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Κριτήρια της ΕΕ σχετικά με τις ΠΔΣ για τα έπιπλα 
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Σκοπός των κριτηρίων της ΕΕ για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) είναι να διευκολύνουν τις δημόσιες αρχές όσον αφορά την αγορά προϊόντων, υπηρεσιών και 
εργασιών με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η χρήση των κριτηρίων είναι προαιρετική. Τα κριτήρια διατυπώνονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε, αν η επιμέρους αρχή 
τα θεωρήσει κατάλληλα, να μπορούν να ενσωματωθούν στα τεύχη δημοπράτησης που εκδίδει.  Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν 
εκπονηθεί για την ομάδα προϊόντων «έπιπλα». Τα κριτήρια διακρίνονται σε τρεις ευρείες ενότητες, ανάλογα με το αν το αντικείμενο της σύμβασης είναι υπηρεσίες 
αναπαλαίωσης υφιστάμενων χρησιμοποιημένων επίπλων (Α.), προμήθεια καινούριων ειδών επίπλωσης (Β.) ή προμήθεια υπηρεσιών τέλους ζωής των επίπλων (Γ.). 
Στη συνοδευτική τεχνική ενημερωτική έκθεση αιτιολογείται περαιτέρω η επιλογή των εν λόγω κριτηρίων και περιλαμβάνονται παραπομπές για περισσότερες πληροφορίες. 

Τα κριτήρια διακρίνονται σε Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ) και Κριτήρια Ανάθεσης (ΚΑ). Για κάθε σύνολο κριτηρίων, οι δημόσιες αρχές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ δύο 
επιπέδων φιλοδοξίας: 

• Τα στοιχειώδη κριτήρια έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπουν την εύκολη εφαρμογή των ΠΔΣ, εστιάζοντας στον/στους κυριότερο/-ους τομέα/-είς περιβαλλοντικών 
επιδόσεων ενός προϊόντος και με σκοπό τη 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 περαιτέρω στην υποστήριξη περιβαλλοντικών στόχων και στόχων καινοτομίας. 

Η διατύπωση «(εξίσου για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια)» εισάγεται όταν τα κριτήρια είναι πανομοιότυπα για αμφότερα τα επίπεδα φιλοδοξίας. 

Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι τα είδη επίπλωσης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ομάδας προϊόντων μπορεί να ποικίλλουν σημαντικά ως προς τη 
φύση και τους τύπους των υλικών που χρησιμοποιούνται. Για τον λόγο αυτόν, ορισμένα κριτήρια συνοδεύονται από ανασταλτικές ρήτρες όπου αναφέρονται οι συνθήκες 
υπό τις οποίες τα εν λόγω κριτήρια θα πρέπει να θεωρούνται επαρκώς συναφή ώστε να περιλαμβάνονται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών.   

 

1.1 Ορισμός και πεδίο εφαρμογής 
 

Η κατηγορία προϊόντων «έπιπλα» περιλαμβάνει τις ελεύθερες ή εντοιχισμένες μονάδες των οποίων η πρωταρχική λειτουργία είναι η αποθήκευση, τοποθέτηση ή ανάρτηση 
αντικειμένων και/ή η παροχή επιφανειών όπου οι χρήστες μπορούν να αναπαύονται, να κάθονται, να μελετούν ή να εργάζονται, για χρήση σε εσωτερικούς ή σε εξωτερικούς 
χώρους. Στο πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνονται τα στρώματα κρεβατιών.  

Η κατηγορία προϊόντων δεν περιλαμβάνει τα ακόλουθα προϊόντα:  

α)  Προϊόντα των οποίων η πρωταρχική λειτουργία δεν είναι να χρησιμοποιούνται ως έπιπλα. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: φωτιστικά σώματα δρόμων, 
κιγκλιδώματα και φράχτες, κινητές σκάλες, ρολόγια, εξοπλισμός παιδότοπων, επιδαπέδιοι ή επιτοίχιοι καθρέφτες, αγωγοί ηλεκτρικών καλωδίων, κολονάκια δρόμων και 
οικοδομικά προϊόντα όπως σκαλοπάτια, πόρτες, παράθυρα, υλικά κάλυψης δαπέδων και επενδύσεις τοίχων· 

β)  Έπιπλα τοποθετημένα σε οχήματα που χρησιμοποιούνται για δημόσιες ή ιδιωτικές μετακινήσεις· 
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γ)  Προϊόντα επίπλου που αποτελούνται κατά περισσότερο από 5 % (κατά βάρος) από υλικά που δεν περιλαμβάνονται στα παρακάτω: συμπαγής ξυλεία, πετάσματα με βάση 
το ξύλο, φελλός, μπαμπού, ινδική κάλαμος (ρατάν), πλαστικό, μέταλλο, δέρμα, επιχρισμένα υφάσματα, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, γυαλί ή πληρωτικά υλικά.
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1.2 Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
Από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία που προκύπτουν από επιστημονική βιβλιογραφία αντλήθηκαν τα ακόλουθα πορίσματα όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
των επίπλων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους: 

• Το κυρίαρχο ποσοστό (80-90 %) των περιβαλλοντικών επιπτώσεων συνδέεται με υλικά/ μέρη επίπλων. Παρά το γεγονός ότι η ενέργεια που είναι ενσωματωμένη στα 
μέταλλα και στα πλαστικά είναι υψηλότερη σε σχέση με το ξύλο, η ανθεκτικότητα και η ανακυκλωσιμότητα είναι επίσης σημαντικές παράμετροι. Η διευκρίνιση των 
ανακυκλωμένων υλικών μπορεί να συμβάλει στη μείωση των επιπτώσεων των υλικών. 

• Η διαδικασία παραγωγής, η συναρμολόγηση και/ή η επεξεργασία των μερών είναι οι αμέσως επόμενες σημαντικές πηγές περιβαλλοντικών επιπτώσεων, λόγω της 
χρήσης χημικών προσμίξεων, θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις διαδικασίες ξήρανσης και σκλήρυνσης. 

• Οι επιπτώσεις που οφείλονται στη συσκευασία ποικίλλουν ανάλογα με το εκάστοτε προϊόν, αλλά σε δύο μελέτες αξιολόγησης του κύκλου ζωής (LCA) για γραφεία 
εργασίας και ντουλάπες, αντίστοιχα, οι συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της συσκευασίας εκτιμήθηκαν σε περίπου 6 %. 

• Η διανομή ήταν δύσκολο να διερευνηθεί, καθώς μπορεί να ποικίλλει σημαντικά λόγω του διεθνούς χαρακτήρα της αγοράς επίπλων. Στις περισσότερες μελέτες, 
χρησιμοποιήθηκαν μέσα σενάρια μεταφοράς, πρακτική που αποκρύπτει τη μεταβαλλόμενη σημασία του συγκεκριμένου τμήματος του κύκλου ζωής των επίπλων. 

• Το στάδιο της χρήσης ήταν αμελητέο από άποψη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εντούτοις, οι παράγοντες ανθεκτικότητα και δυνατότητα επιδιόρθωσης είναι μείζονος 
σημασίας για την επιμήκυνση του σταδίου χρήσης.   

• Οι επιπτώσεις του τέλους ζωής (EoL) ποικίλλουν σημαντικά ανάλογα με τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα έπιπλα. Η ανακύκλωση μερών επίπλων ή η ανάκτηση 
ενέργειας από τα απορρίμματα επίπλων συχνά περιπλέκεται λόγω των δυσκολιών που σχετίζονται με τον διαχωρισμό των μερών. 

 

 
         Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια 
ζωής των επίπλων 

              Προτεινόμενη προσέγγιση της ΕΕ στις ΠΔΣ για τα έπιπλα 

• Απώλεια βιοποικιλότητας και διάβρωση του εδάφους ως 
αποτέλεσμα της μη αειφόρου διαχείρισης δασών και της 
παράνομης υλοτομίας. 

• Εξάντληση πόρων λόγω της χρήσης μη ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, όπως πετρέλαιο/φυσικό αέριο, για τα 
πλαστικά. 

• CO2 και άλλες εκπομπές ως αποτέλεσμα της κατανάλωσης 
ενέργειας κατά την παραγωγή αρκετών υλικών. 

• Κίνδυνος για εργαζομένους, καταναλωτές ή το ευρύτερο 
περιβάλλον από την έκλυση τοξικών ουσιών. 

• Χαμηλή ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων λόγω των 
εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) από 

 • Προμήθεια ξυλείας από νόμιμες πηγές  
• Χρήση υλικών εν μέρει ή εξολοκλήρου κατασκευασμένων από 

ανανεώσιμα υλικά (όπως το ξύλο). 
• Καθορισμός μέγιστων ορίων συνολικών εκπομπών ΠΟΕ από είδη 

επίπλωσης και συγκεκριμένα όρια εκπομπών φορμαλδεΰδης για πετάσματα 
με βάση το ξύλο και υλικά ταπετσαρίας. 

• Προμήθεια ανθεκτικών και κατάλληλων για χρήση επίπλων που 
συμμορφώνονται με σχετικά πρότυπα EN.  

• Προμήθεια ανακυκλώσιμων επίπλων με εύκολη αποσυναρμολόγηση και 
επισκευή, τα οποία καλύπτονται από εγγύηση. 
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προϊόντα επίπλου εσωτερικού χώρου. 
• Σπατάλη υλικών λόγω του πρώιμου τέλους ζωής επίπλων 

υποδεέστερης ποιότητας.  
• Σπατάλη υλικών λόγω δυσκολιών όσον αφορά την 

επισκευή, την απόκτηση ανταλλακτικών ή τον διαχωρισμό 
στοιχείων για ανακύκλωση. 

 

 

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 συμμετέχοντες αποτελέσματα δοκιμών ευθύς εξαρχής. Για να μειωθεί ο φόρτος των συμμετεχόντων 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 απαίτησης των εν λόγω δοκιμών: 

α) Κατά το στάδιο υποβολής προσφορών:  

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 μια τεχνική προδιαγραφή, τότε το αποδεικτικό στοιχείο θα ζητείται από τον αμέσως επόμενο στη βαθμολογία 
συμμετέχοντα, ο οποίος θα ληφθεί υπόψη για την ανάθεση 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 εξακριβώνεται ότι ένα μοντέλο δείγματος έχει ελεγχθεί έναντι συγκεκριμένων απαιτήσεων, και όχι το έπιπλο που παραδίδεται βάσει της σύμβασης. 
Η κατάσταση μπορεί να διαφέρει στην περίπτωση συμβάσεων-πλαισίων. Το εν λόγω σενάριο καλύπτεται περαιτέρω τόσο στο επόμενο σημείο που σχετίζεται με την 
εκτέλεση της σύμβασης όσο και στις επιπρόσθετες εξηγήσεις που παρέχονται παρακάτω.    

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 εν γένει είτε σε περίπτωση 
αμφιβολιών σχετικά με ψευδείς δηλώσεις. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για συμβάσεις-πλαίσια οι οποίες δεν προβλέπουν αρχική παραγγελία επίπλων.   

Συνιστάται οι ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης να καθορίζονται ρητά. Οι ρήτρες αυτές θα πρέπει να προβλέπουν ότι η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να διενεργεί τυχαίους 
ελέγχους ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Εάν από τα αποτελέσματα των εν λόγω ελέγχων προκύψει ότι τα προϊόντα που παραδίδονται δεν πληρούν τα 
κριτήρια, τότε η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να επιβάλει κυρώσεις και δύναται να λύσει τη σύμβαση. Ορισμένες δημόσιες αρχές συμπεριλαμβάνουν όρους σύμφωνα με 
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τους οποίους εάν, μετά τις δοκιμές, το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις τους, το κόστος των δοκιμών καλύπτεται από τη δημόσια αρχή·  εάν όμως δεν πληρούνται οι απαιτήσεις, 
το κόστος καλύπτεται από τον προμηθευτή.  

Αναφορικά με τις συμβάσεις-πλαίσια, το σημείο στο οποίο ζητείται η παροχή αποδεικτικού στοιχείου εξαρτάται από την ειδική διάρθρωση της σύμβασης: 

• Για συμβάσεις-πλαίσια με έναν μόνο πάροχο όπου τα επιμέρους παρεχόμενα μοντέλα ταυτοποιούνται κατά την ανάθεση της σύμβασης-πλαισίου και το ζήτημα 
αφορά μόνο τον αριθμό των απαιτούμενων μονάδων, ισχύουν οι ίδιες πτυχές όπως και στις συμβάσεις εφάπαξ προμήθειας οι οποίες περιγράφηκαν παραπάνω.  

• Για συμβάσεις-πλαίσια στις οποίες προεπιλέγεται ένας αριθμός δυνητικών προμηθευτών και ακολουθούν διαγωνισμοί μεταξύ των προεπιλεγμένων προμηθευτών, 
στο παρόν αρχικό στάδιο προεπιλογής οι συμμετέχοντες χρειάζεται απλώς να επιδείξουν την ικανότητά τους να προσφέρουν προϊόντα τα οποία πληρούν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις επιδόσεων της σύμβασης-πλαισίου. Για τις επακόλουθες συμβάσεις (ή παραγγελίες) κατόπιν πρόσκλησης οι οποίες ανατίθενται μετά τον 
διαγωνισμό μεταξύ των προεπιλεγμένων προμηθευτών, ισχύουν καταρχήν οι ίδιες πτυχές που αναφέρονται στα σημεία i) και ii) ανωτέρω, εάν πρέπει να 
αποδειχθούν 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 επιλογή των συμμετεχόντων να παράσχουν εξακρίβωση βάσει των επίπλων που φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ ή άλλο σχετικό 
οικολογικό σήμα ISO 14024 τύπου Ι (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14024) το οποίο πληροί τις ίδιες προβλεπόμενες απαιτήσεις. Τα εν λόγω έπιπλα θα πρέπει να θεωρείται 
ότι συμμορφώνονται προς τα σχετικά κριτήρια και η απαιτούμενη εξακρίβωση θα ακολουθεί την ίδια προσέγγιση που είχε οριστεί για τα αποτελέσματα των δοκιμών.  

Σημειώνεται ακόμη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα.  Ένα 
τέτοιο μέσο θα μπορούσε να είναι, μεταξύ άλλων, ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή σε περίπτωση που ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν έχει πρόσβαση στις 
εκθέσεις δοκιμών ή δεν έχει τη δυνατότητα να τις αποκτήσει εντός των ορισμένων χρονικών ορίων.  Για τα ανωτέρω ισχύει η προϋπόθεση ότι η έλλειψη πρόσβασης δεν 
οφείλεται στον εν λόγω οικονομικό φορέα και ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι οι εργασίες, προμήθειες ή υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτόν πληρούν 
τις απαιτήσεις ή τα κριτήρια που ορίζονται στην τεχνική προδιαγραφή, τα κριτήρια ανάθεσης ή τις προϋποθέσεις επιδόσεων της σύμβασης. Στην περίπτωση που γίνεται 
αναφορά σε πιστοποιητικό/έκθεση δοκιμών που έχει εκπονηθεί από ειδικό φορέα αξιολόγησης της συμμόρφωσης για την εκτέλεση των δοκιμών, οι αναθέτουσες αρχές 
αποδέχονται επίσης πιστοποιητικά/εκθέσεις δοκιμών που έχουν εκδοθεί από άλλους ισοδύναμους φορείς αξιολόγησης. 
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2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΔΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ 
 

Α. Προμήθεια υπηρεσιών αναπαλαίωσης επίπλων 
Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΠ1: Απαιτήσεις αναπαλαίωσης 

(εξίσου για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Ο συμμετέχων αναπαλαιώνει τα είδη επίπλωσης που παρέχει η αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις.  

Ανάλογα με το είδος των επίπλων προς αναπαλαίωση και την κατάσταση των υφιστάμενων επίπλων, η δημόσια αρχή παρέχει όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις 
εργασίες που πρέπει να διενεργηθούν (λ.χ. επαναψεκασμός των μεταλλικών μερών, επισκευή και/ή επαναφινίρισμα ξύλινων επιφανειών, επανεπένδυση ταπετσαρίας, μετατροπές γραφείων 
κλπ.). 

[Η δημόσια αρχή μπορεί πρώτα να δημοπρατήσει μια ξεχωριστή μελέτη προκειμένου να λάβει αξιολόγηση για τα υφιστάμενα έπιπλα (τύπος, αριθμός, κατάσταση κλπ.) και να παρέχει την 
περιγραφή αυτή με την πρόσκληση υποβολής προσφορών.]  

Εξακρίβωση: 

Ο συμμετέχων παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τις εργασίες αναπαλαίωσης που πρέπει να διενεργηθούν. 

ΤΠ2: Ανθεκτικά καλύμματα ταπετσαρίας 

(ισχύει μόνο για ταπετσαρισμένα έπιπλα) 

(εξίσου για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

(Το εν λόγω κριτήριο εφαρμόζεται μόνον όταν οι εργασίες αναπαλαίωσης περιλαμβάνουν την εισαγωγή ή αντικατάσταση καλυμμάτων ταπετσαρίας). 

Ο συμμετέχων χρησιμοποιεί καλυπτικά υλικά ταπετσαρίας, τα οποία μπορεί να βασίζονται στο δέρμα, σε προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας ή επιχρισμένα υφάσματα και συμμορφώνονται με τις 
φυσικές απαιτήσεις ποιότητας που ορίζονται στον πίνακα 2, στον πίνακα 3 ή στον πίνακα 4 του προσαρτήματος I, κατά περίπτωση. 

Εξακρίβωση:  

Ο συμμετέχων υποβάλλει δήλωση από τον προμηθευτή του δέρματος, του κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος ή του επιχρισμένου υφάσματος, κατά περίπτωση, υποστηριζόμενη από σχετικές 
εκθέσεις δοκιμών, με τις οποίες βεβαιώνεται ότι το καλυπτικό υλικό ταπετσαρίας πληροί τις φυσικές απαιτήσεις για δέρμα, προϊόν κλωστοϋφαντουργίας ή επιχρισμένο ύφασμα, όπως αυτές 
ορίζονται στον πίνακα 2, στον πίνακα 3 ή στον πίνακα 4 του προσαρτήματος Ι, αντίστοιχα. 

Τα υλικά ταπετσαρίας που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ για υφάσματα, όπως θεσπίζεται στην απόφαση 2014/350/ΕΕ της Επιτροπής ή άλλα σχετικά οικολογικά σήματα ISO 14024 
τύπου Ι που ικανοποιούν απευθείας τις απαιτήσεις που παρατίθενται, ή με τη χρήση ισοδύναμων μεθόδων, θεωρείται ότι συμμορφώνονται.  

ΤΠ3: Διογκωτικά μέσα 

(ισχύει μόνο για ταπετσαρισμένα έπιπλα) 
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(εξίσου για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Όπου χρησιμοποιούνται αφρώδη πληρωτικά υλικά σε ταπετσαρίες επίπλων, δεν χρησιμοποιούνται αλογονωμένες οργανικές ενώσεις ως διογκωτικά ή ως βοηθητικά διογκωτικών στην 
κατασκευή τέτοιων πληρωτικών υλικών. 

Εξακρίβωση: 

Ο συμμετέχων υποβάλλει δήλωση του κατασκευαστή του αφρώδους υλικού με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν χρησιμοποιούνται οι εν λόγω ουσίες. 

ΤΠ4: Εγγύηση για αναπαλαιωμένα προϊόντα επίπλου 

Ο συμμετέχων παρέχει κατ’ ελάχιστον διετή εγγύηση (και μεγαλύτερης 
διάρκειας για αντικείμενα μεγαλύτερης αξίας) με έναρξη ισχύος από την 
ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος. Η εγγύηση αυτή καλύπτει την 
επισκευή ή αντικατάσταση και περιλαμβάνει συμφωνία παροχής 
υπηρεσιών με επιλογή παραλαβής και επιστροφής ή επιτόπου επισκευής.  

Η εγγύηση εγγυάται ότι τα αγαθά συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές 
της σύμβασης χωρίς επιπλέον κόστος.  

Εξακρίβωση:  

Ο συμμετέχων παρέχει έγγραφη δήλωση για την προαναφερόμενη 
εγγύηση.  

Ο συμμετέχων υποβάλλει αντίγραφο της εγγύησης. Υποβάλλει επίσης 
δήλωση ότι καλύπτει το κόστος συμμόρφωσης των αγαθών στο πλαίσιο 
των συμβατικών προδιαγραφών.  

ΤΠ4: Εγγύηση για αναπαλαιωμένα προϊόντα επίπλου  

Ο συμμετέχων παρέχει κατ’ ελάχιστον τριετή εγγύηση (και μεγαλύτερης διάρκειας για αντικείμενα μεγαλύτερης 
αξίας) με έναρξη ισχύος από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος. Η εγγύηση αυτή καλύπτει την επισκευή ή 
αντικατάσταση και περιλαμβάνει συμφωνία παροχής υπηρεσιών με επιλογή παραλαβής και επιστροφής ή επιτόπου 
επισκευής.  

Η εγγύηση εγγυάται ότι τα αγαθά συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της σύμβασης χωρίς επιπλέον κόστος.  

Εξακρίβωση:  

Ο συμμετέχων παρέχει έγγραφη δήλωση για την προαναφερόμενη εγγύηση.  

Ο συμμετέχων υποβάλλει αντίγραφο της εγγύησης. Υποβάλλει επίσης δήλωση ότι καλύπτει το κόστος 
συμμόρφωσης των αγαθών στο πλαίσιο των συμβατικών προδιαγραφών.  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 ΚΑ1: Καλύμματα ταπετσαρίας με χαμηλά χημικά κατάλοιπα 

(ισχύει μόνο για ταπετσαρισμένα έπιπλα) 

Αποδίδονται βαθμοί όταν αποδεικνύεται ότι το καλυπτικό υλικό ταπετσαρίας συμμορφώνεται, κατά περίπτωση, με 
τα όρια για χρώματα αρυλαμίνης που υπόκειται σε περιορισμούς, για εκχυλίσιμα βαρέα μέταλλα και για ελεύθερη 
φορμαλδεΰδη, όπως καθορίζονται ακολούθως. 

Για τα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας και τα επιχρισμένα υφάσματα: 

• Αρυλαμίνες που δεν υπόκεινται σε περιορισμούς (βλ. πίνακα 5 στο προσάρτημα II) με παρουσία 
μεγαλύτερη από 30 mg/kg (το όριο ισχύει για κάθε αμίνη χωριστά) σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 
14362-1 και 14362-3. 

• Ελεύθερη και μερικώς υδρολυόµενη φορμαλδεΰδη ≤ 75 mg/kg σύμφωνα με το EN ISO 14184-1. 
• Εκχυλίσιμα βαρέα μέταλλα που προσδιορίζονται σύμφωνα με το EN ISO 105-E04 και είναι χαμηλότερα 

από τα ακόλουθα όρια (σε mg/kg): αντιμόνιο ≤ 30,0· αρσενικό ≤ 1,0· κάδμιο ≤ 0,1· χρώμιο ≤ 2,0· 
κοβάλτιο ≤ 4,0· χαλκός ≤ 50,0· μόλυβδος ≤ 1,0· υδράργυρος 0,02 και νικέλιο ≤ 1,0. 



