει υψηλό επίπεδο ανθεκτικότητας (βλέπε 
κριτήριο 3.1) 

Επιτόπιος έλεγχος για τον 
προσδιορισμό των 
χρησιμοποιούμενων 
επιβραδυντικών φλόγας. 
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Παράρτημα 3: Δοκιμές ανθεκτικότητας 

3.1 Ενδεικτική εφαρμογή των απαιτήσεων επιδόσεων ανθεκτικότητας των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
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Δοκιμές που εφαρμόζονται σε όλα τα 
προϊόντα 

        

Πετσέτες και κλινοσκεπάσματα         

Στολές και επίσημα ενδύματα εργασίας         

Ενδύματα βαριάς εργασίας και ΜΑΠ 
για επιτόπιες επιχειρήσεις         

Λειτουργικά εξωτερικά ενδύματα, 
δηλαδή πανωφόρια, παντελόνια, ΜΑΠ         

 

3.2 Δείκτες αναφοράς επιδόσεων και μέθοδοι δοκιμών 
Στοιχειώδεις επιδόσεις 
 
Πρότυπο 
ανθεκτικότητας 

Δείκτες αναφοράς επιδόσεων Μέθοδος/-οι δοκιμής 

3.1 Μεταβολή 
διαστάσεων 

Υφαντά υφάσματα 
- Βαμβάκι και μείγμα βαμβακιού +/- 

3,0 % 
- Μείγμα μαλλιού +/- 2,0 % 
- Συνθετικές ίνες +/- 2,0 % 
- Κλινοσκεπάσματα και πετσέτες +/-

8,0 % 
 

EN ISO 6330 (οικιακή πλύση) 
ή ισοδύναμο, ή ISO 15797 
(βιομηχανικά πλυντήρια 
ρούχων) ή ισοδύναμο σε 
συνδυασμό με το EN ISO 
5077 ή ισοδύναμο μετά από 3 
πλύσεις. 

3.2 Αντοχή 
χρωματισμών στο 
πλύσιμο 

3-4 για αλλαγή χρώματος και 
λέκιασμα 
 

ISO 15797 ή ισοδύναμο (κατά 
περίπτωση) σε συνδυασμό με 
το ISO 105 C06  ή ισοδύναμο 

3.3 Αντοχή 
χρωματισμών στον 
ιδρώτα 

3-4 για αλλαγή χρώματος και 
λέκιασμα, 4 για σκούρα χρώματα 
(πρότυπο βάθος χρώματος > 1/1) 

ISO 15797 ή ισοδύναμο (κατά 
περίπτωση) σε συνδυασμό με 
το ISO 105 E04 (όξινο και 
αλκαλικό, σύγκριση με 
ύφασμα πολλών ινών) ή 
ισοδύναμο. 

3.4 Αντοχή 
χρωματισμών σε υγρή 

Επίπεδο 2-3 ISO 15797 ή ισοδύναμο (κατά 
περίπτωση) σε συνδυασμό με 
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τριβή το ISO 105 X12 ή ισοδύναμο 
3.5 Αντοχή στον 
εφελκυσμό 

<50 % βαμβάκι N/(g/m2)  2,0 
50 % βαμβάκι N/(g/m2)  1,8 
Ελάχιστες επιδόσεις 400 Ν 

EN ISO 13934 (μέθοδος 
αποκόλλησης λωρίδας) ή 
ισοδύναμο 

3.6 Αντοχή ραφών 100 N στη διάσπαση 
 

EN ISO 13935 (μέθοδος 
αποκόλλησης λωρίδας) ή 
ισοδύναμο. 
 

Αναλυτικές επιδόσεις 
 
Πρότυπο 
ανθεκτικότητας 

Δείκτες αναφοράς επιδόσεων Μέθοδος/-οι δοκιμής 

3.7 Απώθηση νερού, 
ρύπων και κηλίδων 

Η ακόλουθη διατήρηση της 
λειτουργικότητας μετά από 20 
κύκλους οικιακής πλύσης στους 
40oC ή 10 κύκλους βιομηχανικής 
πλύσης στους 75oC: 
 
- Υδροαπώθηση: 80 στους 90 
- Ελαιοαπώθηση: 3,5 στους 4,0 
- Απώθηση λεκέδων: 3,0 στους 5,0 
 
Οι θερμοκρασίες για βιομηχανική 
πλύση μπορούν να μειώνονται σε 
60oC για ενδύματα με 
θερμοσυγκολλημένες ραφές. 
 

ISO 6330 (οικιακή πλύση) ή 
ισοδύναμο ή ISO 15797 
(βιομηχανική πλύση) ή 
ισοδύναμο σε συνδυασμό με: 
 
- Υδροαπωθητικά: ISO 4920 ή 

ισοδύναμο 
- Ελαιοαπωθητικά: ISO 14419 ή 

ισοδύναμο 
- Απωθητικά λεκέδων: ISO 

22958 ή ισοδύναμο 
 

3.8 Επιβράδυνση 
φλόγας 

Τα προϊόντα που πλένονται πρέπει 
να διατηρούν τα λειτουργικά τους 
χαρακτηριστικά μετά από 50 
κύκλους πλύσης (αναλυτικό 
κριτήριο). 
 
Τα προϊόντα που δεν πλένονται 
πρέπει να διατηρούν τα λειτουργικά 
τους χαρακτηριστικά μετά από 
δοκιμή εμποτισμού σε νερό. 
 

ISO 6330 (οικιακή πλύση) ή 
ισοδύναμο, ή σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της σύμβασης EN 
ISO 10528 (βιομηχανική 
πλύση) ή ισοδύναμο σε 
συνδυασμό με το EN ISO 
12138 ή ισοδύναμο. 
 
Εάν το κλωστοϋφαντουργικό 
προϊόν δεν πλένεται και/ή δεν 
αφαιρείται, πρέπει να 
χρησιμοποιείται η μέθοδος 
δοκιμής που περιγράφεται στο 
BS 5651 τμήμα 4 ή ισοδύναμη 
μέθοδος19. 
 

 

                                                        
19 Η εν λόγω μέθοδος δοκιμής βασίζεται στη μέθοδο που περιγράφεται στο βρετανικό πρότυπο 5651: 

Μέθοδος καθαρισμού και διαδικασίες διαβροχής προς χρήση στην αξιολόγηση του αποτελέσματος του 
καθαρισμού και της διαβροχής στην ευφλεκτότητα υφασμάτων και συναρμολογημένων υφασμάτων. 


