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Κριτήρια της ΕΕ για τις ΟΔΣ σχετικά με υπολογιστές και οθόνες 
 

 

Στόχος των κριτηρίων της ΕΕ για τις ΟΔΣ είναι να διευκολύνουν τις δημόσιες αρχές κατά την αγορά προϊόντων, υπηρεσιών και εργασιών με 

μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η χρήση των κριτηρίων είναι εθελοντική. Τα κριτήρια διατυπώνονται με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι 

δυνατή, εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την εκάστοτε αρχή, η ενσωμάτωσή τους στα τεύχη δημοπράτησης. Οι οικολογικές δημόσιες συμβάσεις 

(ΟΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο.  Το παρόν έγγραφο παραθέτει τα κριτήρια της ΕΕ για τις OΔΣ, τα οποία έχουν εκπονηθεί για την ομάδα 

προϊόντων υπολογιστών και οθονών. Στη συνοδευτική τεχνική ενημερωτική έκθεση παρατίθεται το πλήρες σκεπτικό της επιλογής των εν λόγω 

κριτηρίων και περιλαμβάνονται παραπομπές για περισσότερες πληροφορίες.   

 

Τα κριτήρια διαιρούνται σε κριτήρια επιλογής, τεχνικές προδιαγραφές, κριτήρια ανάθεσης και ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης. Για κάθε τομέα 

κριτηρίων παρουσιάζονται δύο σύνολα κριτηρίων:  

 

 Τα στοιχειώδη κριτήρια έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπουν την εύκολη εφαρμογή των ΟΔΣ, εστιάζοντας στον κυριότερο τομέα (ή 

τομείς) περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός προϊόντος και αποσκοπώντας στη διατήρηση των διοικητικών δαπανών των εταιρειών στο 

ελάχιστο.  

 Τα αναλυτικά κριτήρια λαμβάνουν υπόψη περισσότερα ζητήματα ή υψηλότερα επίπεδα περιβαλλοντικών επιδόσεων, τα οποία θα 

χρησιμοποιηθούν από τις αρχές που επιθυμούν να προχωρήσουν περισσότερο στην υποστήριξη περιβαλλοντικών στόχων και στόχων 

καινοτομίας. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Ορισμός και πεδίο εφαρμογής 

Τα κριτήρια για υπολογιστές και οθόνες περιλαμβάνουν υπολογιστές και συσκευές απεικόνισης.  Για τους σκοπούς των παρόντων κριτηρίων 

ΟΔΣ ισχύει το ακόλουθο πεδίο εφαρμογής, το οποίο αντικατοπτρίζει τη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ
1
 όπως τροποποιήθηκε με το 

Energy Star έκδοση 6.1 για υπολογιστές και έκδοση 6.0 για οθόνες:  

 

Σταθεροί υπολογιστές 

 Επιτραπέζιοι υπολογιστές (συμπεριλαμβάνονται ενοποιημένοι επιτραπέζιοι υπολογιστές και ελαφρά τερματικά) 

 Εξυπηρετητές μικρής κλίμακας 

 Σταθμοί εργασίας 

 

Συσκευές απεικόνισης 

 Οθόνες υπολογιστών 

 

Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 

 Φορητοί υπολογιστές (συμπεριλαμβάνονται οι υπολογιστές τύπου μίνι notebook) 

 Φορητοί υπολογιστές με αποσπώμενη οθόνη 

 Υπολογιστές-ταμπλέτες  

 Φορητοί υπολογιστές «όλα σε ένα» 

 Κινητά ελαφρά τερματικά 

 

Σημείωση σχετικά με τις απαιτήσεις των δημοσίων συμβάσεων σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης 

 

Στο άρθρο 6 και στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση (2012/27/ΕΕ), η οποία έπρεπε να έχει μεταφερθεί στο εθνικό 

δίκαιο έως τον Ιούνιο του 2014, ορίζεται η υποχρέωση των δημόσιων αρχών να αγοράζουν μόνο προϊόντα με συγκεκριμένη ενεργειακή 

απόδοση. Συμπεριλαμβάνεται η υποχρέωση αγοράς μόνο προϊόντων τα οποία:  

«συμμορφώνονται προς απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που δεν είναι λιγότερο αυστηρές από τις απαιτήσεις που παρατίθενται στο 

παράρτημα Γ της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με 

                                            
1
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 106/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με το κοινοτικό πρόγραμμα επισήμανσης της ενεργειακής 

απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου 
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τον συντονισμό προγραμμάτων επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης για τον εξοπλισμό γραφείου («Energy Star»)
2
» 

Η υποχρέωση αυτή αφορά μόνο την κεντρική κυβέρνηση και τις αγορές των οποίων η αξία υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στις οδηγίες 

για τις δημόσιες συμβάσεις. Επιπλέον, οι απαιτήσεις πρέπει να συνάδουν προς την οικονομική αποδοτικότητα, την οικονομική σκοπιμότητα, τη 

γενικότερη βιωσιμότητα, την τεχνική καταλληλότητα, καθώς και τον επαρκή ανταγωνισμό. Οι παράγοντες αυτοί είναι δυνατόν να διαφέρουν 

μεταξύ των δημόσιων αρχών και των αγορών. Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με την ερμηνεία αυτής της πτυχής του άρθρου 6 και του 

παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση σχετικά με την αγορά ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων, υπηρεσιών και κτιρίων 

από τις αρχές τις κεντρικής κυβέρνησης, ανατρέξτε στα σημεία 33-42 του εγγράφου οδηγιών της Επιτροπής
3
. 

 

 

 

1.2 Επιλογές ανάθεσης και τύποι συμβάσεων  

Η διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων δύναται να λάβει διάφορες μορφές, ανάλογα με τις περιστάσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης. Οι τρεις 

τυπικές μορφές σύμβασης οι οποίες απαντώνται στην αγορά είναι οι ακόλουθες: 

 

1. σύμβαση εφάπαξ προμήθειας: ο συμμετέχων που θα επιλεγεί πρέπει να προμηθεύσει τον προβλεπόμενο αριθμό ειδών εξοπλισμού ΤΠ 

σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές επιδόσεων·  

2. σύμβαση-πλαίσιο μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας: η σύμβαση θεσπίζει τις προδιαγραφές επιδόσεων για τις οποίες είτε μόνο ένας είτε 

περισσότεροι συμμετέχοντες επιλέγονται για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού ΤΠ «κατόπιν πρόσκλησης» για μια καθορισμένη χρονική 

περίοδο.  Οι συμμετέχοντες δύναται να επιλεγούν βάσει ενός εκ των δύο ακόλουθων παραγόντων: 

α. της ικανότητάς τους να προμηθεύσουν συγκεκριμένα μοντέλα εξοπλισμού ΤΠ τα οποία πληρούν τις καθορισμένες 

προδιαγραφές επιδόσεων· 

β. της δυνατότητάς τους να προμηθεύσουν εξοπλισμό ΤΠ ο οποίος πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές επιδόσεων.  Ο εξοπλισμός 

ΤΠ προδιαγράφεται σε επακόλουθους διαγωνισμούς κατά τη διάρκεια της σύμβασης-πλαισίου· 

3. σύμβαση παροχής υπηρεσιών: η σύμβαση θεσπίζει τις απαιτήσεις λειτουργικών επιδόσεων ΤΠ που παρέχονται από τον (τους) 

επιλεγμένο(-ους) πάροχο(-ους) υπηρεσιών.  Στη συνέχεια, προσδιορίζεται ο βέλτιστος τρόπος παροχής των προβλεπόμενων 

λειτουργικών επιδόσεων με ευθύνη του (των) παρόχου(-ων) υπηρεσιών με τον (τους) οποίο(-ους) συνάπτεται σύμβαση.  Ο εξοπλισμός 

ΤΠ μισθώνεται στην αναθέτουσα αρχή.   