9 

Για το δέρμα: 

• Αρυλαμίνες που δεν υπόκεινται σε περιορισμούς (βλ. πίνακα 5 στο προσάρτημα II) με παρουσία 
μεγαλύτερη από 30 mg/kg (το όριο ισχύει για κάθε αμίνη χωριστά) σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 
17234-1. 

• Το χρώμιο VI δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 mg/kg σύμφωνα με το EN ISO 17075 (όριο ανίχνευσης). 

• Ελεύθερη και μερικώς υδρολυόµενη φορμαλδεΰδη ≤ 300 mg/kg σύμφωνα με το EN ISO 17226-1. 
• Εκχυλίσιμα βαρέα μέταλλα που προσδιορίζονται σύμφωνα με το EN ISO 17072-1 και είναι χαμηλότερα 

από τα ακόλουθα όρια (σε mg/kg): αντιμόνιο ≤ 30,0· αρσενικό ≤ 1,0· κάδμιο ≤ 0,1· χρώμιο ≤ 200,0· 
κοβάλτιο ≤ 4,0· χαλκός ≤ 50,0· μόλυβδος ≤ 1,0· υδράργυρος 0,02 και νικέλιο ≤ 1,0. 

Εξακρίβωση:  
Αποδίδονται βαθμοί σε συμμετέχοντες που υποβάλλουν δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι το καλυπτικό υλικό 
ταπετσαρίας από δέρμα, κλωστοϋφαντουργικό προϊόν ή επιχρισμένο ύφασμα συμμορφώνεται με τα παραπάνω όρια, 
υποστηριζόμενη από αποτελέσματα από συναφείς μεθόδους δοκιμών που έχουν ανατεθεί από τους ίδιους τους 
συμμετέχοντες ή τον προμηθευτή του υλικού. 

Τα υλικά ταπετσαρίας που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ για υφάσματα, όπως θεσπίζεται στην απόφαση 
2014/350/ΕΕ της Επιτροπής ή άλλα σχετικά οικολογικά σήματα ISO 14024 τύπου Ι που ικανοποιούν απευθείας τις 
απαιτήσεις που παρατίθενται, ή με τη χρήση ισοδύναμων μεθόδων, θεωρείται ότι συμμορφώνονται.  

 ΚΑ2: Πληρωτικά υλικά με χαμηλά χημικά κατάλοιπα1 

(ισχύει μόνο για ταπετσαρισμένα έπιπλα) 

Όταν το αφρώδες λατέξ χρησιμοποιείται ως πληρωτικό υλικό σε ταπετσαρίες επίπλων, αποδίδονται βαθμοί αν ο 
αφρός πληροί τις απαιτήσεις που διέπουν τις χλωροφαινόλες, τα βαρέα μέταλλα, τα φυτοφάρμακα και το 
βουταδιένιο που παρατίθενται στον πίνακα 7 του προσαρτήματος III, σύμφωνα με την αντίστοιχη μέθοδο δοκιμής 
(A-Δ) που αναφέρεται στον ίδιο πίνακα. 

Όταν η αφρώδης πολυουρεθάνη χρησιμοποιείται ως πληρωτικό υλικό σε ταπετσαρίες επίπλων, αποδίδονται βαθμοί 
αν ο αφρός πληροί τις απαιτήσεις που διέπουν τα βαρέα μέταλλα, τους πλαστικοποιητές, τις ουσίες TDA, MDA, τις 
οργανοκασσιτερικές ενώσεις και άλλες συγκεκριμένες ουσίες που παρατίθενται στον πίνακα 8 του προσαρτήματος 
III, σύμφωνα με την αντίστοιχη μέθοδο δοκιμής (A-Ε) που αναφέρεται στον ίδιο πίνακα. 

Όταν χρησιμοποιούνται άλλα πληρωτικά υλικά, αποδίδονται βαθμοί αν μπορεί να αποδειχτεί η συμμόρφωση με τα 
όρια χημικών καταλοίπων που ορίζονται είτε στον πίνακα 7 είτε στον πίνακα 8 του προσαρτήματος III.  

Εξακρίβωση:  

Για αφρώδη λατέξ (ή άλλα πληρωτικά υλικά):  

Ο συμμετέχων υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το συγκεκριμένο κριτήριο, υποστηριζόμενη από εκθέσεις 

                                                           
1 Σημειώνεται ότι οι απαιτήσεις των δοκιμών για χημικά κατάλοιπα από αφρώδες λατέξ και αφρούς πολυουρεθάνης έχουν θεσπιστεί από εθελοντικά συστήματα με πρωτοβουλία των επαγγελματιών του τομέα, όπως τα πρότυπα EuroLatex ECO και CertiPUR. Κατά 

τον χρόνο σύνταξης του παρόντος, το επίπεδο διασφάλισης των εν λόγω συστημάτων θεωρούνταν επαρκές.   
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δοκιμών σύμφωνα με τις παρακάτω μεθόδους:  

A. Για τις χλωροφαινόλες, ο συμμετέχων υποβάλλει έκθεση στην οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 
ακόλουθης διαδικασίας δοκιμής: Κονιοποιούνται 5 γραμμάρια δείγματος και εκχυλίζονται οι χλωροφαινόλες με τη 
μορφή φαινόλης (PCP), μετά νατρίου άλατος (SPP) ή εστέρων. Τα εκχυλίσματα αναλύονται με 
αεριοχρωματογραφία (GC). Για την ανίχνευση χρησιμοποιείται φασματόμετρο μάζας ή ανιχνευτής σύλληψης 
ηλεκτρονίων (ECD).  

Β. Για τα βαρέα μέταλλα, ο συμμετέχων υποβάλλει έκθεση στην οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 
ακόλουθης διαδικασίας δοκιμής: Κονιοποιημένο υλικό δείγματος εκλούεται σύμφωνα με το DIN 38414-S4 ή άλλο 
αντίστοιχο σε αναλογία 1:10. Το προκύπτον διήθημα διαβιβάζεται διαμέσου διηθητικής μεμβράνης των 0,45 μm (με 
διήθηση υπό πίεση εάν είναι απαραίτητο). Το λαμβανόμενο διάλυμα εξετάζεται για να διαπιστωθεί η περιεκτικότητα 
σε βαρέα μέταλλα με φασματομετρία οπτικής εκπομπής σε επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-OES), γνωστή και 
ως φασματομετρία ατομικής εκπομπής σε επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-AES), ή με φασματομετρία ατομικής 
απορρόφησης με χρήση διεργασίας υδριδίου ή ψυχρών ατμών.  

Γ. Για τα φυτοφάρμακα, ο συμμετέχων υποβάλλει έκθεση στην οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 
ακόλουθης διαδικασίας δοκιμής: Εκχυλίζονται 2 γραμμάρια δείγματος σε λουτρό υπερήχων με μείγμα 
εξανίου/διχλωρομεθανίου (85:15). Το εκχύλισμα καθαρίζεται με ανάδευση σε ακετονιτρίλιο ή με χρωματογραφία 
προσρόφησης σε Florisil. Για τη μέτρηση και τον ποσοτικό προσδιορισμό χρησιμοποιείται αεριοχρωματογραφία με 
ανίχνευση σε ανιχνευτή σύλληψης ηλεκτρονίων ή συνδυασμός αεριοχρωματογραφίας/φασματομετρίας μάζας. Η 
δοκιμή φυτοφαρμάκων απαιτείται για τα αφρώδη υλικά λατέξ με περιεκτικότητα σε φυσικό λατέξ τουλάχιστον 
20 %. 

Δ. Για το βουταδιένιο, ο συμμετέχων υποβάλλει έκθεση στην οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 
ακόλουθης διαδικασίας δοκιμής: Έπειτα από κονιοποίηση και ζύγιση του αφρώδους λατέξ, εκτελείται 
δειγματοληψία υπερκείμενου χώρου. Η περιεκτικότητα σε βουταδιένιο προσδιορίζεται με αεριοχρωματογραφία με 
ανίχνευση μέσω ιονισμού φλόγας. 

Για αφρούς πολυουρεθάνης (ή άλλα πληρωτικά υλικά): 

Ο συμμετέχων υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το εν λόγω κριτήριο, υποστηριζόμενη από εκθέσεις δοκιμών 
που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα όρια του πίνακα 7 του προσαρτήματος III. Όσον αφορά τις μεθόδους Β, Γ, 
Δ και Ε, λαμβάνονται 6 σύνθετα δείγματα από ένα μέγιστο βάθος μέχρι 2 cm από τις επιφανειακές όψεις του υλικού 
που έχει σταλεί στο αρμόδιο εργαστήριο.  

A. Για τους εστέρες του φθαλικού οξέος και άλλες συγκεκριμένες ουσίες που παρατίθενται στον πίνακα 7 του 
προσαρτήματος III, ο συμμετέχων υποβάλλει δήλωση υποστηριζόμενη από δηλώσεις των προμηθευτών του 
αφρώδους υλικού που βεβαιώνουν ότι οι ουσίες αυτές δεν έχουν προστεθεί σκοπίμως στη σύνθεση του αφρώδους 
υλικού. 

Β. Για τα βαρέα μέταλλα, ο συμμετέχων υποβάλλει έκθεση στην οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 
ακόλουθης διαδικασίας δοκιμής: Κονιοποιημένο υλικό δείγματος εκλούεται σύμφωνα με το DIN 38414-S4 ή άλλο 
αντίστοιχο σε αναλογία 1:10. Το προκύπτον διήθημα διαβιβάζεται διαμέσου διηθητικής μεμβράνης των 0,45 μm (με 
διήθηση υπό πίεση εάν είναι απαραίτητο). Το λαμβανόμενο διάλυμα εξετάζεται για να διαπιστωθεί η περιεκτικότητα 
σε βαρέα μέταλλα με φασματομετρία ατομικής εκπομπής σε επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-AES ή ICP-OES) 
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ή με φασματομετρία ατομικής απορρόφησης με χρήση διεργασίας υδριδίου ή ψυχρών ατμών.  

Γ. Για τη συνολική ποσότητα πλαστικοποιητών, ο συμμετέχων υποβάλλει έκθεση στην οποία παρουσιάζονται τα 
αποτελέσματα της ακόλουθης διαδικασίας δοκιμής: Εκτελείται εκχύλιση με χρήση επικυρωμένης μεθόδου, όπως η 
εκχύλιση με υποήχους, από 0,3 g δείγματος σε φιαλίδιο που περιέχει 9 ml t-βουτυλομεθυλαιθέρα, επί 1 ώρα, 
ακολουθούμενη από προσδιορισμό των φθαλικών εστέρων μέσω GC με χρήση ανιχνευτή επιλεκτικής ανίχνευσης 
μάζας σε λειτουργία παρακολούθησης επιλεγμένου ιόντος (λειτουργία SIM). 

Δ. Για τις ουσίες TDA και MDA, ο συμμετέχων υποβάλλει έκθεση στην οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 
ακόλουθης διαδικασίας δοκιμής: Πραγματοποιείται εκχύλιση από 0,5 g σύνθετου δείγματος σε σύριγγα των 5 ml με 
2,5 ml υδατικού διαλύματος οξικού οξέος 1 %. Το έμβολο πιέζεται και στη συνέχεια το υγρό επιστρέφεται στη 
σύριγγα. Αφού επαναληφθεί 20 φορές η ενέργεια αυτή, το τελικό εκχύλισμα φυλάσσεται για ανάλυση. Νέα 
ποσότητα 2,5 ml υδατικού διαλύματος οξικού οξέος 1 % προστίθεται στη σύριγγα και εκτελούνται άλλοι 20 κύκλοι. 
Αυτό το εκχύλισμα προστίθεται στο πρώτο και αραιώνεται μέχρι τα 10 ml με οξικό οξύ μέσα σε ογκομετρική 
κωνική φιάλη. Τα εκχυλίσματα αναλύονται με υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC-UV) ή με HPLC-MS. 
Εάν εκτελεστεί HPLC-UV και υπάρχουν υπόνοιες για παρεμβολές, πρέπει να πραγματοποιείται νέα ανάλυση με 
υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης/φασματομετρία μάζας (HPLC-MS). 

Ε. Για τις οργανοκασσιτερικές ενώσεις, ο συμμετέχων υποβάλλει έκθεση στην οποία παρουσιάζονται τα 
αποτελέσματα της ακόλουθης διαδικασίας δοκιμής: Ένα σύνθετο δείγμα βάρους 1-2 g αναμειγνύεται με 
τουλάχιστον 30ml εκχυλιστικού μέσου επί 1 ώρα μέσα σε λουτρό υπερήχων σε θερμοκρασία δωματίου. Το 
εκχυλιστικό μέσο είναι μείγμα με την εξής σύνθεση: 1 750 ml μεθανόλης + 300 ml οξικού οξέος + 250 ml 
ρυθμιστικού διαλύματος (pH 4,5). Το ρυθμιστικό διάλυμα είναι διάλυμα 164 g οξικού νατρίου σε 1 200 ml νερού 
και 165 ml οξικού οξέος, αραιωμένο με νερό μέχρι τα 2 000 ml. Μετά την εκχύλιση, σχηματίζεται παράγωγο του 
αλκυλοκασσιτερικού σωματιδίου με την προσθήκη 100 μl διαλύματος τετρααιθυλοβορικού νατρίου σε 
τετραϋδροφουράνιο (THF) (200 mg/ml THF). Το παράγωγο εκχυλίζεται με n-εξάνιο και το δείγμα  υποβάλλεται σε 
δεύτερη διαδικασία εκχύλισης. Τα δύο εκχυλίσματα σε εξάνιο συνδυάζονται και χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για 
τον προσδιορισμό των οργανοκασσιτερικών ενώσεων με αεριοχρωματογραφία με επιλεκτική ανίχνευση μάζας σε 
λειτουργία SIM. 

 ΚΑ3: Πληρωτικά υλικά χαμηλών εκπομπών2 

ΚΑ 3.1. Πληρωτικά υλικά χαμηλών εκπομπών από αφρώδες λατέξ 

(ισχύει μόνο για ταπετσαρισμένα έπιπλα) 

Όταν το αφρώδες λατέξ χρησιμοποιείται ως πληρωτικό υλικό σε ταπετσαρία επίπλων, αποδίδονται βαθμοί αν το 
αφρώδες λατέξ συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για τις εκπομπές ΠΟΕ που παρατίθενται ακολούθως. 

 

Ουσία Οριακή τιμή (mg/m³) 
1,1,1-Τριχλωροαιθάνιο 0,2 

                                                           
2 Σημειώνεται ότι οι απαιτήσεις των δοκιμών εκπομπών ΠΟΕ για το αφρώδες λατέξ και τους αφρούς πολυουρεθάνης έχουν θεσπιστεί από εθελοντικά συστήματα με πρωτοβουλία των επαγγελματιών του τομέα, όπως τα πρότυπα EuroLatex ECO και CertiPUR. Κατά 

τον χρόνο σύνταξης του παρόντος, το επίπεδο διασφάλισης των εν λόγω συστημάτων θεωρούνταν επαρκές.   
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4-Φαινυλοκυκλοεξένιο 0,02 
Φορμαλδεΰδη 0,01 
Νιτρωδαμίνες* 0,001 
Στυρόλιο 0,01 
Τετραχλωροαιθυλένιο 0,15 
Τολουόλιο 0,1 
Τριχλωροαιθυλένιο 0,05 
Βινυλοχλωρίδιο 0,0001 
Βινυλοκυκλοεξένιο 0,002 
Αρωματικοί υδρογονάνθρακες (ολικοί) 0,3 
ΠΟΕ (ολικές) 0,5 
* N-νιτρωδοδιμεθυλαμίνη (NDMA), N-νιτρωδοδιαιθυλαμίνη (NDEA), N-νιτρωδομεθυλαιθυλαμίνη (NMEA), N-
νιτρωδοδιισοπροπυλαμίνη (NDIPA), N-νιτρωδοδι-n-προπυλαμίνη (NDPA), N-νιτρωδοδι-n-βουτυλαμίνη (NDBA), N-
νιτρωδοπυρρολιδινόνη (NPYR), N-νιτρωδοπιπεριδίνη (NPIP), N-νιτρωδομορφολίνη (NMOR) 

Εξακρίβωση: 

Ο συμμετέχων υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το συγκεκριμένο κριτήριο υποστηριζόμενη από έκθεση δοκιμής 
με τα αποτελέσματα της ανάλυσης σε θάλαμο δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 16000-9 ή με ισοδύναμη 
δοκιμή.  

Το περιτυλιγμένο δείγμα φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου για 24 ώρες τουλάχιστον. Έπειτα από αυτό το 
χρονικό διάστημα, το δείγμα ξετυλίγεται και μεταφέρεται αμέσως στον θάλαμο δοκιμών. Το δείγμα τοποθετείται σε 
στήριγμα δειγμάτων που επιτρέπει την έκθεση στον αέρα από όλες τις πλευρές. Οι κλιματικοί παράγοντες 
ρυθμίζονται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 16000-9. Για σκοπούς σύγκρισης των αποτελεσμάτων των δοκιμών, ο 
εξαρτώμενος από την επιφάνεια ειδικός ρυθμός εξαερισμού (q=n/L) είναι 1. Ο ρυθμός εξαερισμού πρέπει να είναι 
0,5 έως 1. Η δειγματοληψία αέρα διενεργείται 24 ± 1 ώρες μετά την τοποθέτηση των δειγμάτων στον θάλαμο, για 1 
ώρα, σε φυσίγγιο DNPH για την ανάλυση φορμαλδεΰδης και άλλων αλδεϋδών και σε φυσίγγιο Tenax TA για την 
ανάλυση άλλων πτητικών οργανικών ενώσεων. Η δειγματοληψία για τις άλλες ενώσεις μπορεί να διαρκεί 
περισσότερο, αλλά πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την παρέλευση 30 ωρών.  

Η ανάλυση φορμαλδεΰδης και άλλων αλδεϋδών εκτελείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 16000-3 ή ισοδύναμες 
δοκιμές. Εφόσον δεν καθορίζεται διαφορετικά, η ανάλυση των άλλων πτητικών οργανικών ενώσεων εκτελείται 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 16000-6.  

Η ανάλυση νιτρωδαμινών εκτελείται με αεριοχρωματογραφία σε συνδυασμό με ανιχνευτή ανάλυσης θερμικής 
ενέργειας (GC-TEA), σύμφωνα με τη μέθοδο BGI 505-23 (πρώην ZH 1/120.23) ή ισοδύναμη. 

 ΚΑ 3.2: Πληρωτικά υλικά χαμηλών εκπομπών από αφρό πολυουρεθάνης 

(ισχύει μόνο για ταπετσαρισμένα έπιπλα) 

Όταν ο αφρός πολυουρεθάνης χρησιμοποιείται ως πληρωτικό υλικό σε ταπετσαρία επίπλων, αποδίδονται βαθμοί αν 
ο αφρός συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για τις εκπομπές ΠΟΕ που παρατίθενται ακολούθως. 
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Ουσία (αριθμός CAS) Οριακή τιμή (mg/m³) 
Φορμαλδεΰδη (50-00-0) 0,01 
Τολουόλιο (108-88-3) 0,1 
Στυρόλιο (100-42-5) 0,005 
Κάθε ανιχνεύσιμη ένωση που ταξινομείται ως καρκινογόνος 
κατηγορίας 1Α ή 1Β σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

0,005 

Άθροισμα όλων των ανιχνεύσιμων ενώσεων που ταξινομούνται ως 
καρκινογόνοι κατηγορίας 1Α ή 1Β σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1272/2008 

0,04 

Αρωματικοί υδρογονάνθρακες 0,5 
ΠΟΕ (ολικές) 0,5 

Εξακρίβωση: 

Ο συμμετέχων υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το συγκεκριμένο κριτήριο, υποστηριζόμενη από αποτελέσματα 
δοκιμών τα οποία αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα παραπάνω όρια. Ο συνδυασμός δείγματος/θαλάμου δοκιμής 
είναι είτε:  

 1 δείγμα διαστάσεων 25 x 20 x 15 cm τοποθετημένο σε θάλαμο δοκιμής όγκου 0,5 m3 είτε 

 2 δείγματα διαστάσεων 25 x 20 x 15 cm τοποθετημένα σε θάλαμο δοκιμής όγκου 1,0 m3. 

Το δείγμα αφρώδους υλικού τοποθετείται στον πυθμένα θαλάμου δοκιμής εκπομπών και αφήνεται να προσαρμοστεί 
επί 3 ημέρες σε θερμοκρασία 23 °C και σχετική υγρασία 50 %, με εφαρμογή ρυθμού εναλλαγής του αέρα n=0,5 ανά 
ώρα και φορτίο θαλάμου L=0,4 m²/m³ (= συνολική εκτιθέμενη επιφάνεια δείγματος σε σχέση με τις διαστάσεις του 
θαλάμου χωρίς τις ακμές συγκόλλησης και την οπίσθια όψη) σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 16000-9 και ISO 16000-
11 ή με ισοδύναμες δοκιμές.  

Η δειγματοληψία πραγματοποιείται 72 ± 2 h μετά την τοποθέτηση των δειγμάτων στον θάλαμο, επί 1 ώρα, με 
φυσίγγια Tenax TA και DNPH για την ανάλυση των ΠΟΕ και της φορμαλδεΰδης αντίστοιχα. Οι εκπομπές ΠΟΕ 
δεσμεύονται στους σωλήνες ρόφησης Tenax TA και, στη συνέχεια, αναλύονται με θερμική εκρόφηση/GC-MS 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 16000-6 ή ισοδύναμες δοκιμές. 

Τα αποτελέσματα εκφράζονται ημιποσοτικά ως ισοδύναμα τολουολίου. Αναφέρονται όλες οι καθορισμένες 
επιμέρους αναλυόμενες ουσίες από ένα όριο συγκέντρωσης ≥ 1 μg/m³. Η συνολική τιμή των ΠΟΕ είναι το άθροισμα 
όλων των αναλυόμενων ουσιών με συγκέντρωση ≥ 1 μg/m³ οι οποίες εκλούονται εντός του διαστήματος χρόνων 
κατακράτησης από το n-εξάνιο (C6) μέχρι και το n-δεκαεξάνιο (C16), συμπεριλαμβανομένων αμφότερων των 
άκρων. Το άθροισμα όλων των ανιχνεύσιμων ενώσεων που ταξινομούνται ως καρκινογόνες κατηγορίας 1Α ή 1Β 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 αποτελεί το άθροισμα όλων αυτών των ουσιών με συγκέντρωση 
≥ 1 μg/m³. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα των δοκιμών υπερβαίνουν τις οριακές τιμές των προτύπων, πρέπει 
να διεξάγεται ειδικός ποσοτικός προσδιορισμός ανά ουσία. Η φορμαλδεΰδη μπορεί να προσδιοριστεί με συλλογή 
του δείγματος αέρα σε φυσίγγιο DNPH, ακολουθούμενη από ανάλυση με HPLC/UV σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
16000-3 ή ισοδύναμες δοκιμές. 

 ΚΑ 3.3: Άλλα πληρωτικά υλικά χαμηλών εκπομπών από αφρό 
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Όταν χρησιμοποιούνται άλλα πληρωτικά υλικά, μπορούν να αποδίδονται βαθμοί εφόσον μπορεί να αποδειχτεί η 
συμμόρφωση με τα όρια των εκπομπών ΠΟΕ που ορίζονται στα σημεία 3.1. ή 3.2.  

ΚΑ4: Παράταση περιόδων εγγύησης 

(εξίσου για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Έως Χ επιπρόσθετοι βαθμοί αποδίδονται για κάθε επιπλέον έτος εγγύησης και συμφωνία παροχής υπηρεσιών που προσφέρεται και υπερβαίνει τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές (βλ. ΤΠ 
παραπάνω), ως εξής: 

- Επιπλέον εγγύηση 4 ή περισσότερων ετών: x βαθμοί 
- Επιπλέον εγγύηση 3 ετών: 0,75x βαθμοί 
- Επιπλέον εγγύηση 2 ετών: 0,5x βαθμοί 
- Επιπλέον εγγύηση 1 έτους: 0,25x βαθμοί 

Εξακρίβωση:  

Ο συμμετέχων υποβάλλει έγγραφη δήλωση στην οποία περιγράφεται αναλυτικά η προσφερόμενη περίοδος και αναφέρεται ότι τα αγαθά συμμορφώνονται με τις συμβατικές προδιαγραφές, 
περιλαμβανομένων όλων των υποδεικνυόμενων χρήσεων.  
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B. Προμήθεια καινούριων επίπλων 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΠ1: Προμήθεια νόμιμης ξυλείας για την κατασκευή επίπλων 

(εξίσου για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Όλες οι ποσότητες ξυλείας που χρησιμοποιούνται για έπιπλα3  οι οποίες προμηθεύονται βάσει της σύμβασης πρέπει να έχουν υλοτομηθεί νομίμως σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 995/2010 
(«κανονισμός της ΕΕ για την ξυλεία») 4. 

Η ξυλεία ή τα προϊόντα ξυλείας που δεν καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 995/2010 θα πρέπει είτε να καλύπτονται από άδειες FLEGT είτε από σχετικές άδειες ή πιστοποιητικά CITES ή να 
υπόκεινται σε σύστημα δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζεται από τον συμμετέχοντα, το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χώρα υλοτόμησης, το είδος, τις ποσότητες, στοιχεία του 
προμηθευτή και πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση με τη σχετική εθνική νομοθεσία. Όταν διαπιστώνεται κίνδυνος παράνομης ξυλείας στην αλυσίδα εφοδιασμού, το σύστημα δέουσας 
επιμέλειας θα πρέπει να προσδιορίζει διαδικασίες για τον μετριασμό του κινδύνου. 

Εξακρίβωση: 

Δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι για το προϊόν επίπλου χρησιμοποιείται μόνο ξυλεία από νόμιμες πηγές (βλ. ΡΕΣ1 παρακάτω).  

ΡΗΤΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΡΕΣ) 

ΡΕΣ1. Προμήθεια νόμιμης ξυλείας 

[Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια. Όποτε είναι εφικτό, συνιστάται οι επιτόπιοι έλεγχοι να διενεργούνται σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή που ευθύνεται για την εφαρμογή 
του κανονισμού (ΕΕ) 995/2010] 

Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους όσον αφορά τη συμμόρφωση με την τεχνική προδιαγραφή ΤΠ1 για το σύνολο ή για προκαθορισμένο υποσύνολο των προϊόντων 
επίπλου που περιέχουν ξύλο και χρησιμοποιούνται δυνάμει της σύμβασης. Εάν του ζητηθεί, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τον κανονισμό 
της ΕΕ για την ξυλεία.  

Στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν ο ανάδοχος δεν είναι η εταιρεία που διαθέτει για πρώτη φορά την ξυλεία ή τα προϊόντα ξυλείας στην αγορά της ΕΕ, αλλά λαμβάνει τα εν λόγω προϊόντα 
από άλλους [οριζόμενος ως «έμπορος»5 στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010], ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την ξυλεία ή τα προϊόντα ξυλείας, οι 
οποίες θα εξακριβώνονται κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου: 

- Οι φορείς εκμετάλλευσης ή οι έμποροι που έχουν προμηθεύσει την ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας για την κατασκευή του επίπλου·  
- Έγγραφα ή άλλες πληροφορίες που δείχνουν τη συμμόρφωση των εν λόγω προϊόντων ξυλείας με την εφαρμοστέα νομοθεσία6·  

                                                           
3 για ξυλεία και προϊόντα ξυλείας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία. 

4 Σημείωση προς αναθέτουσες αρχές σχετικά με την προμήθεια νόμιμης ξυλείας: Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με την ανωτέρω ρήτρα, θα πρέπει να προβλέπονται κατάλληλα μέτρα επανόρθωσης στη σύμβαση. 
Συμβουλές σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω απαιτήσεων, και πληροφορίες σχετικά με τους οργανισμούς παρακολούθησης που μπορούν να εξακριβώσουν τη συμμόρφωση, παρέχονται από τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές που παρατίθενται στην ιστοθέση: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities_eutr.pdf  
5 ως «έμπορος» νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας στην εσωτερική αγορά, πραγματοποιεί αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων 
ξυλείας που έχουν ήδη διατεθεί στην εσωτερική αγορά. 
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- Αποδεικτικά στοιχεία των διαδικασιών αξιολόγησης και μετριασμού των κινδύνων που εφαρμόστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 995/2010. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος διαθέτει ξυλεία ή έπιπλα που περιέχουν ξύλο για πρώτη φορά στην αγορά της ΕΕ [οριζόμενος ως «φορέας εκμετάλλευσης» 7 στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
995/2010], ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την ξυλεία ή τα προϊόντα ξυλείας που καλύπτονται από τον επιτόπιο έλεγχο: 

- περιγραφή κάθε τύπου ξυλείας που χρησιμοποιείται, συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας, του τύπου του προϊόντος, την κοινής ονομασίας του είδους δέντρων και, κατά περίπτωση, 
της πλήρους επιστημονικής ονομασίας του· 

- το όνομα και τη διεύθυνση του προμηθευτή της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας· 

- τη χώρα υλοτόμησης και, κατά περίπτωση8: 

i) την επιμέρους εθνική περιφέρεια υλοτόμησης της ξυλείας·  

ii) την άδεια υλοτομίας· 

iii) την ποσότητα (εκφραζόμενη σε όγκο, βάρος ή αριθμό μονάδων)· 

- έγγραφα ή άλλες πληροφορίες που δείχνουν τη συμμόρφωση των εν λόγω προϊόντων ξυλείας με την εφαρμοστέα νομοθεσία·  

- Αποδεικτικά στοιχεία των διαδικασιών αξιολόγησης και μετριασμού των κινδύνων που εφαρμόστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 995/2010. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν πιστοποίηση ή άλλα συστήματα εξακριβωμένα από τρίτους. 

Η ξυλεία που καλύπτεται από έγκυρες άδειες FLEGT ή σχετικές άδειες και πιστοποιητικά CITES της ΕΕ θεωρείται ότι έχει υλοτομηθεί νομίμως σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
995/2010. 

 

Σημείωση: Τα παρόντα κριτήρια για τις ΠΔΣ δεν περιλαμβάνουν πρόταση για την προμήθεια ξύλου από συστήματα βιώσιμης δασοκομίας για τους ακόλουθους λόγους: 
Η δασική στρατηγική της ΕΕ παρέχει έναν ορισμό της αειφόρου διαχείρισης δασών (ΑΔΔ). Ωστόσο, όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, θα χρειαστούν επακριβείς απαιτήσεις στις οποίες θα 
αναλύονται τα διαφορετικά στοιχεία του ορισμού της ΑΔΔ. Επί του παρόντος, ωστόσο, τέτοια λεπτομερή στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα σε επίπεδο ΕΕ. 

Συνεπώς, αρκετά κράτη μέλη χρησιμοποιούν δικά τους σύνολα εθνικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό των προϊόντων με βάση το ξύλο που προέρχονται από πηγές αειφόρου διαχείρισης στις 
διαδικασίες υποβολής προσφορών για την προμήθεια πράσινων ή αειφόρων δημόσιων συμβάσεων. Επίσης, εφαρμόζουν διάφορες διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίζουν κατά πόσο η 
πιστοποίηση ή άλλα συστήματα πιστοποιημένα από τρίτα μέρη παρέχουν επαρκή διασφάλιση ΑΔΔ. Υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν είναι ακόμη εφικτή η πρόταση ενός συνόλου απαιτήσεων 
για τις δημόσιες συμβάσεις, το οποίο θα περιλαμβάνει εναρμονισμένα κριτήρια για την αειφόρο δασική διαχείριση. 

Επί του παρόντος τα κράτη μέλη συναινούν, όσον αφορά την ισχύουσα πολιτική βιώσιμων δημοσίων συμβάσεων για την ξυλεία, ότι, γενικά, ιδιοταγή συστήματα πιστοποίησης, όπως τα FSC 
και PEFC, διασφαλίζουν σε επαρκή βαθμό τη συμμόρφωση με τα εθνικά κριτήριά τους. Παρά το γεγονός ότι είναι επιθυμητή η χρήση ξύλου που πιστοποιείται ως 100 % αειφορικά παραγόμενο 
ξύλο, ενδέχεται αυτό να είναι δύσκολο ή ανέφικτο λόγω: α) της σχετικά περιορισμένης διάθεσης πιστοποιημένου ξύλου στην αγορά, παρά την ευρέως διαδεδομένη δασική πιστοποίηση στην ΕΕ 
και σε άλλες μείζονες περιοχές εφοδιασμού σε παγκόσμιο επίπεδο·  β) πιθανών διακυμάνσεων στον εφοδιασμό ειδικών αγορών, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ που είναι συνηθισμένες να συνεργάζονται 
με περιορισμένο αριθμό προμηθευτών. Αντιθέτως, θα πρέπει να είναι εφικτή η επίτευξη ποσοστού τουλάχιστον 70 % αειφορικά παραγόμενου ξύλου.  Το επίπεδο αυτό ανταποκρίνεται επίσης 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
6 βλ. κανονισμό (ΕΕ) 995/2010 άρθρο 2 στοιχείο η)  

7 ως «φορέας εκμετάλλευσης» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει στην αγορά ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας·  

8  για περισσότερες πληροφορίες, βλ.: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0607&from= 
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στις τρέχουσες απαιτήσεις των συστημάτων επισήμανσης FSC και PEFC. Ωστόσο, συνιστάται οι δημόσιες αρχές να αναζητούν ανατροφοδότηση από την αγορά πριν προχωρήσουν σε 
δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών (ITT) και υπενθυμίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση και υπό συνθήκες πάσης φύσεως, πρέπει να γίνονται δεκτά εναλλακτικά αποδεικτικά μέσα. 

ΤΠ2: Εκπομπές φορμαλδεΰδηςαπό πετάσματα με βάση το ξύλο 

(Η εν λόγω απαίτηση ισχύει άσχετα με το ποσοστό βάρους των πετασμάτων με βάση το ξύλο στο 
προϊόν επίπλου) 

Οι εκπομπές φορμαλδεΰδης από οποιοδήποτε πέτασμα με βάση το ξύλο, στη μορφή που αυτό 
χρησιμοποιείται στο προϊόν επίπλου (δηλαδή γυμνό, επιστρωμένο, επενδεδυμένο, καλυμμένο 
με ξυλόφυλλο), το οποίο κατασκευάστηκε με χρήση ρητινών με βάση τη φορμαλδεΰδη, θα 
πρέπει να είναι ίσες ή χαμηλότερες από τις οριακές τιμές E1 για τις εκπομπές φορμαλδεΰδης, 
όπως ορίζεται στο παράρτημα Β του EN 13986.  

Εξακρίβωση: 

Πρέπει να παρέχεται δήλωση από τον προμηθευτή πετασμάτων με βάση το ξύλο, στην οποία 
δηλώνεται ότι τα πετάσματα που παρέχονται συμμορφώνονται με το όριο εκπομπής E1, 
υποστηριζόμενη από εκθέσεις δοκιμών που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα 
EN 717-1, EN 717-2 / EN ISO 12460-3 ή EN 120 / EN ISO 12460-59. 

Τα προϊόντα επίπλου που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ για έπιπλα, όπως έχει 
καθοριστεί με την απόφαση (ΕΕ) 2016/1332 της Επιτροπής, ή άλλα σχετικά οικολογικά 
σήματα ISO 14024 τύπου Ι που ικανοποιούν απευθείας τις απαιτήσεις που παρατίθενται, ή με 
τη χρήση ισοδύναμων μεθόδων, θεωρείται ότι συμμορφώνονται.  

ΤΠ2: Εκπομπές φορμαλδεΰδης από πετάσματα με βάση το ξύλο 

(Η αναλυτική αυτή απαίτηση θα πρέπει να θεωρείται ως απαίτηση προστιθέμενης αξίας όταν το 
ποσοστό βάρους των πετασμάτων με βάση το ξύλο στο προϊόν επίπλου υπερβαίνει το 5 %). 

Οι εκπομπές φορμαλδεΰδης από οποιοδήποτε πέτασμα με βάση το ξύλο, στη μορφή που αυτό 
χρησιμοποιείται στο προϊόν επίπλου (δηλαδή γυμνό, επιστρωμένο, επενδεδυμένο, καλυμμένο 
με ξυλόφυλλο), το οποίο κατασκευάστηκε με χρήση ρητινών με βάση τη φορμαλδεΰδη, θα 
πρέπει να είναι ίσες ή χαμηλότερες από το 65 % των οριακών τιμών E1 για τις εκπομπές 
φορμαλδεΰδης, όπως ορίζονται στο παράρτημα Β του EN 13986.  

Εξακρίβωση: 

Πρέπει να παρέχεται δήλωση από τον προμηθευτή πετασμάτων με βάση το ξύλο, στην οποία 
να δηλώνεται ότι τα πετάσματα που παρέχονται συμμορφώνονται με το 65 % των οριακών 
τιμών Ε1, υποστηριζόμενη από εκθέσεις δοκιμών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα 
πρότυπα EN 717-1, EN 717-2 / EN ISO 12460-3 ή EN 120 / EN ISO 12460-5. 

Τα προϊόντα επίπλου που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ για έπιπλα, όπως έχει 
καθοριστεί με την απόφαση (ΕΕ) 2016/1332 της Επιτροπής, ή άλλα οικολογικά σήματα ISO 
14024 τύπου Ι που ικανοποιούν απευθείας τις απαιτήσεις που παρατίθενται, ή με τη χρήση 
ισοδύναμων μεθόδων, θεωρείται ότι συμμορφώνονται.  

 ΤΠ3: Περιορισμοί για μείγματα επίστρωσης 

Τα μείγματα επίστρωσης που χρησιμοποιούνται από τους κατασκευαστές επίπλων για την 
επίστρωση ξύλινων ή μεταλλικών στοιχείων του προϊόντος επίπλου δεν ταξινομούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου ως: 

• Καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα ή τοξικά για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1 ή 2. 

• Οξείας τοξικότητας από του στόματος, διά του δέρματος ή διά της εισπνοής 
(κατηγορίες 1 ή 2) ή για το υδάτινο περιβάλλον (κατηγορία 1). 

• Ειδικής τοξικότητας στα όργανα-στόχους (STOT) κατηγορίας 1. 

Και δεν περιέχουν πρόσθετα με βάση το κάδμιο, τον μόλυβδο, το χρώμιο VI, τον υδράργυρο, 
το αρσενικό ή το σελήνιο σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν το 0,010 % κατά βάρος. 

Εξακρίβωση: 

                                                           
9 Τα πρότυπα EN ISO 12460-3 και EN ISO 12460-5 εγκρίθηκαν επισήμως τον Νοέμβριο του 2015 και αντικαθιστούν τα πρότυπα EN 717-2 και EN 120, αντίστοιχα. Ωστόσο, μόνο ήσσονες αλλαγές έχουν γίνει στα νέα πρότυπα για τη βελτίωση της 

αναπαραγωγιμότητας των αποτελεσμάτων. Για τους σκοπούς της εξακρίβωσης της συμμόρφωσης με τα κριτήρια για τις ΠΔΣ, οι εκθέσεις δοκιμών θα γίνονται δεκτές σύμφωνα είτε με τα παλαιότερα είτε με τα νέα πρότυπα. 
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Ο συμμετέχων δηλώνει τα μείγματα επίστρωσης που έχουν χρησιμοποιηθεί στο προϊόν επίπλου 
(αν υπάρχουν). Η δήλωση αυτή υποστηρίζεται από δελτία δεδομένων ασφαλείας όπου 
υποδεικνύεται με σαφήνεια η ταξινόμηση επικινδυνότητας του μείγματος επίστρωσης (αν 
υπάρχει) και ότι η σύνθεση δεν κατατάσσεται σε κάποια από τις εξής ταξινομήσεις:  

Κίνδυνος Δήλωση επικινδυνότητας 

Καρκινογόνο (κατ. 1A, 1B ή 2) H350, H350i, H351  
Μεταλλαξιογόνο (κατ. 1A, 1B ή 2) H340, H341,  
Τοξικό για την αναπαραγωγή (κατ. 1A, 1B ή 
2) 

H360, H360F, H360D, H360FD, 
H360Fd, H360Df, H361f, H361d, 
H361fd, H362 

Οξείας τοξικότητας (κατ.1 ή 2) H300, H304, H310, H330 
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (κατ. 
1) 

H370, H372 

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον (κατ. 1) H400, H410 
 

Επιπλέον, στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας και/ή σε άλλη τεκμηρίωση (αν υπάρχει) δηλώνεται 
τυχόν παρουσία καδμίου, μολύβδου, χρωμίου VI, υδραργύρου, αρσενικού ή σεληνίου σε 
συγκεντρώσεις άνω του 0,010 % κατά βάρος. 

Τα προϊόντα επίπλου που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ για έπιπλα, όπως έχει 
καθοριστεί με την απόφαση (ΕΕ) 2016/1332 της Επιτροπής, ή άλλα σχετικά οικολογικά 
σήματα ISO 14024 τύπου Ι που ικανοποιούν απευθείας τις απαιτήσεις που παρατίθενται, ή με 
τη χρήση ισοδύναμων μεθόδων, θεωρείται ότι συμμορφώνονται. 

 ΤΠ4: Περιορισμοί για τα μέταλλα 

Δεν χρησιμοποιείται κάδμιο στις εργασίες ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης οποιουδήποτε από 
τα μεταλλικά συστατικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στο τελικό προϊόν επίπλου. 

Το νικέλιο επιτρέπεται στις εργασίες ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης μόνον εφόσον ο ρυθμός 
απελευθέρωσης νικελίου από το επιμεταλλωμένο συστατικό στοιχείο είναι χαμηλότερος από 
0,5 μg/cm2/εβδομάδα σύμφωνα με το πρότυπο EN 1811.   

Εξακρίβωση:  

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση από τον προμηθευτή των μεταλλικών συστατικών στοιχείων, με 
την οποία βεβαιώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία κατεργασία επιμετάλλωσης με χρήση 
καδμίου ή ενώσεων καδμίου σε κανένα μεταλλικό συστατικό στοιχείο.  

Εάν έχει χρησιμοποιηθεί νικέλιο σε εργασίες ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης, ο αιτών 
υποβάλλει δήλωση από τον προμηθευτή των μεταλλικών συστατικών στοιχείων, 
υποστηριζόμενη από μια έκθεση δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο EN 1811 με αποτελέσματα 
που δείχνουν ρυθμό απελευθέρωσης νικελίου χαμηλότερο από 0,5 μg/cm2/εβδομάδα. 
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Τα προϊόντα επίπλου που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ για έπιπλα, όπως έχει 
καθοριστεί με την απόφαση (ΕΕ) 2016/1332 της Επιτροπής, ή άλλα σχετικά οικολογικά 
σήματα ISO 14024 τύπου Ι που ικανοποιούν απευθείας τις εν λόγω απαιτήσεις, ή με τη χρήση 
ισοδύναμων μεθόδων, θεωρείται ότι συμμορφώνονται. 

ΤΠ3: Αναφορά υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών του REACH 

Ο συμμετέχων δηλώνει την παρουσία οποιωνδήποτε ουσιών περιλαμβάνονται στον κατάλογο 
υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών του REACH10 και οι οποίες βρίσκονται σε συγκέντρωση 
μεγαλύτερη του 0,1 % (κατά βάρος) στο προϊόν και σε καθένα από τα συστατικά 
στοιχεία/υλικά αυτού. 

Εξακρίβωση: 

Ο συμμετέχων υποβάλλει δήλωση στην οποία προσδιορίζει την παρουσία οποιωνδήποτε 
ουσιών περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών του REACH, 
σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκδοση του καταλόγου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της 
πρόσκλησης υποβολής προσφορών. 

ΤΠ5: Περιορισμοί υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών του REACH 

Το προϊόν και οποιοδήποτε συστατικό στοιχείο/υλικό αυτού δεν πρέπει να περιέχουν ουσίες 
που περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών του REACH σε 
συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν το 0,1 % κ.β.  

Εξακρίβωση: 

Ο συμμετέχων υποβάλλει δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι το προϊόν επίπλου και τα 
συστατικά στοιχεία/υλικά αυτού δεν περιέχουν ουσίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο 
υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών του REACH σε συγκεντρώσεις 0,1 % κ.β. σύμφωνα με 
την πιο πρόσφατη έκδοση του καταλόγου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης 
υποβολής προσφορών. 

Η εν λόγω δήλωση υποστηρίζεται από παρόμοιες δηλώσεις όλων των προμηθευτών των 
συστατικών στοιχείων11 και των συστατικών υλικών12 που παραμένουν στο τελικό προϊόν.  

Τα προϊόντα επίπλου που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ για έπιπλα, όπως έχει 
καθοριστεί με την απόφαση (ΕΕ) 2016/1332 της Επιτροπής, ή άλλα σχετικά οικολογικά 
σήματα ISO 14024 τύπου Ι που ικανοποιούν απευθείας τις εν λόγω απαιτήσεις, ή με τη χρήση 
ισοδύναμων μεθόδων, θεωρείται ότι συμμορφώνονται. 