                                            
2
 ΕΕ L 63 της 6.3.2013, σ. 5. 

3
 COM/2013/0762 τελικό, Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, Εφαρμογή της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση – Καθοδηγητικό 

έγγραφο της Επιτροπής  
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Στις περιπτώσεις 1. και 2., ο (οι) επιλεγείς(-έντες) συμμετέχων(-οντες) έχει(-ουν) επίσης την ευθύνη να εγγυηθεί(-ούν) ότι ο παρεχόμενος 

εξοπλισμός συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές της αναθέτουσας αρχής.  Στην περίπτωση 3, ο επιλεγείς συμμετέχων έχει επίσης την ευθύνη 

να εγγυηθεί ότι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την εκπλήρωση της υπηρεσίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη ΤΠ, πληροί τις 

απαιτήσεις επιδόσεων της αναθέτουσας αρχής.  Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών τείνει να συμπεριλάβει τον πλήρη κύκλο της διάρκειας ζωής του 

εξοπλισμού ΤΠ ο οποίος παρέχεται για χρήση από την αναθέτουσα αρχή, συμπεριλαμβανομένων επισκευών και αναβαθμίσεων, καθώς και 

απόσυρσης και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση.  Τα κριτήρια της ενότητας 4.1 του παρόντος εγγράφου μπορούν να 

προσαρμοστούν για χρήση και στις τρεις περιπτώσεις, αν και ίσως απαιτηθεί η χρονική στιγμή της εξακρίβωσης να είναι διαφορετική (για 

περισσότερες πληροφορίες βλέπε ενότητα 3). 

 

Ένας πρόσθετος τύπος σύμβασης ο οποίος αναφέρεται ειδικά στη διαχείριση τέλους του κύκλου ζωής εξοπλισμού ΤΠ καλύπτεται στην ενότητα 

4.2 του παρόντος εγγράφου κριτηρίων.  Υπάρχουν δύο δυνητικές μορφές: 

 

o ανανέωση παλαιού εξοπλισμού ΤΠ: μια σύμβαση απομάκρυνσης παλαιού εξοπλισμού ΤΠ μπορεί να υφίσταται παράλληλα, ή σε 

συνδυασμό, με μια σύμβαση προμήθειας νέου εξοπλισμού ΤΠ.  Παραδείγματος χάριν, ορισμένοι προμηθευτές ανακατασκευάζουν τα 

προϊόντα με το δικό τους εμπορικό σήμα και/ή πιστοποιούν τη διαγραφή δεδομένων και την ορθή επεξεργασία του συλλεχθέντος 

εξοπλισμού οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, ή·  

o υπηρεσίες διαχείρισης τέλους του κύκλου ζωής: μια χωριστή σύμβαση μπορεί να υφίσταται με ειδικό σκοπό την προσέλκυση 

συμμετεχόντων εξειδικευμένων στην επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση μεταχειρισμένου εξοπλισμού ΤΠ.  Σε πολλές χώρες της ΕΕ, 

για τη διαχείριση του τέλους του κύκλου ζωής υποβάλλονται προσφορές από κοινωνικές επιχειρήσεις.   

 

2. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Τα κριτήρια για υπολογιστές και οθόνες εστιάζουν στις σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των 

προϊόντων, οι οποίες υποδιαιρούνται σε τέσσερις διακριτές κατηγορίες: 

 κατανάλωση ενέργειας· 

 επικίνδυνες ουσίες· 

 παράταση διάρκειας ζωής προϊόντων· 

 διαχείριση τέλους του κύκλου ζωής. 

 

Στοιχεία από αναλύσεις κύκλου ζωής δείχνουν ότι τα περιβαλλοντικά κριτήρια για υπολογιστές και οθόνες θα πρέπει να περιλαμβάνουν 

διάκριση βάσει της μορφής του υπολογιστή (π.χ. επιτραπέζιος, φορητός, ταμπλέτα) και του τρόπου χρήσης των υπολογιστών και οθονών: 
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o Μονάδες των οποίων η λειτουργία είναι περισσότερο ενεργοβόρα: Για επιτραπέζιους υπολογιστές και οθόνες, οι σημαντικότερες 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις σχετίζονται με την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται κατά τη χρήση τους.   

o Μονάδες οι οποίες λειτουργούν με λιγότερη ενέργεια: Για φορητούς υπολογιστές και υπολογιστές-ταμπλέτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν 

αναλογικά λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια και αποτελούνται από πιο προηγμένα κατασκευαστικά στοιχεία σε μικρογραφία, οι 

σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις συνδέονται με την κατασκευή των υποσυστημάτων τους, π.χ. μητρικών πλακετών, 

σκληρών δίσκων, μπαταριών και μονάδων απεικόνισης. 

o Φορητές μονάδες: Οι συνθήκες και οι καταπονήσεις στις οποίες εκτίθενται τα φορητά προϊόντα στο χώρο εργασίας ή στο εξωτερικό 

περιβάλλον επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής τους. 

 

Αν και τα κριτήρια τα οποία αναφέρονται στη χρήση ενέργειας είναι γνώριμα στους αγοραστές και επηρεάζουν άμεσα τις επιδόσεις, η 

δυνατότητα των κριτηρίων της ΕΕ για τις OΔΣ να επηρεάσουν απευθείας την παραγωγή μεμονωμένων κατασκευαστικών στοιχείων 

υπολογιστών θεωρείται περιορισμένη.  Αυτό οφείλεται εν μέρει στην δυσκολία εντοπισμού του δυναμικού για βελτιώσεις λόγω ζητημάτων όπως 

είναι π.χ. η εμπιστευτικότητα, στην περίπτωση της παραγωγής κεντρικών μονάδων επεξεργασίας (CPU) και μητρικών πλακετών. Συνεπώς 

απαιτείται διαφορετική εστίαση. Με τη βελτίωση της θεωρούμενης κατά το σχεδιασμό διάρκειας ζωής του προϊόντος (π.χ. σχεδιασμός με 

γνώμονα την ανθεκτικότητα και τη δυνατότητα αναβάθμισης), η οποία εμμέσως παρατείνει τη διάρκεια ζωής των προϊόντων καθώς διευκολύνει 

την επαναχρησιμοποίησή τους και επιτρέπει σε μέταλλα και κρίσιμες πρώτες ύλες
4
 που σχετίζονται με σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

κατά τον κύκλο ζωής των προϊόντων να εξαχθούν και να ανακτηθούν με ευκολία από τα προϊόντα στο τέλος της ζωής τους, είναι δυνατόν να 

μειωθούν οι επιπτώσεις της κατασκευαστικής φάσης, καθώς είναι δυνατόν να αποφευχθούν οι επιπτώσεις που σχετίζονται με τα στάδια της 

πρωτογενούς παραγωγής και την εξαγωγή πόρων.  

 

Τα κριτήρια δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων μέσω της βελτιωμένης ανθεκτικότητας και της 

δυνατότητας αναβάθμισης και επισκευής, ως αποτέλεσμα ανάλυσης της αγοράς και στοιχείων που προκύπτουν από αναλύσεις κύκλου ζωής 

(ΑΚΖ).  Τα κριτήρια ενημερώνονται από αποδεικτικά στοιχεία για τις αιτίες πρώιμης αστοχίας ή αντικατάστασης προϊόντων, σε συνδυασμό με 

κοινές προδιαγραφές βελτίωσης οι οποίες παρουσιάζονται από τους κατασκευαστές.  Η δυνατότητα παράτασης της ζωής ενός προϊόντος κατά 

και μετά τη διάρκεια ζωής του στη δημόσια αρχή έχει ήδη καλυφθεί μέσω ευκαιριών αναβάθμισης και επισκευής προϊόντων, καθώς και μέσω 

της δυνατότητας του εξοπλισμού να επαναχρησιμοποιηθεί και κατά συνέπεια να ζήσει εκ νέου.   