 ΤΠ6: Ανθεκτικά καλύμματα ταπετσαρίας 

(ισχύει μόνο για ταπετσαρισμένα έπιπλα)  

Όταν χρησιμοποιούνται καλυπτικά υλικά ταπετσαρίας με βάση το δέρμα, προϊόντα 
κλωστοϋφαντουργίας ή επιχρισμένα υφάσματα, συμμορφώνονται με τις φυσικές απαιτήσεις 
ποιότητας που ορίζονται στον πίνακα 2, στον πίνακα 3 ή στον πίνακα 4 του προσαρτήματος I, 
κατά περίπτωση. 

Εξακρίβωση:  

Ο συμμετέχων υποβάλλει δήλωση από τον προμηθευτή του δέρματος, του 
κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος ή του επιχρισμένου υφάσματος, κατά περίπτωση, 
υποστηριζόμενη από σχετικές εκθέσεις δοκιμών, με τις οποίες βεβαιώνεται ότι το καλυπτικό 
υλικό ταπετσαρίας πληροί τις φυσικές απαιτήσεις για δέρμα, προϊόν κλωστοϋφαντουργίας ή 

                                                           
10 
Κατάλογος υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και έχουν δημοσιευτεί σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 10) του κανονισμού REACH https://echa.europa.eu/candidate-

list-table
 

11 Ως «συστατικά στοιχεία» θεωρούνται οι άκαμπτες ξεχωριστές μονάδες των οποίων το σχήμα και η μορφή δεν χρειάζεται να τροποποιηθούν πριν από τη συναρμολόγηση του τελικού προϊόντος στην πλήρως λειτουργική μορφή του, παρ' ότι η θέση τους μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της χρήσης του τελικού προϊόντος.  

12 Ως «συστατικά υλικά» θεωρούνται τα μη άκαμπτα υλικά το σχήμα και η μορφή των οποίων μπορεί να αλλάξει πριν από τη συναρμολόγηση του επίπλου ή κατά τη διάρκεια της χρήσης του προϊόντος επίπλου. Στα προφανή παραδείγματα περιλαμβάνονται υλικά ταπετσαρίας, αλλά και δυνητικά ξυλεία η οποία μπορεί να θεωρηθεί συστατικό 

υλικό, αλλά μπορεί αργότερα να πριονιστεί και να υποστεί κατεργασία ώστε να μετατραπεί σε συστατικό στοιχείο.   
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επιχρισμένο ύφασμα, όπως αυτές ορίζονται στον πίνακα 2, στον πίνακα 3 ή στον πίνακα 4 του 
προσαρτήματος Ι, αντίστοιχα. 

Τα ταπετσαρισμένα προϊόντα επίπλου που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ για έπιπλα, 
όπως έχει καθοριστεί με την απόφαση (ΕΕ) 2016/1332 της Επιτροπής, οι ταπετσαρίες με βάση 
το ύφασμα που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ για υφάσματα, όπως καθορίζεται με 
την απόφαση 2014/350/ΕΕ της Επιτροπής, ή τα καλυπτικά υλικά ταπετσαρίας που έχουν λάβει 
άλλα σχετικά οικολογικά σήματα ISO 14024 τύπου Ι που ικανοποιούν απευθείας τις 
απαιτήσεις που παρατίθενται, ή με τη χρήση ισοδύναμων μεθόδων, θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται. 

ΤΠ4 / 7: Διογκωτικά μέσα 

(ισχύει μόνο για ταπετσαρισμένα έπιπλα) 

(εξίσου για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Όπου χρησιμοποιούνται αφρώδη πληρωτικά υλικά σε ταπετσαρίες επίπλων, δεν χρησιμοποιούνται αλογονωμένες οργανικές ενώσεις ως διογκωτικά ή ως βοηθητικά διογκωτικών στην 
κατασκευή τέτοιων πληρωτικών υλικών. 

Εξακρίβωση: 

Ο συμμετέχων υποβάλλει δήλωση του κατασκευαστή του αφρώδους πληρωτικού υλικού με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί οι εν λόγω ενώσεις. Τα ταπετσαρισμένα έπιπλα 
που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ για έπιπλα, όπως έχει καθοριστεί με την απόφαση (ΕΕ) 2016/1332 της Επιτροπής, ή άλλα σχετικά οικολογικά σήματα ISO 14024 τύπου Ι που 
ικανοποιούν απευθείας τις απαιτήσεις που παρατίθενται, ή με τη χρήση ισοδύναμων μεθόδων, θεωρείται ότι συμμορφώνονται. 

ΤΠ5 / 8: Καταλληλότητα προς χρήση 

(εξίσου για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Το προϊόν επίπλου συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις πιο πρόσφατες εκδόσεις των ακόλουθων προτύπων EN όσον αφορά την ανθεκτικότητα, τις απαιτήσεις διαστάσεων, 
την ασφάλεια και την αντοχή του προϊόντος: 

(η αναθέτουσα αρχή πρέπει να κάνει αναφορά σε συγκεκριμένα πρότυπα από το προσάρτημα IV ή άλλες πηγές που έχουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με τα παρεχόμενα έπιπλα) 

Εξακρίβωση: 

Ο συμμετέχων υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με τυχόν σχετικά πρότυπα EN, υποστηριζόμενη από εκθέσεις δοκιμών είτε από τον κατασκευαστή του επίπλου είτε από τους προμηθευτές των 
συστατικών στοιχείων/υλικών, κατά περίπτωση. Τα προϊόντα επίπλου που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ για έπιπλα, όπως έχει καθοριστεί με την απόφαση (ΕΕ) 2016/1332 της 
Επιτροπής, ή άλλα σχετικά οικολογικά σήματα ISO 14024 τύπου Ι που ικανοποιούν απευθείας τις απαιτήσεις που παρατίθενται, ή με τη χρήση ισοδύναμων μεθόδων, θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται. 

ΤΠ6 / 9: Σχεδιασμός για αποσυναρμολόγηση και επισκευή 

(εξίσου για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Ο συμμετέχων παρέχει σαφείς οδηγίες αποσυναρμολόγησης και επισκευής (π.χ. έντυπο ή ηλεκτρονικό αντίγραφο, βίντεο), ώστε να καταστεί δυνατή η μη καταστρεπτική αποσυναρμολόγηση του 
προϊόντος επίπλου για τον σκοπό της αντικατάστασης συστατικών στοιχείων/μερών. Οδηγίες παρέχονται σε έντυπο αντίγραφο που συνοδεύει το προϊόν και/ή σε ηλεκτρονικό αντίγραφο μέσω 
της ιστοθέσης του κατασκευαστή. Οι ενέργειες αποσυναρμολόγησης και αντικατάστασης θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να μπορούν να εκτελεστούν με κοινά και απλά εργαλεία χειρός και 
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ανειδίκευτη εργασία. 

Εξακρίβωση:  

Ο συμμετέχων παρέχει εγχειρίδιο το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικό διάγραμμα του προϊόντος και στο οποίο απεικονίζονται τα μέρη που μπορούν να αφαιρεθούν και να αντικατασταθούν, καθώς 
και τα απαιτούμενα εργαλεία. Τα προϊόντα επίπλου που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ για έπιπλα, όπως έχει καθοριστεί με την απόφαση 2016/1332/ΕΕ της Επιτροπής, ή άλλα σχετικά 
οικολογικά σήματα ISO 14024 τύπου Ι που ικανοποιούν απευθείας τις απαιτήσεις που παρατίθενται, ή με τη χρήση ισοδύναμων μεθόδων, θεωρείται ότι συμμορφώνονται. 

ΤΠ7: Εγγύηση προϊόντος και ανταλλακτικά 

Ο συμμετέχων παρέχει κατ' ελάχιστον εγγύηση τριών ετών η οποία ισχύει από την ημερομηνία 
παράδοσης του προϊόντος. Η εγγύηση αυτή καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση και 
περιλαμβάνει συμφωνία παροχής υπηρεσιών με επιλογή παραλαβής και επιστροφής ή επιτόπου 
επισκευής. Η εγγύηση εγγυάται ότι τα αγαθά συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της 
σύμβασης χωρίς επιπλέον κόστος. 

Ο συμμετέχων εγγυάται τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, ή στοιχείων που επιτυγχάνουν 
ισοδύναμη λειτουργία, για χρονική περίοδο τουλάχιστον τριών ετών από την ημερομηνία 
παράδοσης του προϊόντος επίπλου. Παρέχονται τα στοιχεία επικοινωνίας που θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για να διευθετηθεί η παράδοση των ανταλλακτικών. 

Εξακρίβωση:  

Ο συμμετέχων υποβάλλει έγγραφη δήλωση στην οποία περιγράφεται αναλυτικά η 
προσφερόμενη περίοδος και αναφέρεται ότι τα αγαθά συμμορφώνονται με τις συμβατικές 
προδιαγραφές, περιλαμβανομένων όλων των υποδεικνυόμενων χρήσεων. 

Ο συμμετέχων υποβάλλει δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι θα διατίθενται συμβατά 
ανταλλακτικά στην αναθέτουσα αρχή ή μέσω παρόχου υπηρεσιών.  

Τα προϊόντα επίπλου που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ για έπιπλα, όπως έχει 
καθοριστεί με την απόφαση 2016/1332 της Επιτροπής, ή άλλα σχετικά οικολογικά σήματα ISO 
14024 τύπου Ι που ικανοποιούν απευθείας τις απαιτήσεις που παρατίθενται, ή με τη χρήση 
ισοδύναμων μεθόδων, θεωρείται ότι συμμορφώνονται. 

ΤΠ10: Εγγύηση προϊόντος και ανταλλακτικά 

Ο συμμετέχων παρέχει κατ' ελάχιστον εγγύηση πέντε ετών η οποία ισχύει από την ημερομηνία 
παράδοσης του προϊόντος. Η εγγύηση αυτή καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση και 
περιλαμβάνει συμφωνία παροχής υπηρεσιών με επιλογή παραλαβής και επιστροφής ή επιτόπου 
επισκευής. Η εγγύηση εγγυάται ότι τα αγαθά συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της 
σύμβασης χωρίς επιπλέον κόστος. 

Ο συμμετέχων εγγυάται τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, ή στοιχείων που επιτυγχάνουν 
ισοδύναμη λειτουργία, για χρονική περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών από την ημερομηνία 
παράδοσης του προϊόντος επίπλου. Παρέχονται τα στοιχεία επικοινωνίας που θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για να διευθετηθεί η παράδοση των ανταλλακτικών. 

Εξακρίβωση:  

Ο συμμετέχων υποβάλλει έγγραφη δήλωση στην οποία περιγράφεται αναλυτικά η 
προσφερόμενη περίοδος και αναφέρεται ότι τα αγαθά συμμορφώνονται με τις συμβατικές 
προδιαγραφές, περιλαμβανομένων όλων των υποδεικνυόμενων χρήσεων. 

Ο συμμετέχων υποβάλλει δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι θα διατίθενται συμβατά 
ανταλλακτικά στην αναθέτουσα αρχή ή μέσω παρόχου υπηρεσιών.  

Τα προϊόντα επίπλου που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ για έπιπλα, όπως έχει 
καθοριστεί με την απόφαση 2016/1332 της Επιτροπής, ή άλλα σχετικά οικολογικά σήματα ISO 
14024 τύπου Ι που ικανοποιούν απευθείας τις απαιτήσεις που παρατίθενται, ή με τη χρήση 
ισοδύναμων μεθόδων, θεωρείται ότι συμμορφώνονται. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΚΑ1: Εκπομπές φορμαλδεΰδης από πετάσματα με βάση το ξύλο 

Αποδίδονται βαθμοί όταν όλα τα πετάσματα με βάση το ξύλο που χρησιμοποιούνται σε έπιπλα 
αποδεικνύεται ότι έχουν εκπομπές φορμαλδεΰδης που συμμορφώνονται με το 65 % των 
οριακών τιμών Ε1 για τις εκπομπές φορμαλδεΰδης, όπως ορίζεται στο παράρτημα Β του EN 
13986.  

Εξακρίβωση: 

Η συμμόρφωση με το 65 % των οριακών τιμών Ε1 πρέπει να αποδεικνύεται όπως περιγράφεται 
στις ΤΠ2 ανωτέρω.  

ΚΑ1: Εκπομπές φορμαλδεΰδης από πετάσματα με βάση το ξύλο 

Αποδίδονται βαθμοί όταν όλα τα πετάσματα με βάση το ξύλο που χρησιμοποιούνται σε έπιπλα 
αποδεικνύεται ότι έχουν εκπομπές φορμαλδεΰδης που συμμορφώνονται με το 50 % των 
οριακών τιμών Ε1 για τις εκπομπές φορμαλδεΰδης, όπως ορίζεται στο παράρτημα Β του EN 
13986.  

Εξακρίβωση: 

Η συμμόρφωση με το 50 % των οριακών τιμών Ε1 πρέπει να αποδεικνύεται όπως περιγράφεται 
στις ΤΠ2 ανωτέρω.  
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ΚΑ2: Σήμανση πλαστικών 

(εξίσου για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Αποδίδονται βαθμοί όταν τα πλαστικά στοιχεία με μάζα μεγαλύτερη από 100g φέρουν σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 11469 και EN ISO 1043 (μέρη 1-4). Οι χαρακτήρες που 
χρησιμοποιούνται στα σήματα θα πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 2,5 mm.  

Στις περιπτώσεις όπου στο πλαστικό υλικό ενσωματώνονται σκοπίμως υλικά πλήρωσης, επιβραδυντικά φλόγας ή πλαστικοποιητές σε αναλογία μεγαλύτερη από 1 % κ.β., η παρουσία αυτών θα 
πρέπει επίσης να αποτυπώνεται στη σήμανση, όπως καθορίζεται στο πρότυπο EN ISO 1043, μέρη 2-4.  

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιτρέπεται η παράλειψη της σήμανσης των πλαστικών στοιχείων με βάρος άνω των 100g εφόσον: 

• η σήμανση θα είχε δυσμενή αντίκτυπο στην απόδοση ή τη λειτουργικότητα του πλαστικού στοιχείου·  

• η σήμανση δεν είναι τεχνικά εφικτή λόγω της μεθόδου παραγωγής·  

• δεν είναι δυνατή η σήμανση των στοιχείων επειδή η κατάλληλη διαθέσιμη επιφάνεια δεν επαρκεί ώστε το σήμα να έχει ευανάγνωστο μέγεθος προκειμένου να αναγνωρίζεται από έναν 
φορέα ανακύκλωσης. 

Στις παραπάνω περιπτώσεις, στις οποίες δικαιολογείται η παράλειψη της σήμανσης, πρέπει να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες εγγράφως σχετικά με τον τύπο του πολυμερούς και σχετικά με 
τυχόν πρόσθετα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων EN ISO 11469 και EN ISO 1043 (μέρη 1-4). 

Εκτίμηση και εξακρίβωση:  

Ο συμμετέχων υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο αυτό, στην οποία παρατίθενται όλα τα πλαστικά συστατικά στοιχεία του προϊόντος επίπλου με βάρος μεγαλύτερο των 100 g και 
στην οποία αναφέρεται αν αυτά έχουν σημανθεί σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 11469 και EN ISO 1043 (μέρη 1-4) ή όχι.  

Η σήμανση των πλαστικών στοιχείων πρέπει να είναι σαφώς ορατή κατά την οπτική εξέταση του πλαστικού συστατικού στοιχείου. Η σήμανση δεν χρειάζεται απαραιτήτως να είναι σαφώς 
ορατή στο τελικό συναρμολογημένο προϊόν επίπλου.  

Στην περίπτωση παράλειψης της σήμανσης των πλαστικών στοιχείων με βάρος άνω των 100g, ο συμμετέχων υποβάλλει αιτιολόγηση και σχετικές πληροφορίες. 

Τα προϊόντα επίπλου που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ για έπιπλα, όπως έχει καθοριστεί με την απόφαση (ΕΕ) 2016/1332 της Επιτροπής, ή άλλα σχετικά οικολογικά σήματα ISO 
14024 τύπου Ι που ικανοποιούν απευθείας τις απαιτήσεις που παρατίθενται, ή με τη χρήση ισοδύναμων μεθόδων, θεωρείται ότι συμμορφώνονται. 

 ΚΑ3: Καλύμματα ταπετσαρίας με χαμηλά χημικά κατάλοιπα 

(ισχύει μόνο για ταπετσαρισμένα έπιπλα) 

Αποδίδονται βαθμοί όταν αποδεικνύεται ότι το καλυπτικό υλικό ταπετσαρίας συμμορφώνεται, 
κατά περίπτωση, με τα όρια για χρώματα αρυλαμίνης που υπόκειται σε περιορισμούς, για 
εκχυλίσιμα βαρέα μέταλλα και για ελεύθερη φορμαλδεΰδη, όπως καθορίζονται ακολούθως. 

Για τα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας και τα επιχρισμένα υφάσματα: 

• Αρυλαμίνες που δεν υπόκεινται σε περιορισμούς (βλ. προσάρτημα II) με παρουσία 
μεγαλύτερη από 30 mg/kg (το όριο ισχύει για κάθε αμίνη χωριστά) σύμφωνα με τα 
πρότυπα EN ISO 14362-1 και 14362-3. 

• Ελεύθερη και μερικώς υδρολυόµενη φορμαλδεΰδη ≤ 75 mg/kg σύμφωνα με το EN ISO 
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14184-1. 

• Εκχυλίσιμα βαρέα μέταλλα που προσδιορίζονται σύμφωνα με το EN ISO 105-E04 και 
είναι χαμηλότερα από τα ακόλουθα όρια (σε mg/kg): αντιμόνιο ≤ 30,0· αρσενικό ≤ 1,0· 
κάδμιο ≤ 0,1· χρώμιο ≤ 2,0· κοβάλτιο ≤ 4,0· χαλκός ≤ 50,0· μόλυβδος ≤ 1,0· υδράργυρος 
0,02 και νικέλιο ≤ 1,0. 

Για το δέρμα: 

• Αρυλαμίνες που δεν υπόκεινται σε περιορισμούς (βλ. προσάρτημα II) με παρουσία 
μεγαλύτερη από 30 mg/kg (το όριο ισχύει για κάθε αμίνη χωριστά) σύμφωνα με τα 
πρότυπα EN ISO 17234-1 και EN ISO 17234-2. 

• Το χρώμιο VI δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 mg/kg σύμφωνα με το EN ISO 17075 (όριο 
ανίχνευσης). 

• Ελεύθερη και μερικώς υδρολυόµενη φορμαλδεΰδη ≤ 300 mg/kg σύμφωνα με το EN ISO 
17226-1. 

• Εκχυλίσιμα βαρέα μέταλλα που προσδιορίζονται σύμφωνα με το EN ISO 17072-1 και 
είναι χαμηλότερα από τα ακόλουθα όρια (σε mg/kg): αντιμόνιο ≤ 30,0· αρσενικό ≤ 1,0· 
κάδμιο ≤ 0,1· χρώμιο ≤ 200,0· κοβάλτιο ≤ 4,0· χαλκός ≤ 50,0· μόλυβδος ≤ 1,0· 
υδράργυρος 0,02 και νικέλιο ≤ 1,0. 

Εξακρίβωση:  

Αποδίδονται βαθμοί σε συμμετέχοντες που υποβάλλουν δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι 
το καλυπτικό υλικό ταπετσαρίας από δέρμα, κλωστοϋφαντουργικό προϊόν ή επιχρισμένο 
ύφασμα συμμορφώνεται με τα παραπάνω όρια, υποστηριζόμενη από αποτελέσματα από 
συναφείς μεθόδους δοκιμών που έχουν ανατεθεί από τους ίδιους τους συμμετέχοντες ή τον 
προμηθευτή του υλικού.  

Τα ταπετσαρισμένα προϊόντα επίπλου που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ για έπιπλα, 
όπως έχει καθοριστεί με την απόφαση (ΕΕ) 2016/1332 της Επιτροπής, ή τα προϊόντα 
κλωστοϋφαντουργίας με βάση το ύφασμα που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ για 
υφάσματα, όπως καθορίζεται με την απόφαση 2014/350/ΕΕ της Επιτροπής, ή τα υλικά 
ταπετσαρίας που έχουν λάβει άλλα οικολογικά σήματα ISO 14024 τύπου Ι που ικανοποιούν 
απευθείας τις απαιτήσεις που παρατίθενται, ή με τη χρήση ισοδύναμων μεθόδων, θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται. 

 
ΚΑ4: Έπιπλα χαμηλών εκπομπών ΠΟΕ  

(ισχύει μόνο για ταπετσαρισμένα έπιπλα) 

Αποδίδονται βαθμοί όταν αποδεικνύεται ότι οι συνολικές εκπομπές πτητικών οργανικών 
ενώσεων (ΣΠΟΕ) από ολόκληρο το ταπετσαρισμένο προϊόν επίπλου (όπως πολυθρόνες, 
καναπέδες ή καρέκλες γραφείου), ή από τη δοκιμή μόνο του υλικού ταπετσαρίας (όταν 
θεωρείται ότι το εν λόγω υλικό είναι η σημαντικότερη πηγή εκπομπής ΠΟΕ από το προϊόν 
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επίπλου (λ.χ. δέρμα ή επιχρισμένο ύφασμα) έχουν ως αποτέλεσμα συγκεντρώσεις ΣΠΟΕ εντός 
του θαλάμου χαμηλότερες από 500 µg/m3 μετά από 28 ημέρες δοκιμών σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 16000 ή με ισοδύναμα πρότυπα σύμφωνα με τις εξής αναλογίες φόρτωσης και 
ρυθμούς εξαερισμού: 

Στοιχείο δοκιμής Όγκος θαλάμου και αναλογία 
φόρτωσης 

Ρυθμός 
εξαερισμού 

Πολυθρόνες και καναπέδες Ο θάλαμος δοκιμής 2-10m3 με το προϊόν 
να καταλαμβάνει τουλάχιστον 25 % του 

όγκου 

4,0 m3/h 

Καθίσματα γραφείου 2,0 m3/h 

Υλικά ταπετσαρίας από 
δέρμα και επιχρισμένα 

υφάσματα 

Όγκος θαλάμου ≥20 L (η αναλογία 
φόρτωσης συνδέεται με τον ρυθμό 

εξαερισμού) 
1,5 m3/m2/h 

Εξακρίβωση:  

Ο συμμετέχων υποβάλλει αντίγραφο έκθεσης της δοκιμής θαλάμου που διενεργείται σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ISO 16000 ή με ισοδύναμα πρότυπα. Εάν το όριο 
συγκέντρωσης εντός του θαλάμου, που καθορίζεται για τις 28 ημέρες, επιτευχθεί νωρίτερα, 
τότε η δοκιμή μπορεί να διακοπεί πρόωρα.  