 

Η εξαγωγή και ανάκτηση μετάλλων και κρίσιμων πρώτων υλών από υπολογιστές και οθόνες στο τέλος της ζωής τους μπορεί δυνητικά να 

αυξήσει την αποδοτικότητα των πόρων της ΕΕ και να μειώσει τις επιπτώσεις της κατασκευής νέων προϊόντων ΤΠ.  Συνεπώς, τα κριτήρια 

αντικατοπτρίζουν την πρόοδο της τεχνολογίας ως προς την ενθάρρυνση της επιλεκτικής αποξήλωσης και αποσυναρμολόγησης εξοπλισμού. 

                                            
4
 Στην ΕΕ υπάρχει κατάλογος κρίσιμων πρώτων υλών. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-

interest/critical/index_en.htm 
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Κυριότερες περιβαλλοντικές πτυχές  Προσέγγιση ΟΔΣ 

 Κατανάλωση ενέργειας και επακόλουθες εκπομπές 

αερίων θερμοκηπίου από την παραγωγή και τη 

χρήση. 

 Ρύπανση του αέρα, του εδάφους και των υδάτων, 

βιοσυσσώρευση και επιπτώσεις στους υδρόβιους 

οργανισμούς λόγω της εξαγωγής και επεξεργασίας 

πρώτων υλών και λόγω των επικίνδυνων ουσιών 

που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα. 

 Κατανάλωση πεπερασµένων πόρων και κρίσιμων 

πρώτων υλών για την παραγωγή προϊόντων ΤΠ.  

 Δημιουργία δυνητικά επικίνδυνων απορριμμάτων 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού κατά την τελική του 

διάθεση 

  Αγορά ενεργειακά αποδοτικών μοντέλων 

 Αγορά προϊόντων με περιορισμένη ποσότητα 

επικίνδυνων συστατικών και με μειωμένη 

δυνατότητα παραγωγής επικίνδυνων εκπομπών 

κατά τη διάθεση 

 Σχεδιασμός με γνώμονα την ανθεκτικότητα, τη 

δυνατότητα αναβάθμισης και τη δυνατότητα 

επισκευής 

 Παράταση της ζωής του προϊόντος στο τέλος της 

διάρκειας ζωής του  

 Σχεδιασμός με γνώμονα την αποξήλωση και τη 

διαχείριση τέλους του κύκλου ζωής για τη 

μεγιστοποίηση της ανάκτησης πόρων  

Σημειώνεται ότι η σειρά παράθεσης των περιβαλλοντικών πτυχών δεν αντιστοιχεί κατ' ανάγκη στην τάξη σημασίας τους.  

3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ 

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: 

 

a) 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 τεχνικής προδιαγραφής το αποδεικτικό στοιχείο θα ζητηθεί από τον συμμετέχοντα με την αμέσως επόμενη 

βαθμολογία, ο οποίος και θα ληφθεί πλέον υπόψη για την ανάθεση της σύμβασης·  
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(ii) στην περίπτωση κριτηρίου ανάθεσης οι αποδιδόμενοι πρόσθετοι βαθμοί θα αφαιρεθούν από το διαγωνισμό και η κατάταξη του 

διαγωνισμού θα υπολογιστεί εκ νέου, ενώ θα ισχύσουν και όλες οι επακόλουθες συνέπειες.  

Ωστόσο, αυτό ισχύει αφού εξασφαλιστεί η δοκιμή μόνο ενός υποδειγματικού δείγματος για τις εν λόγω απαιτήσεις και όχι του 

πραγματικού εξοπλισμού που παρέχεται σύμφωνα με τη σύμβαση. Για συμβάσεις-πλαίσιο η κατάσταση ενδέχεται να διαφέρει, και αυτό 

καλύπτεται περαιτέρω στο επόμενο σημείο το οποίο σχετίζεται με την εκτέλεση της σύμβασης και στις πρόσθετες εξηγήσεις που 

ακολουθούν.    

 

b) Κατά την εκτέλεση της σύμβασης: Τα αποτελέσματα των δοκιμών μπορούν να απαιτηθούν για ένα ή περισσότερα είδη τα οποία 

παρέχονται σύμφωνα με τη σύμβαση, είτε γενικώς, είτε σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με ψευδείς δηλώσεις.  Αυτό έχει ιδιαίτερη 

σημασία για συμβάσεις-πλαίσιο οι οποίες δεν προβλέπουν αρχική παραγγελία εξοπλισμού.   

 

Συνιστάται στη σύμβαση να συμπεριλαμβάνονται ρητώς διατάξεις σχετικά με τις επιδόσεις. Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να προβλέπουν ότι η 

αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα εκτέλεσης τυχαίων δοκιμών εξακρίβωσης (είτε η ίδια είτε μέσω εξειδικευμένου φορέα) οποιαδήποτε στιγμή 

κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Στην περίπτωση που τα αποτελέσματα των εν λόγω δοκιμών δείξουν ότι τα παρεχόμενα προϊόντα δεν 

πληρούν τα κριτήρια, η αναθέτουσα αρχή θα έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει κυρώσεις κατ' αναλογία προς την αστοχία και θα μπορεί να 

καταγγείλει τη σύμβαση. Ορισμένες δημόσιες αρχές συμπεριλαμβάνουν προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες εάν, μετά τις δοκιμές, το προϊόν 

πληροί τις απαιτήσεις τους, το κόστος των δοκιμών θα καλυφθεί από τη δημόσια αρχή· εάν όμως δεν πληρούνται οι απαιτήσεις, το κόστος θα 

καλυφθεί από τον προμηθευτή.  

 

Για συμβάσεις-πλαίσιο, η χρονική στιγμή κατά την οποία θα ζητηθεί η παροχή αποδεικτικών στοιχείων εξαρτάται από τη διαμόρφωση της 

συγκεκριμένης σύμβασης: 

 Για συμβάσεις-πλαίσιο με έναν μόνο πάροχο όπου τα επί μέρους 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 αναφέρθηκαν παραπάνω.  

 Για συμβάσεις πλαίσιο 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-πλαίσιο. Για τις επακόλουθες 

συμβάσεις (ή παραγγελίες) κατόπιν πρόσκλησης οι οποίες ανατίθενται μετά τον διαγωνισμό μεταξύ των προεπιλεγμένων προμηθευτών, 

ισχύουν κατ’ αρχήν οι ίδιες πτυχές που αναφέρονται στα α) και β) 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 δυνατότητα των συμμετεχόντων να παράσχουν εξακρίβωση βάσει του εξοπλισμού ο οποίος φέρει το 

οικολογικό σήμα της ΕΕ ή άλλο σχετικό οικολογικό σήμα τύπου Ι (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14024) το οποίο πληροί τις ίδιες προβλεπόμενες 
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απαιτήσεις.  Ο εν λόγω εξοπλισμός θα θεωρείται επίσης ότι συμμορφώνεται 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 οφειλόταν 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 δοκιμής το οποίο 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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4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΘΟΝΕΣ 

4.1 Προμήθεια υπολογιστών και οθονών  

Αντικείμενο 

Αγορά υπολογιστών και/ή οθονών με μικρές επιπτώσεις στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. 