Ο συμμετέχων διευκρινίζει αν η δοκιμή εφαρμόστηκε σε ολόκληρο το προϊόν επίπλου ή μόνο 
σε καθορισμένα συστατικά στοιχεία.   

Τα ταπετσαρισμένα έπιπλα που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ για έπιπλα, όπως έχει 
καθοριστεί με την απόφαση (ΕΕ) 2016/1332 της Επιτροπής, ή άλλα οικολογικά σήματα ISO 
14024 τύπου Ι που ικανοποιούν τις απαιτήσεις που παρατίθενται, ή με τη χρήση ισοδύναμων 
μεθόδων, θεωρείται ότι συμμορφώνονται. 

ΚΑ3 / 5: Παράταση περιόδων εγγύησης 

(εξίσου για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Έως Χ επιπρόσθετοι βαθμοί αποδίδονται για κάθε επιπλέον έτος εγγύησης και συμφωνία παροχής υπηρεσιών που προσφέρεται και υπερβαίνει τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές (βλ. ΤΠ 7/10 
παραπάνω), ως εξής: 

- Επιπλέον εγγύηση +4 ή περισσότερων ετών: x βαθμοί 
- Επιπλέον εγγύηση +3 ετών: 0,75x βαθμοί 
- Επιπλέον εγγύηση +2 ετών: 0,5x βαθμοί 
- Επιπλέον εγγύηση +1 έτους: 0,25x βαθμοί 

Εξακρίβωση:  

Ο συμμετέχων υποβάλλει έγγραφη δήλωση στην οποία περιγράφεται αναλυτικά η προσφερόμενη περίοδος και αναφέρεται ότι τα αγαθά συμμορφώνονται με τις συμβατικές προδιαγραφές, 
περιλαμβανομένων όλων των υποδεικνυόμενων χρήσεων. 
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 ΚΑ6: Πληρωτικά υλικά με χαμηλά χημικά κατάλοιπα13 

(ισχύει μόνο για ταπετσαρισμένα έπιπλα) 

Όταν το αφρώδες λατέξ χρησιμοποιείται ως πληρωτικό υλικό σε ταπετσαρίες επίπλων, 
αποδίδονται βαθμοί αν ο αφρός πληροί τις απαιτήσεις που διέπουν τις χλωροφαινόλες, τα 
βαρέα μέταλλα, τα φυτοφάρμακα και το βουταδιένιο που παρατίθενται στον πίνακα 7 του 
προσαρτήματος III, σύμφωνα με την αντίστοιχη μέθοδο δοκιμής (A-Δ) που αναφέρεται στον 
ίδιο πίνακα. 

Όταν η αφρώδης πολυουρεθάνη χρησιμοποιείται ως πληρωτικό υλικό σε ταπετσαρίες επίπλων, 
αποδίδονται βαθμοί αν ο αφρός πληροί τις απαιτήσεις που διέπουν τα βαρέα μέταλλα, τους 
πλαστικοποιητές, τις ουσίες TDA, MDA, τις οργανοκασσιτερικές ενώσεις και άλλες 
συγκεκριμένες ουσίες που παρατίθενται στον πίνακα 8 του προσαρτήματος III, σύμφωνα με 
την αντίστοιχη μέθοδο δοκιμής (A-Ε) που αναφέρεται στον ίδιο πίνακα. 

Όταν χρησιμοποιούνται άλλα πληρωτικά υλικά, αποδίδονται βαθμοί αν μπορεί να αποδειχτεί η 
συμμόρφωση με τα όρια χημικών καταλοίπων που ορίζονται είτε στον πίνακα 7 είτε στον 
πίνακα 8 του προσαρτήματος III.  

Εξακρίβωση:  

Για αφρώδη λατέξ (ή άλλα πληρωτικά υλικά):  

Ο συμμετέχων υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το συγκεκριμένο κριτήριο, 
υποστηριζόμενη από εκθέσεις δοκιμών σύμφωνα με τις παρακάτω μεθόδους:  

A. Για τις χλωροφαινόλες, ο συμμετέχων υποβάλλει έκθεση στην οποία παρουσιάζονται τα 
αποτελέσματα της ακόλουθης διαδικασίας δοκιμής: Κονιοποιούνται 5 γραμμάρια δείγματος 
και εκχυλίζονται οι χλωροφαινόλες με τη μορφή φαινόλης (PCP), μετά νατρίου άλατος (SPP) ή 
εστέρων. Τα εκχυλίσματα αναλύονται με αεριοχρωματογραφία (GC). Για την ανίχνευση 
χρησιμοποιείται φασματόμετρο μάζας ή ανιχνευτής σύλληψης ηλεκτρονίων (ECD).  

Β. Για τα βαρέα μέταλλα, ο συμμετέχων υποβάλλει έκθεση στην οποία παρουσιάζονται τα 
αποτελέσματα της ακόλουθης διαδικασίας δοκιμής: Κονιοποιημένο υλικό δείγματος εκλούεται 
σύμφωνα με το DIN 38414-S4 ή άλλο αντίστοιχο σε αναλογία 1:10. Το προκύπτον διήθημα 
διαβιβάζεται διαμέσου διηθητικής μεμβράνης των 0,45 μm (με διήθηση υπό πίεση εάν είναι 
απαραίτητο). Το λαμβανόμενο διάλυμα εξετάζεται για να διαπιστωθεί η περιεκτικότητα σε 
βαρέα μέταλλα με φασματομετρία οπτικής εκπομπής σε επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-
OES), γνωστή και ως φασματομετρία ατομικής εκπομπής σε επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα 
(ICP-AES), ή με φασματομετρία ατομικής απορρόφησης με χρήση διεργασίας υδριδίου ή 
ψυχρών ατμών.  

Γ. Για τα φυτοφάρμακα, ο συμμετέχων υποβάλλει έκθεση στην οποία παρουσιάζονται τα 

                                                           
13 Σημειώνεται ότι οι απαιτήσεις των δοκιμών για χημικά κατάλοιπα από αφρώδες λατέξ και αφρούς πολυουρεθάνης έχουν θεσπιστεί από εθελοντικά συστήματα με πρωτοβουλία των επαγγελματιών του τομέα, όπως τα πρότυπα EuroLatex ECO και CertiPUR. Κατά τον χρόνο σύνταξης 

του παρόντος, το επίπεδο διασφάλισης των εν λόγω συστημάτων θεωρούνταν επαρκές.   
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αποτελέσματα της ακόλουθης διαδικασίας δοκιμής: Εκχυλίζονται 2 γραμμάρια δείγματος σε 
λουτρό υπερήχων με μείγμα εξανίου/διχλωρομεθανίου (85:15). Το εκχύλισμα καθαρίζεται με 
ανάδευση σε ακετονιτρίλιο ή με χρωματογραφία προσρόφησης σε Florisil. Για τη μέτρηση και 
τον ποσοτικό προσδιορισμό χρησιμοποιείται αεριοχρωματογραφία με ανίχνευση σε ανιχνευτή 
σύλληψης ηλεκτρονίων ή συνδυασμός αεριοχρωματογραφίας/φασματομετρίας μάζας. Η 
δοκιμή φυτοφαρμάκων απαιτείται για τα αφρώδη υλικά λατέξ με περιεκτικότητα σε φυσικό 
λατέξ τουλάχιστον 20 %. 

Δ. Για το βουταδιένιο, ο συμμετέχων υποβάλλει έκθεση στην οποία παρουσιάζονται τα 
αποτελέσματα της ακόλουθης διαδικασίας δοκιμής: Έπειτα από κονιοποίηση και ζύγιση του 
αφρώδους λατέξ, εκτελείται δειγματοληψία υπερκείμενου χώρου. Η περιεκτικότητα σε 
βουταδιένιο προσδιορίζεται με αεριοχρωματογραφία με ανίχνευση μέσω ιονισμού φλόγας. 

Για αφρούς πολυουρεθάνης (ή άλλα πληρωτικά υλικά): 

Ο συμμετέχων υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το εν λόγω κριτήριο, υποστηριζόμενη από 
εκθέσεις δοκιμών που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα όρια του πίνακα 8 του 
προσαρτήματος III. Όσον αφορά τις μεθόδους Β, Γ, Δ και Ε, λαμβάνονται 6 σύνθετα δείγματα 
από ένα μέγιστο βάθος μέχρι 2 cm από τις επιφανειακές όψεις του υλικού που έχει σταλεί στο 
αρμόδιο εργαστήριο.  

A. Για τους εστέρες του φθαλικού οξέος και άλλες συγκεκριμένες ουσίες που παρατίθενται 
στον πίνακα 8 του προσαρτήματος ΙΙΙ, ο συμμετέχων υποβάλλει δήλωση υποστηριζόμενη από 
δηλώσεις των προμηθευτών του αφρώδους υλικού που βεβαιώνουν ότι οι ουσίες αυτές δεν 
έχουν προστεθεί σκοπίμως στη σύνθεση του αφρώδους υλικού. 

Β. Για τα βαρέα μέταλλα, ο συμμετέχων υποβάλλει έκθεση στην οποία παρουσιάζονται τα 
αποτελέσματα της ακόλουθης διαδικασίας δοκιμής: Κονιοποιημένο υλικό δείγματος εκλούεται 
σύμφωνα με το DIN 38414-S4 ή άλλο αντίστοιχο σε αναλογία 1:10. Το προκύπτον διήθημα 
διαβιβάζεται διαμέσου διηθητικής μεμβράνης των 0,45 μm (με διήθηση υπό πίεση εάν είναι 
απαραίτητο). Το λαμβανόμενο διάλυμα εξετάζεται για να διαπιστωθεί η περιεκτικότητα σε 
βαρέα μέταλλα με φασματομετρία ατομικής εκπομπής σε επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-
AES ή ICP-OES) ή με φασματομετρία ατομικής απορρόφησης με χρήση διεργασίας υδριδίου ή 
ψυχρών ατμών.  

Γ. Για τη συνολική ποσότητα πλαστικοποιητών, ο συμμετέχων υποβάλλει έκθεση στην οποία 
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ακόλουθης διαδικασίας δοκιμής: Εκτελείται εκχύλιση με 
χρήση επικυρωμένης μεθόδου, όπως η εκχύλιση με υποήχους, από 0,3 g δείγματος σε φιαλίδιο 
που περιέχει 9 ml t-βουτυλομεθυλαιθέρα, επί 1 ώρα, ακολουθούμενη από προσδιορισμό των 
φθαλικών εστέρων μέσω GC με χρήση ανιχνευτή επιλεκτικής ανίχνευσης μάζας σε λειτουργία 
παρακολούθησης επιλεγμένου ιόντος (λειτουργία SIM). 

Δ. Για τις ουσίες TDA και MDA, ο συμμετέχων υποβάλλει έκθεση στην οποία παρουσιάζονται 
τα αποτελέσματα της ακόλουθης διαδικασίας δοκιμής: Πραγματοποιείται εκχύλιση από 0,5 g 
σύνθετου δείγματος σε σύριγγα των 5 ml με 2,5 ml υδατικού διαλύματος οξικού οξέος 1 %. Το 
έμβολο πιέζεται και στη συνέχεια το υγρό επιστρέφεται στη σύριγγα. Αφού επαναληφθεί 
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20 φορές η ενέργεια αυτή, το τελικό εκχύλισμα φυλάσσεται για ανάλυση. Νέα ποσότητα 2,5 ml 
υδατικού διαλύματος οξικού οξέος 1 % προστίθεται στη σύριγγα και εκτελούνται άλλοι 
20 κύκλοι. Αυτό το εκχύλισμα προστίθεται στο πρώτο και αραιώνεται μέχρι τα 10 ml με οξικό 
οξύ μέσα σε ογκομετρική κωνική φιάλη. Τα εκχυλίσματα αναλύονται με υγροχρωματογραφία 
υψηλής απόδοσης (HPLC-UV) ή με HPLC-MS. Εάν εκτελεστεί HPLC-UV και υπάρχουν 
υπόνοιες για παρεμβολές, πρέπει να πραγματοποιείται νέα ανάλυση με υγροχρωματογραφία 
υψηλής απόδοσης/φασματομετρία μάζας (HPLC-MS). 

Ε. Για τις οργανοκασσιτερικές ενώσεις, ο συμμετέχων υποβάλλει έκθεση στην οποία 
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ακόλουθης διαδικασίας δοκιμής: Ένα σύνθετο δείγμα 
βάρους 1-2 g αναμειγνύεται με τουλάχιστον 30ml εκχυλιστικού μέσου επί 1 ώρα μέσα σε 
λουτρό υπερήχων σε θερμοκρασία δωματίου. Το εκχυλιστικό μέσο είναι μείγμα με την εξής 
σύνθεση: 1750 ml μεθανόλης + 300 ml οξικού οξέος + 250 ml ρυθμιστικού διαλύματος (pH 
4,5). Το ρυθμιστικό διάλυμα είναι διάλυμα 164 g οξικού νατρίου σε 1 200 ml νερού και 165 ml 
οξικού οξέος, αραιωμένο με νερό μέχρι τα 2 000 ml. Μετά την εκχύλιση, σχηματίζεται 
παράγωγο του αλκυλοκασσιτερικού σωματιδίου με την προσθήκη 100 μl διαλύματος 
τετρααιθυλοβορικού νατρίου σε τετραϋδροφουράνιο (THF) (200 mg/ml THF). Το παράγωγο 
εκχυλίζεται με n-εξάνιο και το δείγμα υποβάλλεται σε δεύτερη διαδικασία εκχύλισης. Τα δύο 
εκχυλίσματα σε εξάνιο συνδυάζονται και χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για τον 
προσδιορισμό των οργανοκασσιτερικών ενώσεων με αεριοχρωματογραφία με επιλεκτική 
ανίχνευση μάζας σε λειτουργία SIM. 

 ΚΑ7.1: Πληρωτικά υλικά χαμηλών εκπομπών από αφρώδες λατέξ14 

(ισχύει μόνο για ταπετσαρισμένα έπιπλα) 

Όταν το αφρώδες λατέξ χρησιμοποιείται ως πληρωτικό υλικό σε ταπετσαρία επίπλων, 
αποδίδονται βαθμοί αν ο αφρός συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για τις εκπομπές ΠΟΕ που 
παρατίθενται ακολούθως. 

Ουσία Οριακή τιμή (mg/m³) 
1,1,1-Τριχλωροαιθάνιο 0,2 
4-Φαινυλοκυκλοεξένιο 0,02 
Φορμαλδεΰδη 0,01 
Νιτρωδαμίνες* 0,001 
Στυρόλιο 0,01 
Τετραχλωροαιθυλένιο 0,15 
Τολουόλιο 0,1 
Τριχλωροαιθυλένιο 0,05 
Βινυλοχλωρίδιο 0,0001 
Βινυλοκυκλοεξένιο 0,002 

                                                           
14 Σημειώνεται ότι οι απαιτήσεις των δοκιμών εκπομπών ΠΟΕ για το αφρώδες λατέξ και τους αφρούς πολυουρεθάνης έχουν θεσπιστεί από εθελοντικά συστήματα με πρωτοβουλία των επαγγελματιών του τομέα, όπως τα πρότυπα EuroLatex ECO και CertiPUR. Κατά τον χρόνο σύνταξης 

του παρόντος, το επίπεδο διασφάλισης των εν λόγω συστημάτων θεωρούνταν επαρκές.    
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Αρωματικοί υδρογονάνθρακες (ολικοί) 0,3 
ΠΟΕ (ολικές) 0,5 
* N-νιτρωδοδιμεθυλαμίνη (NDMA), N-νιτρωδοδιαιθυλαμίνη (NDEA), N-νιτρωδομεθυλαιθυλαμίνη 
(NMEA), N-νιτρωδοδιισοπροπυλαμίνη (NDIPA), N-νιτρωδοδι-n-προπυλαμίνη (NDPA), N-
νιτρωδοδι-n-βουτυλαμίνη (NDBA), N-νιτρωδοπυρρολιδινόνη (NPYR), N-νιτρωδοπιπεριδίνη 
(NPIP), N-νιτρωδομορφολίνη (NMOR) 

 

Εξακρίβωση: 

Ο συμμετέχων υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το συγκεκριμένο κριτήριο η οποία 
υποστηρίζεται από έκθεση δοκιμής με τα αποτελέσματα της ανάλυσης σε θάλαμο δοκιμών 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 16000-9 ή με ισοδύναμες δοκιμές.  

Το περιτυλιγμένο δείγμα φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου για 24 ώρες τουλάχιστον. 
Έπειτα από αυτό το χρονικό διάστημα, το δείγμα ξετυλίγεται και μεταφέρεται αμέσως στον 
θάλαμο δοκιμών. Το δείγμα τοποθετείται σε στήριγμα δειγμάτων που επιτρέπει την έκθεση 
στον αέρα από όλες τις πλευρές. Οι κλιματικοί παράγοντες ρυθμίζονται σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 16000-9. Για σκοπούς σύγκρισης των αποτελεσμάτων των δοκιμών, ο 
εξαρτώμενος από την επιφάνεια ειδικός ρυθμός εξαερισμού (q=n/L) είναι 1. Ο ρυθμός 
εξαερισμού πρέπει να είναι 0,5 έως 1. Η δειγματοληψία αέρα διενεργείται 24 ± 1 ώρες μετά 
την τοποθέτηση των δειγμάτων στον θάλαμο, για 1 ώρα, σε φυσίγγιο DNPH για την ανάλυση 
φορμαλδεΰδης και άλλων αλδεϋδών και σε φυσίγγιο Tenax TA για την ανάλυση άλλων 
πτητικών οργανικών ενώσεων. Η δειγματοληψία για τις άλλες ενώσεις μπορεί να διαρκεί 
περισσότερο, αλλά πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την παρέλευση 30 ωρών.  

Η ανάλυση φορμαλδεΰδης και άλλων αλδεϋδών εκτελείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
16000-3 ή ισοδύναμες δοκιμές. Εφόσον δεν καθορίζεται διαφορετικά, η ανάλυση των άλλων 
πτητικών οργανικών ενώσεων εκτελείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 16000-6.  

Η ανάλυση νιτρωδαμινών εκτελείται με αεριοχρωματογραφία σε συνδυασμό με ανιχνευτή 
ανάλυσης θερμικής ενέργειας (GC-TEA), σύμφωνα με τη μέθοδο BGI 505-23 (πρώην ZH 
1/120.23) ή ισοδύναμη. 

 

 
ΚΑ7.2: Πληρωτικά υλικά χαμηλών εκπομπών από αφρό πολυουρεθάνης 

(ισχύει μόνο για ταπετσαρισμένα έπιπλα) 

Όταν ο αφρός πολυουρεθάνης χρησιμοποιείται ως πληρωτικό υλικό σε ταπετσαρία επίπλων, 
αποδίδονται βαθμοί αν ο αφρός συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για τις εκπομπές ΠΟΕ που 
παρατίθενται ακολούθως. 

Ουσία (αριθμός CAS) Οριακή τιμή (mg/m³) 
Φορμαλδεΰδη (50-00-0) 0,01 
Τολουόλιο (108-88-3) 0,1 
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Στυρόλιο (100-42-5) 0,005 
Κάθε ανιχνεύσιμη ένωση που ταξινομείται ως 
καρκινογόνος κατηγορίας 1Α ή 1Β σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

0,005 

Άθροισμα όλων των ανιχνεύσιμων ενώσεων που 
ταξινομούνται ως καρκινογόνοι κατηγορίας 1Α ή 1Β 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 

0,04 

Αρωματικοί υδρογονάνθρακες 0,5 
ΠΟΕ (ολικές) 0,5 

Εξακρίβωση: 

Ο συμμετέχων υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το συγκεκριμένο κριτήριο, 
υποστηριζόμενη από αποτελέσματα δοκιμών τα οποία αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα 
όρια που αναφέρονται στον πίνακα 10. Ο συνδυασμός δείγματος/θαλάμου δοκιμής είναι είτε:  

 1 δείγμα διαστάσεων 25 x 20 x 15 cm τοποθετημένο σε θάλαμο δοκιμής όγκου 0,5 m3 είτε 

 2 δείγματα διαστάσεων 25 x 20 x 15 cm τοποθετημένα σε θάλαμο δοκιμής όγκου 1,0 m3. 

Το δείγμα αφρώδους υλικού τοποθετείται στον πυθμένα θαλάμου δοκιμής εκπομπών και 
αφήνεται να προσαρμοστεί επί 3 ημέρες σε θερμοκρασία 23 °C και σχετική υγρασία 50 %, με 
εφαρμογή ρυθμού εναλλαγής του αέρα n=0,5 ανά ώρα και φορτίο θαλάμου L=0,4 m²/m³ (= 
συνολική εκτιθέμενη επιφάνεια δείγματος σε σχέση με τις διαστάσεις του θαλάμου χωρίς τις 
ακμές συγκόλλησης και την οπίσθια όψη) σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 16000-9 και ISO 
16000-11 ή με ισοδύναμες δοκιμές.  

Η δειγματοληψία πραγματοποιείται 72 ± 2 h μετά την τοποθέτηση των δειγμάτων στον 
θάλαμο, επί 1 ώρα, με φυσίγγια Tenax TA και DNPH για την ανάλυση των ΠΟΕ και της 
φορμαλδεΰδης αντίστοιχα. Οι εκπομπές ΠΟΕ δεσμεύονται στους σωλήνες ρόφησης Tenax TA 
και, στη συνέχεια, αναλύονται με θερμική εκρόφηση/GC-MS σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
16000-6 ή ισοδύναμες δοκιμές. 