 Στοιχειώδη κριτήρια 4.1.1

4.1.1.1 Τεχνικές προδιαγραφές 

Ενεργειακά κριτήρια 

TS1. Ελάχιστες ενεργειακές επιδόσεις 

για υπολογιστές  

Σκεπτικό:  

Οι υπολογιστές οι οποίοι συμμορφώνονται 

προς τις απαιτήσεις του Energy Star 

αναμένεται να επιδεικνύουν σημαντικά 

μειωμένη κατανάλωση ενέργειας στις 

καταστάσεις αναμονής και αδράνειας, οι 

οποίες αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό 

ποσοστό της ενεργειακής χρήσης 

σταθερών και φορητών υπολογιστών.  

Οι επιδόσεις ενεργειακών επιδόσεων των υπολογιστών πληρούν τις απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων της τελευταίας έκδοσης 

του προτύπου Energy Star. 

Η έκδοση η οποία ισχύει κατά το χρόνο της δημοσίευσης είναι η 6.1 και υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης των ενημερώσεων 

στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.eu-energystar.org/specifications.htm 

Το παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση απαιτεί οι υπολογιστές οι οποίοι αγοράζονται από την 

κεντρική κυβέρνηση να πληρούν την τελευταία έκδοση του προτύπου Energy Star στην ΕΕ.   

Εξακρίβωση: Ο συμμετέχων παρέχει εκθέσεις δοκιμών οι οποίες έχουν διενεργηθεί σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών που 

ορίζονται στην τελευταία έκδοση του προτύπου Energy Star.  Οι εκθέσεις αυτές παρέχονται με την ανάθεση της σύμβασης ή 

νωρίτερα εφόσον ζητηθούν.   

Μοντέλα τα οποία έχουν επιλεγεί για το Energy Star και έχουν καταχωριστεί στη βάση δεδομένων του προγράμματος θεωρείται 

ότι συμμορφώνονται.  Οι καταχωρίσεις του Energy Star σύμφωνα με την τελευταία έκδοση στις ΗΠΑ είναι επίσης αποδεκτές, υπό 

την προϋπόθεση ότι έχουν διενεργηθεί δοκιμές σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις ισχύος εισόδου. 

Προϊόντα τα οποία φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ για προσωπικούς υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές και υπολογιστές-

ταμπλέτες ή άλλο σχετικό οικολογικό σήμα τύπου Ι το οποίο πληροί τις προβλεπόμενες απαιτήσεις θεωρείται ότι 

συμμορφώνονται. 

http://www.eu-energystar.org/
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TS2. Ελάχιστες ενεργειακές επιδόσεις 

για οθόνες 

Σκεπτικό:  

Οι οθόνες υπολογιστών οι οποίες 

συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του 

Energy Star αναμένεται να επιδεικνύουν 

σημαντικά μειωμένη κατανάλωση 

ενέργειας στην κατάσταση ενεργού 

λειτουργίας. 

Οι επιδόσεις ενεργειακών επιδόσεων των οθονών πληρούν τις απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων της τελευταίας έκδοσης του 

προτύπου Energy Star. 

Η έκδοση η οποία ισχύει κατά το χρόνο της δημοσίευσης είναι η 6.0 και υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης των ενημερώσεων 

στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.eu-energystar.org/ specifications.htm 

Το παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση απαιτεί ο εξοπλισμός γραφείου ο οποίος αγοράζεται από την 

κεντρική κυβέρνηση να πληροί την τελευταία έκδοση του προτύπου Energy Star στην ΕΕ.   

Εξακρίβωση:  

Ο συμμετέχων παρέχει εκθέσεις δοκιμών οι οποίες έχουν διενεργηθεί σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών που ορίζονται στην 

τελευταία έκδοση του προτύπου Energy Star.  Οι εκθέσεις αυτές παρέχονται εφόσον ζητηθούν πριν ή μετά [να προσδιοριστεί] την 

ανάθεση της σύμβασης.   

Μοντέλα τα οποία έχουν επιλεγεί για το Energy Star και έχουν καταχωριστεί στη βάση δεδομένων του προγράμματος θεωρείται 

ότι συμμορφώνονται.  Οι καταχωρίσεις του Energy Star στις ΗΠΑ είναι επίσης αποδεκτές, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν 

διενεργηθεί δοκιμές σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις ισχύος εισόδου. 

Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληρούν τις προβλεπόμενες απαιτήσεις θεωρείται ότι 

συμμορφώνονται. 

Κριτήρια επικίνδυνων ουσιών 

TS3. Δήλωση για τον κατάλογο 

υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών 

του REACH 

Σκεπτικό:  

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών 

Προϊόντων (ECHA) δημοσιεύει έναν 

κατάλογο ουσιών οι οποίες ταξινομούνται 

ως ουσίες που εμπνέουν πολύ μεγάλη 

ανησυχία (SVHC). Μπορεί να είναι 

καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και/ή 

τοξικές για την αναπαραγωγή (ΚΜΤ) και/ή 

ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές 

για το περιβάλλον (ΑΒΤ). Οι ουσίες αυτές 

καταχωρίζονται σε ένα κατάλογο 

υποψήφιων ουσιών για περιορισμό στην 

ΕΕ. Η γνωστοποίηση της παρουσίας τους 

στον εξοπλισμό ΤΠ αυξάνει τη διαφάνεια 

και συνεπώς τη δυνατότητα ελέγχου της 

Ο συμμετέχων δηλώνει την παρουσία οποιωνδήποτε ουσιών περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων προς αδειοδότηση 

ουσιών του REACH και οι οποίες βρίσκονται σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του 0,1 % (κατά βάρος) στο συνολικό προϊόν και σε 

καθένα από τα ακόλουθα υποσυστήματα  

- Πλήρης μητρική πλακέτα (συμπεριλαμβανομένων των CPU, RAM, μονάδων γραφικών)· 

- Μονάδα οπτικής απεικόνισης (περιλαμβανομένων μονάδων με οπισθοφωτισμό)· 

- Περιβλήματα και στεφάνες· 

- Εξωτερικό πληκτρολόγιο, ποντίκι και/ή επιφάνεια αφής (trackpad)· 

- Εξωτερικά καλώδια εναλλασσόμενου και συνεχούς ρεύματος (συμπεριλαμβανομένων προσαρμογέων και πακέτων 

μπαταριών) 

Εξακρίβωση: 

Ο συμμετέχων παρέχει δήλωση με την οποία γνωστοποιεί συγκεκριμένες ουσίες οι οποίες είναι παρούσες.   

 

http://www.eu-energystar.org/
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χρήσης τους. 

Παράταση διάρκειας ζωής προϊόντων 

TS4. Εγγύηση και συμφωνίες παροχής 

υπηρεσιών  

Σκεπτικό:  

Ο ελαττωματικός εξοπλισμός ή τα 

ελαττωματικά κατασκευαστικά στοιχεία 

μπορεί να αποτελέσουν αιτία πρόωρης 

αντικατάστασης. Η ύπαρξη εγγύησης και 

συμφωνίας παροχής υπηρεσιών παρέχει 

στους προμηθευτές κίνητρο να 

εξασφαλίσουν την αυξημένη μακροζωία 

των προϊόντων τους και παράλληλα να 

διαβεβαιώσουν ότι θα αναλάβουν την 

ευθύνη για την επιδιόρθωση τυχόν 
ελαττωμάτων. 

 

Ο συμμετέχων παρέχει κατ' ελάχιστον εγγύηση δύο ετών η οποία ισχύει από την παράδοση 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 προϊόντα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της σύμβασης χωρίς επιπλέον κόστος. Περιλαμβάνεται 
επίσης η κάλυψη ελαττωμάτων των μπαταριών 5.  

 

Εξακρίβωση:  

Ο συμμετέχων υποβάλλει γραπτή δήλωση ότι τα υπό προμήθεια προϊόντα συνοδεύονται από εγγύηση σε συμμόρφωση με τις 
προδιαγραφές της σύμβασης και τις απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών.  

 

TS5. Δυνατότητα επισκευής και 

αντικατάσταση κατασκευαστικών 

στοιχείων και μερών 

Σκεπτικό:  

Στόχος των κριτηρίων είναι να 

εξασφαλιστεί ότι τα επισκευάσιμα 

ελαττώματα, τα οποία κυρίως 

προκαλούνται από αστοχία 

κατασκευαστικών μερών για τα οποία 

υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης, δεν 

θα έχουν ως αποτέλεσμα την πρώιμη 

απόσυρση του εξοπλισμού. 

 

TS5α) Συνεχής διαθεσιμότητα ανταλλακτικών  

Ο συμμετέχων εγγυάται τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, συμπεριλαμβανομένων κατ' ελάχιστον αυτών που ορίζονται στο 

κριτήριο TS5β), για τρία τουλάχιστον χρόνια από την ημερομηνία αγοράς.   

 

Εξακρίβωση: 

Ο συμμετέχων υποβάλλει δήλωση ότι συμβατά ανταλλακτικά, συμπεριλαμβανομένων των επαναφορτιζόμενων μπαταριών 

(εφόσον έχει εφαρμογή), θα είναι διαθέσιμα στην αναθέτουσα αρχή ή μέσω παρόχου υπηρεσιών. 

Εξοπλισμός ο οποίος φέρει οικολογικό σήμα της ΕΕ ή άλλο σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληροί τις προβλεπόμενες 

απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνεται. 

TS5β) Σχεδιασμός με γνώμονα τη δυνατότητα επισκευής 

Εφόσον έχει εφαρμογή, τα ακόλουθα μέρη είναι εύκολα προσβάσιμα και μπορούν να αντικατασταθούν  

με τη χρήση ευρέως διαθέσιμων εργαλείων, όπως κατσαβίδια, σπάτουλες, λαβίδες ή τσιμπίδες):  

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 

(i) HDD/SSD,  

(ii) Μνήμη,  

(iii) Επαναφορτιζόμενη μπαταρία,  

                                            
5
 Στα ελαττώματα θεωρείται ότι περιλαμβάνονται η αδυναμία φόρτισης καθώς ο εντοπισμός της σύνδεσης της μπαταρίας.  Η σταδιακή μείωση της χωρητικότητας της μπαταρίας που 

οφείλεται στη χρήση της δεν θεωρείται ελάττωμα, εκτός εάν καλύπτεται από ειδική εγγύηση (βλέπε κριτήριο Γ6).  
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Οθόνες 

(i) Συγκρότημα οθόνης και μονάδες οπισθοφωτισμού υγρών κρυστάλλων (LCD) 

(ii) Πλακέτες τυπωμένου κυκλώματος ισχύος και ελέγχου 

(iii) Βάσεις (δεν συμπεριλαμβάνονται οι ενσωματωμένες στο περίβλημα) 

Οι υπολογιστές-ταμπλέτες και οι φορητοί υπολογιστές με αποσπώμενη οθόνη εξαιρούνται όσον αφορά τα μέρη υπολογιστών i) και 
ii).  Για αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιείται το κριτήριο ανάθεσης Γ7 ώστε να ενθαρρύνεται ο καλύτερος σχεδιασμός.  

 

Ο συμμετέχων παρέχει σαφείς οδηγίες αποσυναρμολόγησης και επισκευής (π.χ. έντυπο ή ηλεκτρονικό αντίγραφο, βίντεο), ώστε να 

καταστεί δυνατή η μη καταστρεπτική αποσυναρμολόγηση προϊόντων για τον σκοπό της αντικατάστασης βασικών 

κατασκευαστικών στοιχείων ή μερών για αναβαθμίσεις ή επισκευές. Οι οδηγίες θα είναι διαθέσιμες σε έντυπη μορφή ή μέσω της 

ιστοσελίδας του κατασκευαστή. 

 

Εξακρίβωση: 

Ο συμμετέχων παρέχει εγχειρίδιο το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικό διάγραμμα της συσκευής και στο οποίο απεικονίζονται τα 

μέρη που μπορούν να προσπελαστούν και να αντικατασταθούν, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία.  Επίσης παρέχεται 

επιβεβαίωση για τα μέρη που καλύπτονται από συμφωνίες παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της εγγύησης.   

Εξοπλισμός ο οποίος φέρει οικολογικό σήμα της ΕΕ ή άλλο σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληροί τις προβλεπόμενες 
απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνεται. 

TS5γ) Ευκολία αντικατάστασης επαναφορτιζόμενων μπαταριών  

Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν είναι κολλημένες ή συγκολλημένες σε φορητά προϊόντα.  Είναι δυνατή η αντικατάσταση της 

επαναφορτιζόμενης μπαταρίας από επαγγελματία χρήστη ή πάροχο υπηρεσιών επισκευής. 

Στις οδηγίες χρήσης ή στον δικτυακό τόπο του κατασκευαστή παρέχονται οδηγίες για τον τρόπο αφαίρεσης των πακέτων 

επαναφορτιζόμενων μπαταριών. 

Εξακρίβωση: 

Ο συμμετέχων απεικονίζει τον τρόπο τοποθέτησης της μπαταρίας στο προϊόν, τα βήματα που απαιτούνται για την αφαίρεση, 

καθώς και τις σημάνσεις του καλύμματος. Παρέχεται επίσης αντίγραφο των σχετικών οδηγιών χρήσης.  

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οπτική εξέταση μιας τυχαίας επιλογής των υπό προμήθεια προϊόντων.  

Εξοπλισμός ο οποίος φέρει οικολογικό σήμα της ΕΕ ή άλλο σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληροί τις προβλεπόμενες 

απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνεται. 

Διαχείριση τέλους του κύκλου ζωής 
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TS6. Σήμανση για τα πλαστικά 

περιβλήματα, τα περικαλύμματα και τις 

στεφάνες 

Σκεπτικό:  

Η σήμανση των πλαστικών μερών 

διευκολύνει την ανακύκλωσή τους, καθώς 

επιτρέπει στον φορέα ανακύκλωσης να 

διαχωρίσει πιο αποδοτικά τα διάφορα 

πλαστικά τεμάχια ανάλογα με τον τύπου 

του υλικού. 

Τα εξωτερικά πλαστικά περιβλήματα, τα περικαλύμματα και οι στεφάνες βάρους άνω των 100 γραμμαρίων και εμβαδού 

επιφανείας άνω των 50 cm2 φέρουν σήμανση κατά τα πρότυπα ISO 11469 και ISO 1043-1. 

Εξακρίβωση:  

Ο συμμετέχων αναφέρει τα πλαστικά μέρη κατά το βάρος τους, την πολυμερή σύνθεση και τη σήμανση κατά τα πρότυπα ISO 

11469 και ISO 1043. Οι διαστάσεις και η θέση της σήμανσης απεικονίζονται οπτικά. 

Εξοπλισμός ο οποίος φέρει οικολογικό σήμα της ΕΕ ή άλλο σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληροί τις προβλεπόμενες 

απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνεται. 

 

4.1.1.2 Κριτήρια ανάθεσης 

Ενεργειακά κριτήρια 

AC1. Βελτίωση της κατανάλωσης 

ενέργειας σε σχέση με το 

προδιαγραφόμενο πρότυπο Energy Star 

Σκεπτικό:  

Η αυξημένη ενεργειακή αποδοτικότητα 

πέραν και επιπλέον των ελάχιστων 

απαιτήσεων που ορίζονται από το Energy 

Star ενθαρρύνεται και ανταμείβεται για 

όλους τους τύπους προϊόντων – ιδιαίτερα 

για τους πλέον ενεργοβόρους 

επιτραπέζιους υπολογιστές σε συνδυασμό 

με τις οθόνες.   