Τα αποτελέσματα εκφράζονται ημιποσοτικά ως ισοδύναμα τολουολίου. Αναφέρονται όλες οι 
καθορισμένες επιμέρους αναλυόμενες ουσίες από ένα όριο συγκέντρωσης ≥ 1 μg/m³. Η 
συνολική τιμή των ΠΟΕ είναι το άθροισμα όλων των αναλυόμενων ουσιών με συγκέντρωση 
≥ 1 μg/m³ οι οποίες εκλούονται εντός του διαστήματος χρόνων κατακράτησης από το n-εξάνιο 
(C6) μέχρι και το n-δεκαεξάνιο (C16), συμπεριλαμβανομένων αμφότερων των άκρων. Το 
άθροισμα όλων των ανιχνεύσιμων ενώσεων που ταξινομούνται ως καρκινογόνες κατηγορίας 
1Α ή 1Β σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 αποτελεί το άθροισμα όλων αυτών 
των ουσιών με συγκέντρωση ≥ 1 μg/m³. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα των δοκιμών 
υπερβαίνουν τις οριακές τιμές των προτύπων, πρέπει να διεξάγεται ειδικός ποσοτικός 
προσδιορισμός ανά ουσία. Η φορμαλδεΰδη μπορεί να προσδιοριστεί με συλλογή του δείγματος 
αέρα σε φυσίγγιο DNPH, ακολουθούμενη από ανάλυση με HPLC/UV σύμφωνα με το πρότυπο 
ISO 16000-3 ή ισοδύναμες δοκιμές. 
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 ΚΑ 7.3: Άλλα πληρωτικά υλικά χαμηλών εκπομπών από αφρό 

Όταν χρησιμοποιούνται άλλα πληρωτικά υλικά, μπορούν να αποδίδονται βαθμοί εφόσον 
μπορεί να αποδειχτεί η συμμόρφωση με τα όρια των εκπομπών ΠΟΕ που ορίζονται στα σημεία 
7.1. ή 7.2. 
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Γ. Προμήθεια υπηρεσιών τέλους ζωής των επίπλων 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΠ1: Συγκέντρωση και επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενων επίπλων 

Η αναθέτουσα αρχή πρέπει να περιλαμβάνει, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών, αξιολόγηση της 
κατάστασης των επίπλων που πρέπει να συγκεντρωθούν, στην οποία μπορεί επίσης να προσδιορίζεται ένας 
ελάχιστος στόχος επαναχρησιμοποίησης προς επίτευξη (λ.χ. 50 % των παρεχόμενων επίπλων). Τα στρώματα 
κρεβατιών θα πρέπει να αποκλείονται από ελάχιστους στόχους επαναχρησιμοποίησης για λόγους υγιεινής. 

Οι συμμετέχοντες συγκεντρώνουν τα έπιπλα απευθείας από χώρο που προσδιορίζεται από την 
αναθέτουσα αρχή και παρέχουν υπηρεσίες επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης για τα έπιπλα που 
έχουν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής τους.  

Ο συμμετέχων υποβάλλει περιγραφή του τρόπου με τον οποίο προτίθεται να παρατείνει τη διάρκεια ζωής 
του επίπλου διαθέτοντάς το για επαναχρησιμοποίηση. 

Τα είδη επίπλωσης/τα στοιχεία επίπλων που θεωρείται ότι δεν είναι κατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση, 
και σύμφωνα με τη γνώση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις κατάλληλες εγκαταστάσεις 
ανακύκλωσης της περιοχής, επιλέγεται μία εκ των ακόλουθων επιλογών: 

Επιλογή α. Τα είδη επίπλωσης/τα στοιχεία επίπλων που δεν είναι εφικτό να επαναχρησιμοποιηθούν 
αποσυναρμολογούνται σε ροές υλικών, κατ’ ελάχιστον πλαστικά, μέταλλα, υφάσματα και ξύλο, προτού 
αποσταλούν στις διάφορες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης15. Τυχόν εναπομείναντα υλικά αποστέλλονται σε 
εγκαταστάσεις ανάκτησης της ενέργειας, όταν υπάρχουν τέτοιες εγκαταστάσεις σε επίπεδο περιφέρειας. 

Επιλογή β. Τα μεταλλικά μέρη από είδη επίπλωσης/στοιχεία επίπλων που δεν είναι εφικτό να 
επαναχρησιμοποιηθούν ανακυκλώνονται και τα εναπομείναντα μέρη του προϊόντος επίπλου 
αποστέλλονται σε εγκαταστάσεις ανάκτησης της ενέργειας, όταν υπάρχουν τέτοιες εγκαταστάσεις σε 
επίπεδο περιφέρειας. 

Εξακρίβωση:  

Ο συμμετέχων προσκομίζει αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις ρυθμίσεις που αφορούν τη συγκέντρωση 
των επίπλων, καθώς και για τις οδούς επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα στοιχεία όλων των μερών που εμπλέκονται στην 
επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των επίπλων.  

ΤΠ1: Συγκέντρωση και επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενων επίπλων 

Η αναθέτουσα αρχή πρέπει να περιλαμβάνει, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών, 
αξιολόγηση της κατάστασης των επίπλων που πρέπει να συγκεντρωθούν, στην οποία 
μπορεί επίσης να προσδιορίζεται ένας ελάχιστος στόχος επαναχρησιμοποίησης προς 
επίτευξη (λ.χ. 50 % των παρεχόμενων επίπλων). Τα στρώματα κρεβατιών θα πρέπει 
να αποκλείονται από ελάχιστους στόχους επαναχρησιμοποίησης για λόγους υγιεινής. 

Οι συμμετέχοντες συγκεντρώνουν τα έπιπλα απευθείας από χώρο που 
προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή και παρέχουν υπηρεσίες 
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης για τα έπιπλα που έχουν φτάσει στο τέλος 
της διάρκειας ζωής τους.  

Ο συμμετέχων υποβάλλει περιγραφή του τρόπου με τον οποίο προτίθεται να 
παρατείνει τη διάρκεια ζωής του επίπλου διαθέτοντάς το για επαναχρησιμοποίηση. 

Τα είδη επίπλωσης/τα στοιχεία επίπλων που δεν είναι εφικτό να 
επαναχρησιμοποιηθούν αποσυναρμολογούνται σε ροές υλικών, όπως κατ’ ελάχιστον 
πλαστικά, μέταλλα, υφάσματα και ξύλο, προτού αποσταλούν στις διάφορες 
εγκαταστάσεις ανακύκλωσης16. Τυχόν εναπομείναντα υλικά αποστέλλονται σε 
εγκαταστάσεις ανάκτησης της ενέργειας, όταν υπάρχουν τέτοιες εγκαταστάσεις σε 
επίπεδο περιφέρειας. 

Εξακρίβωση:  

Ο συμμετέχων προσκομίζει αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις ρυθμίσεις που 
αφορούν τη συγκέντρωση των επίπλων, καθώς και για τις οδούς 
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Σε 
αυτά περιλαμβάνονται τα στοιχεία όλων των μερών που εμπλέκονται στην 
επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των επίπλων.  

ΚΑ1: Βελτίωση των στόχων επαναχρησιμοποίησης 

Αποδίδονται βαθμοί σε συμμετέχοντες που παρέχουν υψηλότερα επίπεδα επαναχρησιμοποίησης σε σχέση με εκείνα που δηλώνονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

                                                           
15 

Όλες οι εγκαταστάσεις ανακύκλωσης επιτρέπονται σε συμμόρφωση προς το άρθρο 23 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.
   

16 Βλέπε υποσημείωση 15   
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Εξακρίβωση:  

Ο συμμετέχων υποβάλλει λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να επιτευχθεί το επιπρόσθετο επίπεδο επαναχρησιμοποίησης. 
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3 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ  
Ουσιαστικά δεν υπάρχουν λειτουργικές δαπάνες συνδεόμενες με τα είδη επίπλωσης που περιλαμβάνονται στο 
πεδίο εφαρμογής των ΠΔΔ της ΕΕ. Κατά συνέπεια, το στοιχείο που ασκεί τη μεγαλύτερη επιρροή στο κόστος 
του κύκλου ζωής είναι η διάρκεια ζωής του επίπλου. Η επιλογή ανθεκτικών υλικών είναι σημαντική, αλλά 
ακόμη πιο σημαντικό είναι ίσως τα συστατικά στοιχεία και υλικά να συνδυάζονται κατά τρόπο ώστε να 
σχηματίζουν ένα γερό προϊόν που προσφέρεται για επισκευή ή αναπαλαίωση. Ο βέλτιστος τρόπος να 
διασφαλίζεται ένα τέτοιο προϊόν είναι να απαιτείται η συμμόρφωση με τα σχετικά τεχνικά πρότυπα EN και να 
περιλαμβάνεται μια ελάχιστη εγγύηση. Λόγω του αυξημένου κινδύνου και της ευθύνης, οι παρατεταμένες 
εγγυήσεις συχνά σχετίζονται με αύξηση των τιμών. Η ελκυστικότητα μιας παρατεταμένης εγγύησης εξαρτάται 
από τη φύση του ίδιου του προϊόντος και τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται, λ.χ. κινούμενα μέρη, χρήση 
σε εξωτερικούς χώρους κλπ.   

Σύμφωνα με τον Bartlett17, η τυπική διάρκεια ζωής των επίπλων γραφείου στο ΗΒ είναι 9-12 έτη, παρά το 
γεγονός ότι τα έπιπλα συχνά σχεδιάζονται με πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Το πρόωρο τέλος ζωής των 
επίπλων γραφείου συχνά επισφραγίζεται από εταιρικές αποφάσεις για αναδιακόσμηση ή μετεγκατάσταση των 
γραφείων, με αποτέλεσμα απολύτως λειτουργικά έπιπλα να απορρίπτονται για λόγους αισθητικής. Σε γενικές 
γραμμές, η ανάγκη για νέα έπιπλα σε έναν δημόσιο οργανισμό μπορεί να οφείλεται στα εξής:  

• νέες εγκαταστάσεις/προσωπικό ή επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων,  

• παλαιά έπιπλα που είναι ανεπαρκή μετά από την ανακαίνιση υφιστάμενων δημόσιων κτιρίων (λόγου 
χάρη, ακατάλληλο χρώμα, σχήμα ή μέγεθος),  

• παλαιά έπιπλα σε εξαιρετικά κακή κατάσταση (κατεστραμμένα έπιπλα που δεν είναι πλέον ασφαλή 
και/ή λειτουργικά). 

Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, ίσως είναι εφικτή η αναπαλαίωση των υφιστάμενων επίπλων αντί της αγοράς 
ολοκαίνουριων προϊόντων. Πρόσφατα (τον Ιούνιο 2014), η κυβέρνηση του ΗΒ δημοσίευσε την τελευταία 
έκδοση του εγγράφου καθοδήγησης σχετικά με την προμήθεια επίπλων. Σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία η 
αναπαλαίωση υφιστάμενων επίπλων συνεπάγεται σαφή και ουσιαστική εξοικονόμηση χρημάτων σε σύγκριση 
με την αγορά ισοδύναμων νέων επίπλων. Είναι δύσκολο να βρεθούν συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με την 
πραγματική εξοικονόμηση κόστους που σχετίζεται με την επιλογή της αναπαλαίωσης επίπλων. Κατά τον 
Walsh18, η εξοικονόμηση κυμαίνεται από 25 έως 50 % και η κυβέρνηση του ΗΒ έχει δημοσιεύσει τα ακόλουθα 
στοιχεία ως ενδεικτικό οδηγό: 

Πίνακας 1. Εκτιμώμενες μέσες τιμές μονάδας για καινούρια, επαναχρησιμοποιούμενα και αναπαλαιωμένα 
έπιπλα19 

 Γραφεία (₤) Καρέκλες (₤) Ράφια (₤) Συρταριέρες 
(₤) 

Συνιστώμενες τιμές λιανικής για καινούρια 
έπιπλα 

209 122 100 107 

Συνιστώμενες τιμές λιανικής για 
επαναχρησιμοποιούμενα έπιπλα 
(αντιπροσωπευτικές)  

105 86 50 53 

Συνιστώμενες τιμές λιανικής για 84 49 40 43 

                                                           
17    

Bartlett, 2009. "Reuse of office furniture – incorporation into the 'Quick Wins' criteria: A study of the market potential 
for reused and remanufactured office furniture in the UK. («Επαναχρησιμοποίηση των επίπλων γραφείου – ενσωμάτωση 
στα κριτήρια «ταχείας επίτευξης - Quick Wins»: μια μελέτη του δυναμικού της αγοράς για επαναχρησιμοποιημένα και 
ανακατασκευασμένα έπιπλα γραφείου στο ΗΒ.»).  
18 

Walsh, 2011. "Public procurement of remanufactured products. An examination of the potential for increasing the use of 
remanufactured products by local authorities in the North East of England". («Δημόσιες συμβάσεις για ανακατασκευασμένα 
προϊόντα: Μια εξέταση των δυνατοτήτων αύξησης της χρήσης ανακατασκευασμένων προϊόντων από τις τοπικές αρχές στη 
ΒΑ Αγγλία») Βλέπε: www.remanufacturing .org.uk 

   
19 
Εκτίμηση αντικτύπου των προτύπων αγοράς από την κυβέρνηση του ΗΒ: πρόσβαση: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/341462/Furniture_GBS_impact_assessment_
1407.pdf 
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αναπαλαιωμένα έπιπλα (αντιπροσωπευτικές) 

Στις αγορές μεταχειρισμένων επίπλων γραφείου καλής ποιότητας εμπλέκονται γενικά έμποροι και 
πλειστηριαστές20, ενώ υπάρχουν μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που ασχολούνται ενεργά με μεταχειρισμένα 
έπιπλα χαμηλότερης ποιότητας. Τέτοιου είδους προμηθευτές δεν δύνανται να ανταποκριθούν σε προσκλήσεις 
υποβολής προσφορών.   

Βάσει του ανωτέρω ενδεικτικού κόστους, είναι σαφές ότι μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση δαπάνης έως και 
50 %. Το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ανάπτυξη του τομέα αναπαλαίωσης επίπλων στην ΕΕ φαίνεται ότι είναι η 
έλλειψη ζήτησης από την αγορά. Δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι η αναπαλαίωση επίπλων είναι περισσότερο 
ελκυστική για ακριβά και υψηλής ποιότητας έπιπλα, όπως επαγγελματικά έπιπλα γραφείου, και ότι, ενώ οι 
απλές εργασίες αναπαλαίωσης μπορούν να διενεργηθούν επιτόπου από τους τεχνικούς, για άλλες εργασίες 
ενδέχεται να απαιτείται η μεταφορά των επίπλων σε εργαστήριο.  

                                                           
20 

Kelday, 2009. An assessment of the remanufacture of office furniture in the UK. Centre for Remanufacturing and Reuse. 
(«Μια εκτίμηση της ανακατασκευής επίπλων γραφείου στο ΗΒ. Κέντρο ανακατασκευής και επαναχρησιμοποίησης»). 
Βλέπε: www.remanufacturing.org
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I. Απαιτήσεις ανθεκτικότητας για υλικά από δέρμα, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και 
επιχρισμένα υφάσματα  
Οι απαιτήσεις για την καλή φυσική ποιότητα υλικών ταπετσαρίας σε έπιπλα προσδιορίζονται στους πίνακες 2, 3 και 4 παρακάτω. 

Πίνακας 2. Φυσικές απαιτήσεις για υλικά από δέρμα σε ταπετσαρία επίπλων (τα στοιχεία ελήφθησαν από τους πίνακες 1 και 2 του προτύπου EN 13336) 

Βασικά 
χαρακτηριστικά 

Μέθοδος δοκιμής 

Συνιστώμενες τιμές 

Δέρμα νουμπούκ, σουέντ και 
ανιλίνης* 

Δέρμα ημιανιλίνης* 
Δέρματα επικαλυμμένα, 

χρωματισμένα και 
άλλα* 

pH και ∆pH EN ISO 4045 ≥ 3,5 (εάν το pH είναι < 4,0, η ∆pH πρέπει να είναι ≤ 0,7) 

Φορτίο σχισίματος, 
μέση τιμή 

EN ISO 3377-1 > 20 N 

Αντοχή χρωμάτων 
στην παλινδρομική 

τριβή 

EN ISO 11640 
Συνολική μάζα δακτύλου 

1000 g. 
 

Εφίδρωση αλκαλικού 
διαλύματος όπως ορίζεται στο 

πρότυπο EN ISO 11641. 

Παράγοντες προς 
αξιολόγηση 

Αλλαγή χρώματος δέρματος και μεταφορά 
χρώματος στο πίλημα 

Αλλαγή χρώματος δέρματος και μεταφορά χρώματος στο πίλημα Καμία 
φθορά του φινιρίσματος 

με χρήση ξηρού πιλήματος 50 κύκλοι, ≥ 3 στην κλίμακα του γκρι 500 κύκλοι, ≥ 4 στην κλίμακα του γκρι 

με χρήση υγρού πιλήματος 20 κύκλοι, ≥ 3 στην κλίμακα του γκρι 80 κύκλοι, ≥ 3/4 στην κλίμακα του γκρι 
250 κύκλοι, ≥ 3/4 στην κλίμακα 

του γκρι 
με χρήση πιλήματος 

εμποτισμένου με τεχνητό 
ιδρώτα 

20 κύκλοι, ≥ 3 στην κλίμακα του γκρι 50 κύκλοι, ≥ 3/4 στην κλίμακα του γκρι 
80 κύκλοι, ≥ 3/4 στην κλίμακα 

του γκρι 

Αντοχή χρωμάτων 
στο τεχνητό φως 

EN ISO 105-B02 (μέθοδος 3) ≥ 3 στην κλίμακα του μπλε ≥ 4 στην κλίμακα του μπλε ≥ 5 στην κλίμακα του μπλε 

Πρόσφυση ξηρού 
φινιρίσματος 

EN ISO 11644 -- ≥ 2 N / 10 mm 

Αντοχή στην κάμψη 
σε ξηρή κατάσταση 

EN ISO 5402-1 
Για δέρμα ανιλίνης με φινίρισμα χωρίς 

χρώμα μόνο, 20 000 κύκλοι (καμία φθορά 
του φινιρίσματος λόγω ραγίσματος) 

50 000 κύκλοι (καμία φθορά του 
φινιρίσματος λόγω ραγίσματος) 

50 000 κύκλοι (καμία φθορά 
του φινιρίσματος λόγω 

ραγίσματος) 

Αντοχή χρωμάτων 
στις σταγόνες νερού 

EN ISO 15700 ≥ 3 στην κλίμακα του γκρι (καθόλου μόνιμη διόγκωση) 

Αντοχή του 
φινιρίσματος στο 
ράγισμα εν ψυχρώ 

EN ISO 17233 -- -15°C (καθόλου ράγισμα του φινιρίσματος) 

Αντοχή στη φλόγα EN 1021 ή τα σχετικά εθνικά πρότυπα Επιτυχής 

*Οι ορισμοί αυτών των τύπων δέρματος δίνονται στο πρότυπο EN 15987.
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Πίνακας 3. Φυσικές απαιτήσεις για καλυπτικά υλικά από υφάσματα από υφάνσιμες ίνες για ταπετσαρίες 
επίπλων. 

Παράγοντας 
δοκιμής 

Μέθοδος 
Αφαιρούμενα και 

πλενόμενα καλύμματα 

Μη αφαιρούμενα, 
μη πλενόμενα 
καλύμματα 

Μεταβολή διαστάσεων 
κατά το πλύσιμο και το 

στέγνωμα 

Οικιακό πλύσιμο: ISO 6330 + EN ISO 
5077 (τρεις πλύσεις στις θερμοκρασίες 
που ενδείκνυνται για το προϊόν, με 

στέγνωμα σε στεγνωτήριο έπειτα από 
κάθε κύκλο πλύσης) 

Επαγγελματικό πλύσιμο: ISO 15797 +     
EN ISO 5077 (στους 75 °C 

τουλάχιστον) 

+/- 3,0 % για υφαντά 
υφάσματα 

+/- 6,0 % για μη υφαντά 
υφάσματα 

Α/A 

Αντοχή χρωμάτων στο 
πλύσιμο 

Οικιακό πλύσιμο: ISO 105-C06 
Επαγγελματικό πλύσιμο: ISO 15797 +     

ISO 105-C06 (στους 75 °C 
τουλάχιστον) 

≥ επιπέδου 3-4 ως προς τη 
μεταβολή του χρώματος 
≥ επιπέδου 3-4 ως προς το 

λέκιασμα 

Α/A 

Αντοχή χρωμάτων 
στην υγρή τριβή* 

ISO 105 X12 ≥ επιπέδου 2-3 ≥ επιπέδου 2-3 

Αντοχή χρωμάτων 
στην ξηρή τριβή* 

ISO 105 X12 ≥ επιπέδου 4 ≥ επιπέδου 4 

Αντοχή χρωμάτων στο 
φως 

ISO 105 B02 ≥ επιπέδου 5** ≥ επιπέδου 5** 

Αντοχή υφασμάτων σε 
κομπάλλιασμα 

(πίλλινγκ) 

Πλεκτά και μη υφασμένα προϊόντα: 
ISO 12945-1 

Υφαντά υφάσματα: ISO 12945-2 

ISO 12945-1 αποτέλεσμα 
>3 

ISO 12945-2 αποτέλεσμα 
>3 

ISO 12945-1 
αποτέλεσμα >3 
ISO 12945-2 
αποτέλεσμα >3 

* δεν ισχύει για λευκά προϊόντα ή προϊόντα που δεν έχουν βαφεί ούτε τυποβαφεί. 

** Ωστόσο, επιτρέπεται αντοχή επιπέδου 4 για υφάσματα κάλυψης επίπλων που είναι ανοιχτόχρωμα (πρότυπο βάθος 
≤ 1/12) και επίσης αποτελούνται σε ποσοστό άνω του 20 % από μαλλί ή άλλες κερατινούχες ίνες ή σε ποσοστό άνω του 
20 % από λινάρι ή άλλες ίνες φλοιώματος.  

† Για περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τις κατηγορίες επιδόσεων και τα όρια, οι προμηθευτές παραπέμπονται στο πρότυπο EN 
14465.  

 

 

 

 

Πίνακας 4. Φυσικές απαιτήσεις για καλυπτικά υλικά από επιχρισμένα υφάσματα σε ταπετσαρίες επίπλων 

Ιδιότητα Μέθοδος Απαίτηση 
Αντοχή εφελκυσμού  ISO 1421 CH ≥ 35 daN και TR ≥ 20 daN 
Αντοχή πλαστικών ταινιών και φύλλων στο σχίσιμο με τη 
μέθοδο «παντελονιού» (trouser tear method) 

ISO 13937/2 CH ≥ 2,5 daN και TR ≥ 2 daN 

Αντοχή χρωμάτων στην τεχνητή έκθεση στις καιρικές 
συνθήκες – Δοκιμή ξεθωριάσματος υπό λαμπτήρα τόξου ξένου 

EN ISO 105-B02 
Χρήση σε εσωτερικούς χώρους ≥ 6 
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους ≥ 7 

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα – Αντοχή στην εκτριβή με τη 
μέθοδο Martindale 

ISO 5470/2 ≥ 75 000 

Προσδιορισμός της πρόσφυσης του επιχρίσματος EN 2411 CH ≥ 1,5 daN και TR ≥ 1,5 daN 
όπου: daN = decaNewton, CH = στημόνι και TR = υφάδι 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ IΙ. Αρυλαμίνες που υπόκεινται σε περιορισμούς σε υλικά 
από δέρμα, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και επιχρισμένα υφάσματα 
Εδώ αναφέρονται οι ουσίες που παρατίθενται στην καταχώριση 43 του παραρτήματος XVII του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και οι οποίες θα αναζητηθούν σε κάθε στοιχείο βαμμένου δέρματος (με χρήση του 
προτύπου EN ISO 17234) ή κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος (με χρήση των προτύπων EN ISO 14362-1 και 
14362-3). 