Συνιστάται η χρήση του παρόντος κριτηρίου σε συνδυασμό με το TS1 για επιτραπέζιους υπολογιστές, εάν τα προδιαγραφόμενα 

προϊόντα προορίζονται για έντονη χρήση γραφικών.   

Θα αποδίδονται βαθμοί εάν το προϊόν είναι ενεργειακά πιο αποδοτικό από την τιμή ETEC_MAX
6 στην περίπτωση υπολογιστών και 

την τιμή PON_MAX στην περίπτωση οθονών7. Οι βαθμοί υπολογίζονται συγκριτικά με τις ελάχιστες επιδόσεις που απαιτούνται 

σύμφωνα με το Energy Star (βλέπε κριτήρια TS1 και TS2).  

Μπορούν να αποδοθούν έως και x βαθμοί [να προσδιοριστεί]. Οι βαθμοί αποδίδονται αναλογικά προς τη βελτίωση στην 

ενεργειακή αποδοτικότητα συγκριτικά με την τιμή ETEC_MAX ή PON_MAX: 

 μείωση άνω του 80%: x βαθμοί 

 μείωση μεταξύ 60-79%: 0,8x βαθμοί 

 μείωση μεταξύ 40-59%: 0,6x βαθμοί 

 μείωση μεταξύ 20-39%: 0,4x βαθμοί 

 μείωση μεταξύ 10-19%: 0,2x βαθμοί 

Εναλλακτικά, αντί να χρησιμοποιηθεί η τιμή ETEC_MAX για υπολογιστές ή PON_MAX για οθόνες, είναι δυνατόν να ζητηθεί υπολογισμός 

κοστολόγησης κύκλου ζωής, όπου οι προσφερόμενες δυνατότητες βελτίωσης θα οδηγήσουν σε σχετική μείωση του συνολικού κόστους 

                                            
6
 ETEC_MAX είναι η μέγιστη κατανάλωση ισχύος την οποία καταναλώνει ένας υπολογιστής κατά τις δοκιμές για την απόδοση της σήμανσης Energy Star. Για υπολογιστή, το εν λόγω 

ανώτατο κατώφλι υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση 2 της απόφασης (ΕΕ) 2015/1402 με την οποία υλοποιείται το Energy Star 6.1 στην ΕΕ, 
7
 PON_MAX είναι η μέγιστη κατανάλωση ισχύος την οποία καταναλώνει μια οθόνη υπολογιστή σε κατάσταση λειτουργίας κατά τις δοκιμές για την απόδοση της σήμανσης Energy Star. 

Για οθόνη υπολογιστή, το εν λόγω ανώτατο κατώφλι υπολογίζεται σύμφωνα με τον πίνακα 1 της απόφασης 2014/202/ΕΕ με την οποία υλοποιείται το Energy Star 6.0 στην ΕΕ, 
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λειτουργίας ενός προϊόντος σε σύγκριση με ένα λιγότερο ενεργειακά αποδοτικό μοντέλο.   

Εξακρίβωση: 

Ο συμμετέχων υποβάλλει εκθέσεις δοκιμών οι οποίες έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών που ορίζονται στην 

τελευταία έκδοση του προτύπου Energy Star.  Είναι αποδεκτή η τιμή ETEC ή PON από έκθεση δοκιμής ή, για επιλεγμένα μοντέλα, η 

τιμή που έχει καταχωριστεί στη βάση δεδομένων Energy Star της ΕΕ. Οι εκθέσεις αυτές παρέχονται με την ανάθεση της σύμβασης 

ή νωρίτερα εφόσον ζητηθούν. 

Παράταση διάρκειας ζωής προϊόντων 
8
 

AC2. Ανταγωνιστικότητα κόστους των 

ανταλλακτικών  

Σκεπτικό:  

Στόχος του παρόντος κριτηρίου είναι να 

εξασφαλίσει ότι οι εργασίες επισκευής 

είναι οικονομικά ελκυστικές σε σύγκριση 

με την αντικατάσταση εξοπλισμού, ώστε 

να αποφεύγεται η πρόωρη απόσυρση λόγω 

οικονομικών ζητημάτων. 

 

Ο συμμετέχων παρέχει τιμοκατάλογο για τα επόμενα τουλάχιστον μέρη κατασκευαστικών στοιχείων:  

[στο σημείο αυτό θα συμπεριληφθεί ο κατάλογος μερών, ενώ κατ' ελάχιστον θα παρέχεται ο κατάλογος TS5β)]  

Για τα μέρη κατασκευαστικών στοιχείων τα οποία αναφέρονται παραπάνω, παρέχεται ενδεικτικό κόστος εργασιών 

αντικατάστασης οι οποίες πραγματοποιούνται από παρόχους υπηρεσιών εξουσιοδοτημένους από τον συμμετέχοντα. Θα δίδονται 

βαθμοί σύμφωνα με την ανταγωνιστικότητα κόστους των προσφορών.   

Ο παρεχόμενος κατάλογος θα πρέπει να συμπληρώνεται με πρόσθετα μέρη κατασκευαστικών στοιχείων, εάν αυτά κρίνονται 

απαραίτητα για τη σύγκριση τιμών.  

Εξακρίβωση: 

Ο συμμετέχων παρέχει τιμοκατάλογο για πρωτότυπα ή συμβατά ανταλλακτικά, καθώς και ενδεικτικό κόστος εργασιών για την 

αντικατάστασή τους, συμπεριλαμβανομένων των επαναφορτιζόμενων μπαταριών (εφόσον έχει εφαρμογή). 

AC3. Εγγυήσεις και συμφωνίες παροχής 

υπηρεσιών μεγαλύτερης διάρκειας 

Σκεπτικό:  

Οι εγγυήσεις και συμφωνίες παροχής 

υπηρεσιών μεγαλύτερης διάρκειας θα 

πρέπει να ενθαρρύνονται και να 

ανταμείβονται, καθώς παρέχουν στους 

προμηθευτές κίνητρο να εξασφαλίσουν την 

αυξημένη μακροζωία των προϊόντων τους 

και το ότι τα επιδιορθώσιμα ελαττώματα 

δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

απόσυρση του εξοπλισμού. 

 

Θα δίδονται πρόσθετοι βαθμοί για κάθε έτος εγγύησης και συμφωνίας παροχής υπηρεσιών το οποίο προσφέρεται επιπλέον της 

ελάχιστης τεχνικής προδιαγραφής.   Οι βαθμοί θα δίδονται ως εξής  

Μπορούν να αποδοθούν έως και x βαθμοί [να προσδιοριστεί].   

 +4 έτη ή περισσότερα: x βαθμοί  

 +3 έτη: 0,75x βαθμοί 

 +2 έτη: 0,5x βαθμοί 

 +1 έτος: 0,25x βαθμοί  

 

Εξακρίβωση:  

                                            
8 Αντί να οριστούν δύο διαφορετικά κριτήρια ανάθεσης για ανταλλακτικά και εγγυήσεις, μπορούν να συγχωνευτούν σε ένα κριτήριο όπου θα αξιολογείται η συνολική προσφορά, 

συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας της εγγύησης, της πληρότητάς της, καθώς και της προσφοράς που αφορά τα ανταλλακτικά. 
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Ο συμμετέχων παρέχει αντίγραφο της εγγύησης και της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών.  Υποβάλλει επίσης δήλωση ότι καλύπτει 

το κόστος συμμόρφωσης των αγαθών προς τις συμβατικές προδιαγραφές. 

AC4.  Αποθήκευση και μνήμη για 

υπολογιστές-ταμπλέτες και φορητούς 

υπολογιστές «όλα σε ένα» 

Σκεπτικό:  

Στόχος του παρόντος κριτηρίου είναι να 

εξασφαλιστεί ότι ο εξοπλισμός δεν θα 

αποσυρθεί πρόωρα λόγω ανεπαρκούς 

χωρητικότητας μνήμης ή δυνατοτήτων 

αναβάθμισης, και τα δύο από τα οποία 

μπορούν να περιορίσουν τις μελλοντικές 

δυνατότητες λειτουργίας νέου λογισμικού 

και βελτιωμένων λειτουργικών 

συστημάτων. 

Θα δίδονται βαθμοί για προϊόντα που ενσωματώνουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

i) Μνήμη RAM 

- Συγκολλημένη RAM ελάχιστης χωρητικότητας 4GB, ή 

- Δυνατότητα αντικατάστασης και αναβάθμισης της RAM (σχεδιασμός με υποδοχές). 

ii) Μαζική αποθήκευση 

- Η δυνατότητα επέκτασης της αποθήκευσης μέσω της χρήσης θυρίδων που υποστηρίζουν μέσα μαζικής αποθήκευσης, ή 

- Πρόσθετη μαζική αποθήκευση ενσωματωμένη στο πληκτρολόγιο (για φορητούς υπολογιστές τύπου «όλα σε ένα»).    

Τα επιμέρους κριτήρια για τη μνήμη RAM δεν είναι κατάλληλα για συσκευές οι οποίες έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε οι κύριες εφαρμογές 

τους να εκτελούνται στο υπολογιστικό νέφος. Το παρόν κριτήριο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη σύγκριση προσφορών που 

περιλαμβάνουν διαφορετικές λύσεις, ήτοι ενσωματωμένη αποθήκευση ή αποθήκευση στο υπολογιστικό νέφος. 

Εξακρίβωση:  

Ο συμμετέχων παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον φυσικό σχεδιασμό της μνήμης και/ή της χωρητικότητας 

αποθήκευσης του (των) υπό προμήθεια μοντέλου(-ων). 

AC5. Διάρκειας ζωής και αντοχή της 

επαναφορτιζόμενης μπαταρίας  

Σκεπτικό:  

Στόχος του παρόντος κριτηρίου είναι η 

ανταμοιβή της αυξημένης διάρκειας ζωής 

των μπαταριών, χάρη στην οποία είναι 

μικρότερες οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

που σχετίζονται με την παραγωγή νέων 

μπαταριών και παράλληλα δυνητικά 

παρατείνεται η διάρκεια ζωής των 

προϊόντων που λειτουργούν με μπαταρία. 

Δίδονται βαθμοί για αυξημένη αντοχή άνω των 300 κύκλων (με διατήρηση της χωρητικότητας κατά 80%) αντιστοίχως. Μπορούν 
να αποδοθούν έως και x βαθμοί [να προσδιοριστεί].   

 1000 ή περισσότεροι κύκλοι: x βαθμοί  

 800 ή περισσότεροι κύκλοι: 0,75x βαθμοί  

 500 ή περισσότεροι κύκλοι: 0,5x βαθμοί  

 Έως και 499 κύκλοι: 0,25x βαθμοί 

Η ελάχιστη διάρκεια ζωής σε ώρες ορίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής. 

Εξακρίβωση: 

Ο συμμετέχων υποβάλλει μια έκθεση δοκιμής για τα στοιχεία ή πακέτα των μπαταριών στην οποία φαίνεται η συμμόρφωση 

σύμφωνα με τη δοκιμή «αντοχή σε κύκλους» του προτύπου IEC EN 61960, που πρέπει να διεξάγεται στους 25oC και σε ρυθμό είτε 

0,2 It A είτε 0,5 It A (επιταχυνόμενη διαδικασία δοκιμής). 

Για τη συμμόρφωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μερική φόρτιση, εάν το λογισμικό έχει εγκατασταθεί εργοστασιακά ως 

προκαθορισμένη ρύθμιση και εάν παράλληλα οι απαιτήσεις του διαγωνισμού ως προς τη διάρκεια ζωής των μπαταριών 

πληρούνται σε επίπεδο μερικής φόρτισης σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κύκλου. 

Εξοπλισμός ο οποίος φέρει οικολογικό σήμα της ΕΕ ή άλλο σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληροί τις προβλεπόμενες 

απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνεται. 
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 Αναλυτικά κριτήρια 4.1.2

4.1.2.1 Κριτήρια επιλογής 

Κριτήρια επικίνδυνων ουσιών 

SC1. Έλεγχοι περιορισμένων ουσιών 

Σκεπτικό:  

Μερικές ουσίες που χρησιμοποιούνται 

στην κατασκευή υπολογιστών και οθονών 

είναι γνωστό ότι είναι ιδιαιτέρως 

επιβλαβείς για το περιβάλλον και την 

ανθρώπινη υγεία. Οι ουσίες αυτές είναι 

δυνατόν να απελευθερώνονται στο 

περιβάλλον: 

- είτε κατά τη διαδικασία 

κατασκευής (εκθέτοντας 

δυνητικά σε κίνδυνο το εργατικό 

δυναμικό και το περιβάλλον)·  

- είτε κατά τη χρήση του 

εξοπλισμού (εκθέτοντας 

δυνητικά σε κίνδυνο τον 

χρήστη)· 

- είτε κατά την ανακύκλωση ή 

διάθεση του εξοπλισμού 

(εκθέτοντας δυνητικά σε κίνδυνο 

ολόκληρες τοπικές κοινότητες, 

καθώς και την τροφική αλυσίδα).  

Θέτοντας μηχανισμούς ελέγχου της 

παρουσίας τέτοιων ουσιών κατά τα στάδια 

σχεδιασμού και παραγωγής, είναι δυνατή η 

ελαχιστοποίηση των εν λόγω επιπτώσεων 

κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής. 

 

Ο συμμετέχων επιδεικνύει ότι έχει υλοποιήσει ένα πλαίσιο για τη λειτουργία ελέγχων περιορισμένων ουσιών (RSC) κατά μήκος 

της τροφικής αλυσίδας για τα υπό προμήθεια προϊόντα.  Κατ' ελάχιστον, οι αξιολογήσεις προϊόντων βάσει των RSC θα πρέπει να 

καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς: 

- Προγραμματισμός/σχεδιασμό προϊόντων· 

- Συμμόρφωση του προμηθευτή· 

- Αναλυτική δοκιμή.  

Οι RSC ισχύουν κατ' ελάχιστον για υποψήφιες προς αδειοδότηση ουσίες του REACH και ουσίες που ανήκουν στο ευρωπαϊκό 

σύστημα περιορισμού των επικίνδυνων ουσιών (RoHS).  Η βάση δηλώσεων υλικών σύμφωνα με το πρότυπο IEC 624749 

χρησιμοποιείται ως βάση για την ταυτοποίηση, ανίχνευση και δήλωση ειδικών πληροφοριών σχετικά με τη σύσταση των υπό 

προμήθεια προϊόντων. Οι RSC χρησιμοποιούνται για να εξασφαλιστεί ότι ο συμμετέχων έχει επίγνωση της παρουσίας ή μη ουσιών 

οι οποίες περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων IEC 62474.   

Οι δηλώσεις του κατασκευαστή περί συμμόρφωσης με τους RSC συλλέγονται και διατηρούνται επικαιροποιημένες για υλικά, 

μέρη και υποσυστήματα συναφή με τα υπό προμήθεια προϊόντα.  Όπου συντρέχει περίπτωση, οι δηλώσεις αυτές υποστηρίζονται 

από ελέγχους προμηθευτών και αναλυτικές δοκιμές.  Οι διαδικασίες των RSC εξασφαλίζουν ότι η συμμόρφωση προϊόντων και 

προμηθευτών επαναξιολογείται όταν: 

- μεταβάλλονται οι απαιτήσεις σχετικά με τις περιορισμένες ουσίες· 

- μεταβάλλονται τα παρεχόμενα υλικά, μέρη και υποσυστήματα· 

- μεταβάλλονται οι λειτουργίες κατασκευής και συναρμολόγησης. 