 

Πίνακας 5. Καρκινογόνοι αρυλαμίνες που θα αναζητούνται σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα ή δέρμα. 

Αρυλαμίνη  Αριθμός CAS  Αρυλαμίνη  Αριθμός CAS  
4-Αμινοδιφαινύλιο  92-67-1  3,3′-Διμεθυλο-4,4′-

διαμινοδιφαινυλομεθάνιο  
838-88-0  

Βενζιδίνη  92-87-5  4,4′-Οξυδιανιλίνη  101-80-4  

4-Χλωρο-ο-τολουιδίνη  95-69-2  4,4′-Θειοδιανιλίνη  139-65-1  

2-Ναφθυλαμίνη  91-59-8  o-Τολουιδίνη  95-53-4  

ο-Αμινο-αζωτολουόλιο  97-56-3  2,4-Διαμινοτολουόλιο  95-80-7  

2-Αμινο-4-νιτροτολουόλιο  99-55-8  2,4,5-Τριμεθυλανιλίνη  137-17-7  

4-Χλωροανιλίνη  106-47-8  4-Αμινοαζωβενζόλιο  60-09-3  

2,4-Διαμινοανισόλη  615-05-4  o-Ανισιδίνη  90-04-0  

4,4′-Διαμινοδιφαινυλομεθάνιο  101-77-9  p-Κρεσιδίνη  120-71-8  

3,3′-Διχλωροβενζιδίνη  91-94-1  3,3′-Διμεθυλοβενζιδίνη  119-93-7  

3,3΄-Διμεθοξυβενζιδίνη  119-90-4  4,4′-Μεθυλενο-δισ(2-
χλωροανιλίνη)  

101-14-4  

Μια σειρά χρωστικών ενώσεων, για τις οποίες δεν ορίζονται ειδικοί περιορισμοί στην καταχώριση 43 του 
παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, είναι γνωστό ότι διασπώνται κατά την επεξεργασία 
και σχηματίζουν κάποιες από τις απαγορευμένες ουσίες που παρατίθενται στον πίνακα 5 ανωτέρω. 
Προκειμένου να μειωθεί ουσιαστικά η αβεβαιότητα σχετικά με τη συμμόρφωση με το καθορισμένο όριο των 
30 mg/kg για τις ουσίες που παρατίθενται στον πίνακα 5, συνιστάται (αλλά δεν επιβάλλεται) στους 
κατασκευαστές να αποφεύγουν τη χρήση των χρωμάτων που παρατίθενται στον πίνακα 6. 

 

Πίνακας 6. Ενδεικτικός κατάλογος χρωμάτων που μπορούν να διασπαστούν προς καρκινογόνους 
αρυλαμίνες 

Χρώματα διασποράς Βασικά χρώματα 
Disperse Orange 60 Disperse Yellow 7 Basic Brown 4 Basic Red 114 
Disperse Orange 149 Disperse Yellow 23 Basic Red 42 Basic Yellow 82 

Disperse Red 151 Disperse Yellow 56 Basic Red 76 Basic Yellow 103 
Disperse Red 221 Disperse Yellow 218 Basic Red 111  

Όξινα χρώματα 
CI Acid Black 29 CI Acid Red 4 CI Acid Red 85 CI Acid Red 148 
CI Acid Black 94 CI Acid Red 5 CI Acid Red 104 CI Acid Red 150 

CI Acid Black 131 CI Acid Red 8 CI Acid Red 114 CI Acid Red 158 
CI Acid Black 132 CI Acid Red 24 CI Acid Red 115 CI Acid Red 167 
CI Acid Black 209 CI Acid Red 26 CI Acid Red 116 CI Acid Red 170 
CI Acid Black 232 CI Acid Red 26:1 CI Acid Red 119:1 CI Acid Red 264 
CI Acid Brown 415 CI Acid Red 26:2 CI Acid Red 128 CI Acid Red 265 
CI Acid Orange 17 CI Acid Red 35 CI Acid Red 115 CI Acid Red 420 
CI Acid Orange 24 CI Acid Red 48 CI Acid Red 128 CI Acid Violet 12 
CI Acid Orange 45 CI Acid Red 73 CI Acid Red 135  

Χρώματα απευθείας χρώσης 
Direct Black 4 Direct Blue 192 Direct Brown 223 Direct Red 28 

Direct Black 29 Direct Blue 201 Direct Green 1 Direct Red 37 
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Direct Black 38 Direct Blue 215 Direct Green 6 Direct Red 39 
Direct Black 154 Direct Blue 295 Direct Green 8 Direct Red 44 

Direct Blue 1 Direct Blue 306 Direct Green 8,1 Direct Red 46 
Direct Blue 2 Direct Brown 1 Direct Green 85 Direct Red 62 
Direct Blue 3 Direct Brown 1:2 Direct Orange 1 Direct Red 67 
Direct Blue 6 Direct Brown 2 Direct Orange 6 Direct Red 72 
Direct Blue 8 Basic Brown 4 Direct Orange 7 Direct Red 126 
Direct Blue 9 Direct Brown 6 Direct Orange 8 Direct Red 168 

Direct Blue 10 Direct Brown 25 Direct Orange 10 Direct Red 216 
Direct Blue 14 Direct Brown 27 Direct Orange 108 Direct Red 264 
Direct Blue 15 Direct Brown 31 Direct Red 1 Direct Violet 1 
Direct Blue 21 Direct Brown 33 Direct Red 2 Direct Violet 4 
Direct Blue 22 Direct Brown 51 Direct Red 7 Direct Violet 12 
Direct Blue 25 Direct Brown 59 Direct Red 10 Direct Violet 13 
Direct Blue 35 Direct Brown 74 Direct Red 13 Direct Violet 14 
Direct Blue 76 Direct Brown 79 Direct Red 17 Direct Violet 21 

Direct Blue 116 Direct Brown 95 Direct Red 21 Direct Violet 22 
Direct Blue 151 Direct Brown 101 Direct Red 24 Direct Yellow 1 
Direct Blue 160 Direct Brown 154 Direct Red 26 Direct Yellow 24 
Direct Blue 173 Direct Brown 222 Direct Red 22 Direct Yellow 48 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ III. Πληρωτικά υλικά με χαμηλά χημικά κατάλοιπα 
Οι συγκεντρώσεις των παρακάτω ουσιών στο αφρώδες λατέξ δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές που 
αναγράφονται στον πίνακα 7. 

Πίνακας 7. Ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμούς για τα αφρώδη υλικά λατέξ που χρησιμοποιούνται 
στα πληρωτικά υλικά ταπετσαρίας επίπλων 

Ομάδα ουσιών Ουσία 
Οριακή τιμή 

(ppm) 
Όροι εκτίμησης και 

εξακρίβωσης 

Χλωροφαινόλες 
μονο- και διχλωριωμένες φαινόλες 

(άλατα και εστέρες) 
1 A 

Άλλες χλωροφαινόλες 0,1 A 

Βαρέα μέταλλα 

As (αρσενικό) 0,5 B 
Cd (κάδμιο) 0,1 B 

Co (κοβάλτιο) 0,5 B 
Cr (χρώμιο), ολικό 1 B 

Cu (χαλκός) 2 B 
Hg (υδράργυρος) 0,02 B 

Ni (νικέλιο) 1 B 
Pb (μόλυβδος) 0,5 B 

Φυτοφάρμακα (ελέγχονται 
μόνο σε αφρώδη υλικά που 
αποτελούνται από φυσικό 

λατέξ σε ποσοστό 
τουλάχιστον 20 % κατά 

βάρος).  

Αλδρίνη 0,04 Γ 
o,p-DDE 0,04 Γ 
p,p-DDE 0,04 Γ 
o,p-DDD 0,04 Γ 
p,p-DDD 0,04 Γ 
o,p-DDT 0,04 Γ 
p,p-DDT 0,04 Γ 
Διαζινόνη 0,04 Γ 

Διχλωρφενθείο 0,04 Γ 
Dichlorvos (διχλωρβός) 0,04 Γ 

Διελδρίνη 0,04 Γ 
Ενδρίνη 0,04 Γ 

Επταχλώριο 0,04 Γ 
Επταχλωροεποξείδιο 0,04 Γ 
Εξαχλωροβενζόλιο 0,04 Γ 

Εξαχλωροκυκλοεξάνιο 0,04 Γ 
α-Εξαχλωροκυκλοεξάνιο 0,04 Γ 
β-Εξαχλωροκυκλοεξάνιο 0,04 Γ 

γ-Εξαχλωροκυκλοεξάνιο (λινδάνιο) 0,04 Γ 
δ-Εξαχλωροκυκλοεξάνιο 0,04 Γ 

Μαλαθείο 0,04 Γ 
Μεθοξυχλώριο 0,04 Γ 

Mirex 0,04 Γ 
Αιθυλοπαραθείο 0,04 Γ 
Μεθυλοπαραθείο 0,04 Γ 

Άλλες συγκεκριμένες ουσίες 
που υπόκεινται σε 
περιορισμούς 

Βουταδιένιο 1 Δ 

 

 

 

 

 

 

Οι συγκεντρώσεις των παρακάτω ουσιών και μειγμάτων στην αφρώδη πολυουρεθάνη δεν υπερβαίνουν τις 
οριακές τιμές που αναγράφονται στον πίνακα 8. 
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Πίνακας 8. Κατάλογος ουσιών που υπόκεινται σε περιορισμούς στην πολυουρεθάνη 

Ομάδα ουσιών 
Ουσία (ακρωνύμιο, αριθμός CAS, σύμβολο 

στοιχείου) 
Οριακή τιμή 

Μέθοδο
ς 

Βαρέα μέταλλα 

As (αρσενικό) 0,2 ppm B 
Cd (κάδμιο) 0,1 ppm B 

Co (κοβάλτιο) 0,5 ppm B 
Cr (χρώμιο), ολικό 1,0 ppm B 

Cr VI (εξασθενές χρώμιο) 0,01 ppm B 
Cu (χαλκός) 2,0 ppm B 

Hg (υδράργυρος) 0,02 ppm B 
Ni (νικέλιο) 1,0 ppm B 

Pb (μόλυβδος) 0,2 ppm B 
Sb (αντιμόνιο) 0,5 ppm B 
Se (σελήνιο) 0,5 ppm B 

Πλαστικοποιητές 

Φθαλικός διβουτυλεστέρας (DBP, 84-74-2)* 0,01 % κ.β. (σύνολο και των 6 
φθαλικών ενώσεων σε έπιπλα 
για παιδιά μικρότερα των 3 

ετών) 
*0,01 % κ.β. (σύνολο 4 

φθαλικών ενώσεων σε όλα τα 
άλλα προϊόντα επίπλου) 

Γ 

Φθαλικός δι-n-οκτυλεστέρας (DNOP, 117-84-0)* 
Φθαλικός δι(2-αιθυλεξυλ)εστέρας (DEHP, 117-81-7)* 
Φθαλικός βουτυλοβενζυλεστέρας (BBP, 85-68-7)* 
Φθαλικός διισοδεκυλεστέρας (DIDP, 26761-40-0) 

Φθαλικός διισοεννεϋλεστέρας (DINP, 28553-12-0) 

Φθαλικές ενώσεις του καταλόγου υποψήφιων ουσιών 
του ECHA** 

Δεν προστίθενται σκοπίμωςi A 

TDA και MDA 
2,4-Τολουολοδιαμίνη (2,4-TDA, 95-80-7) 5,0 ppm Δ 

4,4΄-Διαμινοδιφαινυλομεθάνιο 
(4,4΄-MDA, 101-77-9) 

5,0 ppm Δ 

Οργανοκασσιτερι
κές ενώσεις 

Τριβουτυλοκασσίτερος (TBT) 50 ppb E 
Διβουτυλοκασσίτερος (DBT) 100 ppb E 

Μονοβουτυλοκασσίτερος (MBT) 100 ppb E 
Τετραβουτυλοκασσίτερος (TeBT) - - 
Μονοοκτυλοκασσίτερος (MOT) - - 
Διοκτυλοκασσίτερος (DOT) - - 

Τρικυκλοεξυλοκασσίτερος (TcyT) - - 
Τριφαινυλοκασσίτερος (TPhT) - - 

Άθροισμα 500 ppb E 

Άλλες 
συγκεκριμένες 
ουσίες που 

υπόκεινται σε 
περιορισμούς 

Χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες: (1,1,2,2-
τετραχλωροαιθάνιο, πενταχλωροαιθάνιο, 1,1,2-

τριχλωροαιθάνιο, 1,1-διχλωροαιθάνιο) 
Δεν προστίθενται σκοπίμως A 

Χλωριωμένες φαινόλες (PCP, TeCP, 87-86-5) Δεν προστίθενται σκοπίμως A 
Εξαχλωροκυκλοεξάνιο (58-89-9) Δεν προστίθενται σκοπίμως A 

Μονομεθυλοδιβρωμοδιφαινυλομεθάνιο (99688-47-8) Δεν προστίθενται σκοπίμως A 
Μονομεθυλοδιχλωροδιφαινυλομεθάνιο (81161-70-8) Δεν προστίθενται σκοπίμως A 

Νιτρώδη άλατα Δεν προστίθενται σκοπίμως A 
Πολυβρωμιωμένα διφαινύλια (PBB, 59536-65-1) Δεν προστίθενται σκοπίμως A 
Πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας (PeBDE, 32534-81-9) Δεν προστίθενται σκοπίμως A 
Οκταβρωμοδιφαινυλαιθέρας (OBDE, 32536-52-0) Δεν προστίθενται σκοπίμως A 
Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB, 1336-36-3) Δεν προστίθενται σκοπίμως A 
Πολυχλωριωμένα τριφαινύλια (PCT, 61788-33-8) Δεν προστίθενται σκοπίμως A 

Φωσφορικός τρισ(2,3-διβρωμοπροπυλ)εστέρας (TRIS, 
126-72-7) 

Δεν προστίθενται σκοπίμως A 

Φωσφορικός τριμεθυλεστέρας (512-56-1) Δεν προστίθενται σκοπίμως A 
Τρισ(αζιριδινυλο)φωσφινοξείδιο (TEPA, 545-55-1) Δεν προστίθενται σκοπίμως A 

Φωσφορικός τρισ(2-χλωροαιθυλ)εστέρας (TCEP, 115-
96-8) 

Δεν προστίθενται σκοπίμως A 
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Ομάδα ουσιών 
Ουσία (ακρωνύμιο, αριθμός CAS, σύμβολο 

στοιχείου) 
Οριακή τιμή 

Μέθοδο
ς 

Μεθυλοφωσφονικός διμεθυλεστέρας (DMMP, 756-79-
6) 

Δεν προστίθενται σκοπίμως A 

** Με παραπομπή στην πιο πρόσφατη έκδοση του καταλόγου υποψήφιων ουσιών του ECHA κατά τη στιγμή της υποβολής 
της αίτησης. 

1 «Για τον σκοπό αυτό, ως ουσίες που δεν έχουν προστεθεί σκοπίμως νοούνται οι χημικές ενώσεις που υπάρχουν σε ένα 
υλικό, αλλά δεν έχουν προστεθεί για τεχνικό λόγο κατά τη διαδικασία παραγωγής.» 

.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ IV. Κατάλογος σχετικών προτύπων καταλληλότητας 
προς χρήση EN 

Πίνακας 9. Ενδεικτικός κατάλογος προτύπων επίπλου EN (καταρτίστηκε από την τεχνική επιτροπή 
CEN/TC 207 για τα έπιπλα). 

Πρότυπο Τίτλος 
Ταπετσαρισμένα έπιπλα 

EN 1021-1 
Έπιπλα - Εκτίμηση της αναφλεξιμότητας του ταπετσαρισμένου επίπλου - Μέρος 1: Πηγή ανάφλεξης: 
καιόμενο τσιγάρο 

EN 1021-2 
Έπιπλα - Εκτίμηση της αναφλεξιμότητας του ταπετσαρισμένου επίπλου - Μέρος 2: Πηγή ανάφλεξης: 
ισοδύναμο φλόγας σπίρτου 

Σημείωση: Σε περίπτωση που υπάρχει εθνική νομοθεσία ή υποχρεωτικά πρότυπα τα οποία προβλέπουν ότι τα έπιπλα πρέπει να ικανοποιούν 
συγκεκριμένο επίπεδο ευφλεκτότητας, τότε η δημόσια αρχή πρέπει να λαμβάνει υπόψη την εν λόγω νομοθεσία ή τα πρότυπα κατά τη σύνταξη 
των τευχών δημοπράτησης. Εάν δεν υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες/πρότυπα, η δημόσια αρχή δεν είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει ειδικά 
προαιρετικά πρότυπα.  Στην περίπτωση των προτύπων που παρατίθενται ανωτέρω, το πρότυπο EN 1021-2 απαιτεί χαμηλότερο επίπεδο 

ευφλεκτότητας σε σχέση με το EN 1021-1. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στη χρήση χημικών επιβραδυντικών φλόγας τα οποία μπορεί να έχουν 

αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, την υγεία, την ανθεκτικότητα και την ποιότητα των προϊόντων, και μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του 
κόστους. Συνεπώς, η δημόσια αρχή θα πρέπει να εξετάζει, ανάλογα με τη σκοπούμενη χρήση και τη θέση των επίπλων, τα επίπεδα 
ευφλεκτότητας που πρέπει να απαιτήσει. 

Έπιπλα γραφείου 
EN 527-1 Έπιπλα γραφείου - Τραπέζια εργασίας και γραφεία - Μέρος 1: Διαστάσεις 
EN 527-2 Έπιπλα γραφείου - Τραπέζια εργασίας και γραφεία - Μέρος 2: Μηχανικές απαιτήσεις ασφάλειας 
EN 1023-2 Έπιπλα γραφείου - Διαχωριστικά χώρου - Μέρος 2: Μηχανικές απαιτήσεις ασφάλειας 
EN 1335-1 Έπιπλα γραφείου - Καθίσματα εργασίας γραφείου - Μέρος 1: Διαστάσεις - Προσδιορισμός διαστάσεων 
EN 1335-2 Έπιπλα γραφείου - Καθίσματα εργασίας γραφείου - Μέρος 2: Απαιτήσεις ασφάλειας 
EN 14073-2 Έπιπλα γραφείου - Έπιπλα αποθήκευσης - Μέρος 2: Απαιτήσεις ασφάλειας 

EN 14074 
 

Έπιπλα γραφείου - Τραπέζια και γραφεία και έπιπλα αποθήκευσης - Μέθοδοι δοκιμών για τον 
προσδιορισμό της αντοχής και της ανθεκτικότητας των κινούμενων μερών (μετά τη δοκιμή, το εξάρτημα 
δεν πρέπει να έχει υποστεί ζημιές και πρέπει να συνεχίζει να λειτουργεί όπως προβλέπεται). 

Έπιπλα εξωτερικού χώρου 

EN 581-1 
Έπιπλα εξωτερικού χώρου - Καθίσματα και τραπέζια για κατασκήνωση, οικιακή και επαγγελματική χρήση - 
Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις ασφάλειας 

EN 581-2 
 

Έπιπλα εξωτερικού χώρου - Καθίσματα και τραπέζια για κατασκήνωση, οικιακή και επαγγελματική χρήση - 
Μέρος 2: Μηχανικές απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής για καθίσματα 

EN 581-3 
Έπιπλα εξωτερικού χώρου - Καθίσματα και τραπέζια για κατασκήνωση, οικιακή και επαγγελματική χρήση - 
Μέρος 3: Μηχανικές απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής για τραπέζια 

Έπιπλα καθισμάτων 
EN 1022 Οικιακά έπιπλα - Καθίσματα - Προσδιορισμός της ευστάθειας 
EN 12520 Έπιπλα - Αντοχή, ανθεκτικότητα και ασφάλεια - Απαιτήσεις για καθίσματα οικιακής χρήσης 
EN 12727 Έπιπλα - Στοιχισμένα καθίσματα - Μέθοδοι δοκιμών και απαιτήσεις αντοχής και ανθεκτικότητας 
EN 13759 Έπιπλα - Μηχανισμοί λειτουργίας για καθίσματα και καναπέδες-κρεβάτια - Μέθοδοι δοκιμής 

EN 14703 
Έπιπλα - Σύνδεσμοι για καθίσματα μη οικιακής χρήσης συνδεδεμένα εν σειρά - Απαιτήσεις αντοχής και 
μέθοδοι δοκιμής 

EN 16139 Έπιπλα - Αντοχή, ανθεκτικότητα και ασφάλεια - Απαιτήσεις για καθίσματα μη οικιακής χρήσης 

Τραπέζια 
EN 12521 Έπιπλα - Αντοχή, ανθεκτικότητα και ασφάλεια - Απαιτήσεις για τραπέζια οικιακής χρήσης 
EN 15372 Έπιπλα - Αντοχή, ανθεκτικότητα και ασφάλεια - Απαιτήσεις για τραπέζια μη οικιακής χρήσης 

Έπιπλα κουζίνας 
EN 1116 Έπιπλα κουζίνας - Διαστάσεις συνεργασίας για έπιπλα και συσκευές κουζίνας 

EN 14749 
Μέσα αποθήκευσης και επιφάνειες εργασίας για οικιακή χρήση και κουζίνες - Απαιτήσεις ασφαλείας και 
μέθοδοι δοκιμής 

Κρεβάτια 

EN 597-1 
Έπιπλα - Εκτίμηση της αναφλεξιμότητας στρωμάτων & ταπετσαρισμένων βάσεων κρεβατιών - Μέρος 1: 
Πηγή ανάφλεξης: Καιόμενο τσιγάρο 
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EN 597-2 
Έπιπλα - Εκτίμηση της αναφλεξιμότητας στρωμάτων & ταπετσαρισμένων βάσεων κρεβατιών - Μέρος 2: 
Πηγή ανάφλεξης: Ισοδύναμο φλόγας σπίρτου 

 
Σημείωση: Όσον αφορά την ευφλεκτότητα, ανατρέξτε στη σημείωση σχετικά με τα «Ταπετσαρισμένα 
έπιπλα» και τα πρότυπα EN 1021 ανωτέρω 

EN 716-1 
Έπιπλα - Παιδικά κρεβάτια και ανακλινόμενα κρεβάτια για οικιακή χρήση - Μέρος 1: Απαιτήσεις 
ασφάλειας 

EN 747-1 
Έπιπλα - Επάλληλα και υπερυψωμένα κρεβάτια - Μέρος 1: Απαιτήσεις ασφαλείας, αντοχής και 
ανθεκτικότητας 

EN 1725 Οικιακά έπιπλα - Κρεβάτια και στρώματα - Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής 

EN 1957 
Έπιπλα - Κρεβάτια και στρώματα - Μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό λειτουργικών χαρακτηριστικών 
και κριτήρια αξιολόγησης 

EN 12227 Παιδικά πάρκα οικιακής χρήσης - Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής 

Έπιπλα αποθήκευσης 

EN 16121 
Έπιπλα αποθήκευσης για μη οικιακή χρήση - Απαιτήσεις για την ασφάλεια, αντοχή, ανθεκτικότητα και 
ευστάθεια 

Άλλα είδη επίπλωσης 
EN 1729-1 Έπιπλα - Καρέκλες και τραπέζια για εκπαιδευτικά ιδρύματα - Μέρος 1: Λειτουργικές διαστάσεις 

EN 1729-2 
Έπιπλα - Καρέκλες και τραπέζια για εκπαιδευτικά ιδρύματα - Μέρος 2: Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι 
δοκιμής 

EN 13150 Πάγκοι εργασίας για εργαστήρια - Διαστάσεις, απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμών 

EN 14434 
Πινακίδες γραφής για εκπαιδευτικά ιδρύματα - Εργονομικές και τεχνικές απαιτήσεις, απαιτήσεις ασφάλειας 
και μέθοδοι δοκιμής αυτών 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ V: Κατάλογος των συντομογραφιών που 
χρησιμοποιούνται στο σύστημα σήμανσης πλαστικών ISO 1043 

 

Πίνακας 10: Σύμβολα ομοπολυμερικών πολυμερών κατά ISO 1043-1 

Σύμβολο Υλικό Σύμβολο Υλικό 
Σύμβολο Υλικό 

CMC Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη POM 
Πολυ(οξυμεθυλένιο), 
πολυφορμαλδεΰδη PEEKK Πολυαιθεροαιθεροκετοκετόνη 

CA Οξική κυτταρίνη PPE Πολυ(φαινυλοαιθέρας) PEEST Πολυεστερεστέρας 

CAB Βουτυρική οξική κυτταρίνη PPS Πολυ(φαινυλενοσουλφίδιο) PEEK Πολυαιθεροκετόνη 
CAP Προπιονική οξική κυτταρίνη PPSU Πολυ(φαινυλενοσουλφόνη) PEI Πολυαιθεριμίδιο 
CN Νιτρική κυτταρίνη PVAC Οξικό πολυβινύλιο PEK Πολυαιθεροκετόνη 

CP Προπιονική κυτταρίνη PVAL Πολυ(βινυλική αλκοόλη) PEKEKK 
Πολυαιθερα κετόνη αιθερα κετόνη
κετόνη 

CTA Τριοξική κυτταρίνη PVB Πολυβινυλοβουτυρόλη PEKK Πολυαιθερικές κετόνες-κετόνες 
CF Κρεσόλη-φορμαλδεΰδη PVK Πολυβινυλικό καρβαζόλιο PES Πολυαιθερσουλφόνη 
EP Εποξική ρητίνη, Εποξείδιο PVC Πολυ(βινυλοχλωρίδιο) PEUR Πολυαιθερουρεθάνη 
EC Αιθυλοκυτταρίνη PVF Πολυ(βινυλοφθορίδιο) PE Πολυαιθυλένιο 
FF Φουράνιο-φορμαλδεΰδη PVFM Πολυ(βινυλοφορμάλη) PI Πολυιμίδιο 

PS-HI 
Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής 
σε κρούση PVDF Πολυ(βινυλιδενοφθορίδιο) PIB Πολυϊσοβουτυλένιο 

MF 
Ρητίνες μελαμίνης-
φορμαλδεΰδης PVP Πολυ(βινυλοπυρρολιδόνη) PIR Πολυισοκυανικό 

MC Μεθυλοκυτταρίνη PVDC Πολυ(χλωριούχο βινυλιδένιο) PMI Πολυμεθαλικό ακυλο ιμιδιο 

PFA 
Υπερφθορο αλκοξυ αλκανο 
πολυμερες PMS Πολυ-(α-μεθυλοστυρένιο) PP Πολυπροπυλένιο 

PF Φαινόλη-φορμαλδεΰδη PAN Πολυανκρυλονιτρίλιο PS Πολυστυρένιο 
PBAK Πολυ(ακρυλικό βουτύλιο) PAEK Polyacyetherketone PSU Πολυσουλφόνη 
PBT Τερεφθαλικό πολυβουτυλένιο PA Πολυαμίδιο PTFE Πολυτετραφθοροαιθυλένιο 
PDAP Πολυ(φθαλικό διαλλύλιο) PLE Πολυαμιδικό ιμίδιο PUR Πολυουρεθάνη 
PEOX Πολυ(αιθυλενοξείδιο) PB Πολυβουτένιο SI Σιλικόνη 
PET Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο PC Πολυανθρακικό UP Ακόρεστος πολυεστέρας 
PMMA Πολυ(μεθυλομεθακρυλικό) PCTFE Πολυχλωροτριφθοροαιθυλένιο UF Ουρία-φορμαλδεΰδη 
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Πίνακας 11: Σύμβολα συμπολυμερικών υλικών κατά ISO 1043-1 

Σύμβολο Υλικό Σύμβολο Υλικό 
ABAK Ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-ακρυλικό PEBA Αμίδιο συστάδων πολυαιθέρα 
ABS Ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο PESTUR Πολυεστερουρεθάνη 

ACS Ακρυλονιτρίλιο-χλωριωμένο πολυαιθυλένιο-στυρένιο PFEP Υπερφθορο(αιθυλένιο-προπυλένιο) 
AEPDS* Ακρυλονιτρίλιο/αιθυλένιο-προπυλένιο-διένιο/στυρένιο PMMI Πολυ(N-μεθυλο μεθυλ ακυλο ιμιδιο) 
AMMA Ακρυλονιτρίλιο-μεθυλμεθακρυλικό PMP Πολυ(4-μεθυλπεντ-1-ένιο) 
ASA Ακρυλονιτρίλιο-στυρένιο-ακρυλικό SAN Στυρένιο-ακρυλονιτρίλιο 
CFS Καζεΐνη-φορμαλδεΰδη SB Στυρένιο-βουταδιένιο 
E/P Αιθυλένιο-προπυλένιο SMAH Στυρένιο-μαλεϊκός ανυδρίτης 
EEAK Αιθυλένιο-αιθυλακρυλικό SMS Στυρένιο-α-μεθυλοστυρένιο 
EMA Αιθυλένιο-μεθακρυλικό οξύ VCE Βινυλχλωρίδιο-αιθυλένιο 

ETFE Αιθυλένιο-τετραφθοροαιθυλένιο VCEMAK 
Βινυλχλωρίδιο-αιθυλένιο-
μεθυλακρυλικό 

EVAC Αιθυλένιο-οξικό βινύλιο VCEVAC Βινυλχλωρίδιο-αιθυλένιο-οξικό βινύλιο 
EVOH Αιθυλένιο-βινυλική αλκοόλη VCMAK Βινυλχλωρίδιο-μεθυλακρυλικό 
LCP Υγρο-κρυσταλλικό πολυμερές VCMMA Βινυλχλωρίδιο-μεθυλμεθακρυλικό 
MBS Μεθακρυλικό-βουταδιένιο-στυρένιο VCOAK Βινυλχλωρίδιο-οκτυλακρυλικό 

MMABS 
Μεθυλμεθακρυλικό-ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-
στυρένιο VCVAC Βινυλχλωρίδιο-οξικό βινύλιο 

MPF Μελαμίνη-φαινόλη-φορμαλδεΰδη VCVDC Βινυλχλωρίδιο-βινυλιδενοχλωρίδιο 
PAR Πολυαρυλικό   

*Το AEPDS ήταν γνωστό ως EDPM 
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Πίνακας 12: Σύμβολα για υλικά πλήρωσης και ενισχυτικά υλικά σε πλαστικά κατά ISO 1043-2 

Σύμβολο Υλικό [1]  Σύμβολο Μορφή/Διάρθρωση 
B Βόριο  B Χάντρες, σφαίρες, μπάλες 
C Άνθρακας  C Πελεκούδια, αποκομμένα τεμάχια 
D Τριένυδρη αλουμίνα  D Λεπτόκοκκα υλικά, κόνεις 
E Άργιλος  F Ίνα 
G Γυαλί  G Εσμυρισμένο 
K Ανθρακικό ασβέστιο  H Ινοκρύσταλλος 
L Κυτταρίνη  K Πλεκτό ύφασμα 
M Ορυκτό: μέταλλο [2]  L Στρώση 

N 
Φυσική οργανική ύλη (βαμβάκι, σιζάλ: κάνναβις: λινάρι: 
κ.ο.κ.) 

 
M Τάπητας (χονδρό) 

P Μαρμαρυγίας  N Μη υφασμένο (ύφασμα, ψιλό) 
Q Πυριτία  P Χαρτί 
R Αραμίδιο  R Νήματα με απανωτές στρώσεις 

S 
Συνθετικό οργανικό (λεπτομερισμένο PTFE: πολυϊμίδια 
ή θερμοσκληρυνόμενες ρητίνες) 

 
T Τάλκης 

S Νιφάδα  W Ξύλο 
T Στριμμένο ή πλεκτό ύφασμα, σχοινί  X Μη προσδιορισμένες 

V Καπλαμάς 
 

Z 
Άλλα (δεν περιλαμβάνονται στον 
παρόντα κατάλογο) 

W Υφαντό ύφασμα    
Y Νήμα    
[1] Τα υλικά μπορούν να προσδιοριστούν περαιτέρω. Επί παραδείγματι, με βάση τα χημικά σύμβολά τους ή επιπρόσθετα 
σύμβολα που καθορίζονται στο συναφές διεθνές πρότυπο. 
[2] Στην περίπτωση των μετάλλων (M), ο τύπος μετάλλου πρέπει να υποδεικνύεται από το χημικό σύμβολό του. 
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Πίνακας 13: Συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται για πλαστικοποιητές κατά ISO 1043-3 

Συντομογραφί
α Κοινή ονομασία Ισοδύναμο IUPAC* CAS-RN** 

ASE 
εστέρας αλκανοσουλφονικού 
οξέος Alkysulfonates ήAlkyl alkanesulfonates άγνωστο 

BAR ακετυλοκικινελαϊκό βουτύλιο Butyl ®-12-acetoxyoleate 140-04-5 
BBP φθαλικό βενζύλιο βουτύλιο το αυτό 85-68-7 

BCHP φθαλικό βουτυλοκυκλοεξύλιο το αυτό 84-64-0 
BNP φθαλικό εννεϋλ βουτύλιο το αυτό άγνωστο 
BOA οκτυλ-αδιπικό βενζύλιο benzyl2-ethyhexyl adipate 3089-55-2 
BOP φθαλικό βουτυλ οξύλιο butyl2-ethylhexyl phthalate 85-69-8 
BST στεατικό βουτύλιο το αυτό 123-95-5 
DBA αδιπικό διβουτύλιο το αυτό 105-99-7 
BEP φθαλικό δι-(2-βουτυλεξύλιο) bis(2-butoxyethyl) phthalate 117-83-9 
DBF φουμαρικό διβουτύλιο το αυτό 105-75-9 
DBM μηλεϊνικό διβουτύλιο το αυτό 105-76-0 
DBP φθαλικό διβουτύλιο το αυτό 84-74-2 
DBS σεβακικό διβουτύλιο το αυτό 109-43-3 
DBZ αζελαϊκό διβουτύλιο το αυτό 2917-73-9 

DCHP φθαλικό δικυκλοεξύλιο το αυτό 84-61-7 
DCP dicapryl phthalate bis(1-methylheptyl) phthalate 131-15-7 
DDP φθαλικό διδεκύλιο το αυτό 84-77-5 

DEGDB διβενζοϊκή διαιθυλενογλυκόλη oxydiethylene dibenzoate 120-55-8 
DEP φθαλικό διαιθύλιο το αυτό 84-66-2 
DHP φθαλικό διεπτύλιο το αυτό 3648-21-3 

DHXP φθαλικό διεξύλιο το αυτό 84-75-3 
DIBA αδιπικό διισοβουτύλιο το αυτό 141-04-8 
DIBM μηλεϊνικό διισοβουτύλιο το αυτό 14234-82-3 
DIBP φθαλικό διισοβουτύλιο το αυτό 84-69-5 
DIDA αδιπικό διισοβουτύλιο *** 27178-16-1 
DIDP φθαλικό διισοδεκύλιο *** 26761-40-0 
DIHP φθαλικό διισοεπτύλιο όπως ανωτέρω 41451-28-9 

DIHXP φθαλικό διισοεξύλιο το αυτό 71850-09-4 
DINA αδιπικό διισοεννεΰλιο *** 33703-08-1 
DINP φθαλικό διισοεννεΰλιο *** 28553-12-0 
DIOA αδιπικό διοκτύλιο *** 1330-86-5 
DIOM μηλεϊνικό διοκτύλιο *** 1330-76-3 
DIOP diisooctyl phthalate *** 27554-26-3 
DIOS σεβακικό διισοοκτύλιο *** 27214-90-0 
DIOZ αζελαϊκό διοκτύλιο *** 26544-17-2 
DIPP φθαλικό διοκτύλιο το αυτό 605-50-5 

DMEP δι-(2-μεθυλοξυαιθύλιο) bis(2-methoxyethyl) 117-82-8 
DMP φθαλικό διμεθύλιο το αυτό 131-11-3 
DMS σεβακικό διμεθύλιο το αυτό 106-79-6 
DNF φουμαρικό δινονύλιο το αυτό 2787-63-5 
DMN μηλεϊνικό δινονύλιο το αυτό 2787-64-6 
DNOP φθαλικό διοκτύλιο dioctyl phthalate 117-84-0 
DNP φθαλικό δινονύλιο το αυτό 14103-61-8 
DNS σεβακικό δινονύλιο το αυτό 4121-16-8 
DOA αδιπικό διοκτύλιο3) bis(2-ethylhexyl)3) adipate 103-23-1 
DOIP ισοφθαλικό διοκτύλιο bis(2-ethylhexyl) isophthalate 137-89-3 
DOP φθαλικό διοκτύλιο bis(2-ethylhexyl) phthalate 117-81-7 
DOS σεβακικό διοκτύλιο bis(2-ethylhexyl) sebacate 122-62-3 

DOTP τερεφθαλικό διοκτύλιο bis(2-ethylhexyl) terephthalate 6422-86-2 
DOZ αζελαϊκό διοκτύλιο bis(2-ethylhexyl) azelate 2064-80-4 

DPCF φωσφορικό διφαινυλο κρεσύλιο 
diphenyl x-tolyl orthophosphate όπου x 

δηλώνει o, m, p ή μείγμα 26444-49-5 

DPGDB 
διβενζοϊκή δι-χ-
προπυλενογλυκόλη αδύνατο άγνωστο 

DPOF φωσφορικό οκτυλ διφαινύλιο 
2-ethylhexyl diphenyl orthophosphate or 

octyl diphenyl orthophosphate 1241-94-7 
DPP φθαλικό διφαινύλιο το αυτό 84-62-8 
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Συντομογραφί
α Κοινή ονομασία Ισοδύναμο IUPAC* CAS-RN** 

DTDP 
φθαλικό διισοτριδεκύλιο (βλ. 
σημείωση X) *** 27253-26-5 

DUP φθαλικό διενδεκύλιο το αυτό 3648-20-2 
ELO εποξειδωμένο λινέλαιο αδύνατο 8016-11-3 
ESO εποξειδωμένο σογιέλαιο αδύνατο 8013-07-8 
GTA τριγλυκερίδιο του οξικού οξέος το αυτό 102-76-1 

HNUA 
αδιπικό επτύλ νονυλ ενδεκύλιο 
(=711A) αδύνατο άγνωστο 

HNUP 
φθαλικό επτυλ εννεϋλ ενδεκύλιο 
(=711P) αδύνατο 68515-42-4 

HXODA 
αδιπικό επτυλ οκτυλ δεκύλιο 
(=610A) αδύνατο άγνωστο 

HXODP 
φθαλικό επτυλ οκτυλ δεκύλιο 
(=610P) αδύνατο 68515-51-5 

NUA 
αδιπικό εννεϋλ ενδεκύλιο 
(=911A) αδύνατο άγνωστο 

NUP 
φθαλικό εννεϋλ ενδεκύλιο 
(=911P) αδύνατο άγνωστο 

ODA αδιπικό οκτυλ δεκύλιο decyl octyl adipate 110-29-2 
ODP φθαλικό οκτυλ δεκύλιο decyl octyl phthalate 68515-52-6 

ODTM τριμελλιτικό n-οκτυλ δεκύλιο 
decyl octyl hydrogen Benzene1,2,4-

tricarboxylate άγνωστο 
PO παραφινέλαιο αδύνατο 8012-95-1 

PPA αδιπικό πολυπροπυλένιο το αυτό άγνωστο 
PPS σεβακικό πολυπροπυλένιο αδύνατο άγνωστο 
SOA οκταοξική σακχαρόζη sucrose octaacetate 126-14-7 

TBAC Ο-ακετυλοκιτρικό τριβουτύλιο το αυτό 77-90-7 

TBEP 
Φωσφορικό τρις(2-
βουτοξυαιθύλιο) tris(2-butoxyethyl) orthophosphate 78-51-3 

TBP φωσφορικός τριβουτυλεστέρας tributyl orthophosphate 126-73-8 
TCEF φωσφορικό τριχλωροαιθυλένιο tris(2-chloroethyl) orthophosphate 6145-73-9 

TCF φωσφορικό τρικρεσύλιο 
tri-x-tolyl orthophosphate όπου x δηλώνει 

o, m, p ή μείγμα 1330-78-5 

TDBPP 
φωσφορικό τρις (2,3-
διβρωμοπροπύλιο) tris(2,3-dibromopropyl) orthophosphate 126-72-7 

TDCPP 
φωσφορικό τρις (2,3-
διχλωροπροπύλιο) tris(2,3-dichloropropyl) orthophosphate 78-43-3 

TEAC Ο-ακετυλοκιτρικό τριαιθύλιο το αυτό 77-89-4 
THFO ελαϊκό τετραϋδροφουρφουρυλ το αυτό 5420-17-7 
THTM τριμελλιτικό τριεπτύλιο triheptyl benzene-1,2,4-tricarboxylate 1528-48-9 

TIOTM τριμελλιτικό τριοκτύλιο 
tris(6-methylheptyl) Benzene-1,2,4-

tricarboxylate 27251-75-8 
TOF φωσφορικό τριοκτύλιο tris(2-ethylhexyl) orthophosphate 78-42-2 

TOPM πυρομελλιτικό τετραοκτύλιο 
tetrakis(2-ethylhexyl) benzene-1,2,45-

tetracarboxylate 3126-80-5 

TOTM τριμελλιτικό τριοκτύλιο 
tris(2-ethylhexyl) benzene-1,2,45-

tetracarboxylate 89-04-3 
TPP φωσφορικό τριφαινύλιο triphenyl orthophosphate 115-86-6 

TXF φωσφορικό τριξυλύλιο 
tri-x,y-xylyl orthophosphate όπου x και y 

δηλώνουν o, m, p ή μείγμα 25155-23-1 
* IUPAC = Διεθνής Ένωση Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας. 

**Αριθ. CAS = Αριθμός μητρώου της υπηρεσίας Chemical Abstract Service 

*** Αρκετοί πλαστικοποιητές με ονομασίες "iso" που υποδεικνύουν διακλαδωμένες ομάδες μπορεί να αποτελούνται από 
διάφορα ισομερή. Για τον λόγο αυτό, καμία ονομασία IUPAC δεν μπορεί να περιγράψει την αναλυτική χημική σύνθεση 
έκαστου πλαστικοποιητή. 
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Πίνακας 14. Κατάλογος κωδικών του ISO 1043-4 για τύπους επιβραδυντικών φλόγας που χρησιμοποιούνται σε 
πλαστικά 

ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ 
10 αλειφατικές/αλικυκλικές χλωριωμένες ενώσεις 
11 αλειφατικές/αλικυκλικές χλωριωμένες ενώσεις σε συνδυασμό με ενώσεις αντιμονίου 
12 αρωματικές χλωριωμένες ενώσεις 
13 αρωματικές χλωριωμένες ενώσεις σε συνδυασμό με ενώσεις αντιμονίου 
14 αλειφατικές/αλικυκλικές βρωμιούχες ενώσεις 
15 αλειφατικές/αλικυκλικές βρωμιούχες ενώσεις σε συνδυασμό με ενώσεις αντιμονίου 
16 αρωματικές βρωμιούχες ενώσεις (εκτός από βρωμιούχο διφαινυλαιθέρα και διφαινύλια) 

17 

αρωματικές βρωμιούχες ενώσεις (εκτός από βρωμιούχο διφαινυλαιθέρα και διφαινύλια) 

σε συνδυασμό με ενώσεις αντιμονίου 
18 πολυβρωμιούχος διφαινυλαιθέρας 
19 πολυβρωμιούχος διφαινυλαιθέρας σε συνδυασμό με ενώσεις αντιμονίου 
20 πολυβρωμιωμένα διφαινύλια 
21 πολυβρωμιωμένα διφαινύλια σε συνδυασμό με ενώσεις αντιμονίου 
22 αλειφατικές/αλικυκλικές χλωριωμένες και βρωμιούχες ενώσεις 

23, 24 δεν έχει ταξινομηθεί 
25 αλειφατικές φθοριωμένες ενώσεις 

26 έως 29 δεν έχει ταξινομηθεί 

ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ 
30 αζωτούχες ενώσεις (περιορίζονται σε μελαμίνη, κυανουρική μελαμίνη, ουρία) 

31 έως 39 δεν έχει ταξινομηθεί 

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
40 Οργανικές φωσφορικές ενώσεις χωρίς αλογόνα 
41 Χλωριωμένες οργανικές φωσφορικές ενώσεις 
42 Βρωμιούχες οργανικές φωσφορικές ενώσεις 

43 έως 49 δεν έχει ταξινομηθεί 

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
50 ορθοφωσφορικό αμμώνιο 
51 πολυφωσφορικό αμμώνιο 
52 ερυθρός φωσφόρος 

53 έως 59 δεν έχει ταξινομηθεί 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΞΕΙΔΙΑ, ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΛΑΤΑ 
60 υδροξείδιο του αργιλίου 
61 υδροξείδιο του μαγνησίου 
62 οξείδιο του αντιμονίου (III) 
63 αντιμονιακό αλκαλιμέταλλο 
64 ένυδρο ανθρακικό μαγνήσιο/ασβέστιο 

65 έως 69 δεν έχει ταξινομηθεί 

ΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ 
70 ανόργανες ενώσεις βορίου 
71 οργανικές ενώσεις βορίου 
72 βορικός ψευδάργυρος 
73 οργανικός βορικός ψευδάργυρος 
74 δεν έχει ταξινομηθεί 

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ 
75 ανόργανες ενώσεις πυριτίου 
76 οργανικές ενώσεις πυριτίου 

77 έως 79 δεν έχει ταξινομηθεί 

ΑΛΛΑ 
80 γραφίτης 

81 έως 89 δεν έχει ταξινομηθεί 
90 έως 99 δεν έχει ταξινομηθεί 

 

 
 