Η υλοποίηση των REC γίνεται με αναφορά στην οδηγία του IEC 62476 ή άλλη ισοδύναμη και στη βάση δεδομένων δήλωσης 

υλικών του IEC 62474. 

Εξακρίβωση: 

Ο συμμετέχων παρέχει τεκμηρίωση η οποία περιέχει περιγραφή του συστήματος και των διαδικασιών του και απόδειξη της 

υλοποίησής του.  

                                            
9
 Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC), IEC 62474: Δήλωση υλικού για προϊόντα της ηλεκτροτεχνικής βιομηχανίας 

ή για προϊόντα που προορίζονται για την ηλεκτροτεχνική βιομηχανία, http://std.iec.ch/iec62474 



 

 18 

 

 

 

 

4.1.2.2 Τεχνικές προδιαγραφές 

Ενεργειακά κριτήρια 
TS1. Ελάχιστες ενεργειακές επιδόσεις 

για υπολογιστές 

Σκεπτικό:  

Οι υπολογιστές οι οποίοι συμμορφώνονται 

προς τις απαιτήσεις του Energy Star 

αναμένεται να επιδεικνύουν σημαντικά 

μειωμένη κατανάλωση ενέργειας στις 

καταστάσεις αναμονής και αδράνειας, οι 

οποίες αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό 

ποσοστό της ενεργειακής χρήσης 

υπολογιστών και οθονών. 

Οι επιδόσεις ενεργειακών επιδόσεων των υπολογιστών πληρούν τις απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων της τελευταίας έκδοσης 

του προτύπου Energy Star. 

Η έκδοση η οποία ισχύει κατά το χρόνο της δημοσίευσης είναι η 6.1 και υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης των ενημερώσεων 

στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.eu-energystar.org/specifications.htm 

Το παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση απαιτεί οι υπολογιστές οι οποίοι αγοράζονται από την 

κεντρική κυβέρνηση να πληρούν την τελευταία έκδοση του προτύπου Energy Star στην ΕΕ.   

Εξακρίβωση: Ο συμμετέχων υποβάλλει εκθέσεις δοκιμών οι οποίες έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών που 

ορίζονται στην τελευταία έκδοση του προτύπου Energy Star.  Οι εκθέσεις αυτές παρέχονται με την ανάθεση της σύμβασης ή 

νωρίτερα εφόσον ζητηθούν. 

Μοντέλα τα οποία έχουν επιλεγεί για το Energy Star και έχουν καταχωριστεί στη βάση δεδομένων του προγράμματος θεωρείται 

ότι συμμορφώνονται.  Οι καταχωρίσεις του Energy Star σύμφωνα με την τελευταία έκδοση στις ΗΠΑ είναι επίσης αποδεκτές, υπό 

την προϋπόθεση ότι έχουν διενεργηθεί δοκιμές σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις ισχύος εισόδου. 

Εξοπλισμός ο οποίος φέρει οικολογικό σήμα της ΕΕ ή άλλο σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληροί τις προβλεπόμενες 

απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνεται. 

TS2. Ελάχιστες ενεργειακές επιδόσεις 

για οθόνες 

Σκεπτικό:  

Οι οθόνες υπολογιστών οι οποίες 

συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του 

Energy Star αναμένεται να επιδεικνύουν 

σημαντικά μειωμένη κατανάλωση 

ενέργειας στην κατάσταση ενεργού 

λειτουργίας. 

Οι επιδόσεις ενεργειακών επιδόσεων των οθονών πληρούν τις απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων της τελευταίας έκδοσης του 

προτύπου Energy Star. 

Η έκδοση η οποία ισχύει κατά το χρόνο της δημοσίευσης είναι η 6.0 και υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης των ενημερώσεων 

στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.eu-energystar.org/ specifications.htm 

Το παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση απαιτεί οι υπολογιστές οι οποίοι αγοράζονται από την 

κεντρική κυβέρνηση να πληρούν την τελευταία έκδοση του προτύπου Energy Star.   

Εξακρίβωση:  

Ο συμμετέχων παρέχει εκθέσεις δοκιμών οι οποίες έχουν διενεργηθεί σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών που ορίζονται στην 

τελευταία έκδοση του προτύπου Energy Star.  Οι εκθέσεις αυτές παρέχονται εφόσον ζητηθούν πριν ή μετά [να προσδιοριστεί] την 

ανάθεση της σύμβασης.   

http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
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Μοντέλα τα οποία έχουν επιλεγεί για το Energy Star και έχουν καταχωριστεί στη βάση δεδομένων του προγράμματος θεωρείται 

ότι συμμορφώνονται.  Οι καταχωρίσεις του Energy Star στις ΗΠΑ είναι επίσης αποδεκτές, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν 

διενεργηθεί δοκιμές σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις ισχύος εισόδου. 

Εξοπλισμός ο οποίος φέρει οικολογικό σήμα της ΕΕ ή άλλο σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληροί τις προβλεπόμενες 

απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνεται. 

Κριτήρια επικίνδυνων ουσιών 

TS3. Δήλωση για τον κατάλογο 

υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών 

του REACH  

Σκεπτικό:  

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών 

Προϊόντων (ECHA) δημοσιεύει έναν 

κατάλογο ουσιών οι οποίες ταξινομούνται 

ως ουσίες που εμπνέουν πολύ μεγάλη 

ανησυχία (SVHC). Μπορεί να είναι 

καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και/ή 

τοξικές για την αναπαραγωγή (ΚΜΤ) και/ή 

ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές 

για το περιβάλλον (ΑΒΤ). Οι ουσίες αυτές 

καταχωρίζονται σε ένα κατάλογο 

υποψήφιων ουσιών για περιορισμό στην 

ΕΕ. Η γνωστοποίηση της παρουσίας τους 

στον εξοπλισμό ΤΠ αυξάνει τη διαφάνεια 

και συνεπώς τη δυνατότητα ελέγχου της 

χρήσης τους. 

Ο συμμετέχων δηλώνει την παρουσία οποιωνδήποτε ουσιών περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων προς αδειοδότηση 

ουσιών του REACH και οι οποίες βρίσκονται σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του 0,1 % (κατά βάρος) στο συνολικό προϊόν και σε 

καθένα από τα ακόλουθα υποσυστήματα:  

- Πλήρης μητρική πλακέτα (συμπεριλαμβανομένων των CPU, RAM, μονάδων γραφικών)· 

- Μονάδα οπτικής απεικόνισης (περιλαμβανομένων μονάδων με οπισθοφωτισμό)· 

- Περιβλήματα και στεφάνες· 

- Εξωτερικό πληκτρολόγιο, ποντίκι και/ή επιφάνεια αφής (trackpad)· 

- Εξωτερικά καλώδια εναλλασσόμενου και συνεχούς ρεύματος (συμπεριλαμβανομένων προσαρμογέων και πακέτων 

μπαταριών) 

Εξακρίβωση: 

Ο συμμετέχων παρέχει δήλωση με την οποία γνωστοποιεί συγκεκριμένες ουσίες οι οποίες είναι παρούσες.  Εξοπλισμός ο οποίος 

φέρει οικολογικό σήμα της ΕΕ ή άλλο σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληροί τις προβλεπόμενες απαιτήσεις θεωρείται ότι 

συμμορφώνεται. 

TS4. Πλαστικοποιητές σε εξωτερικά 

καλώδια 

Σκεπτικό:  

Στόχος του παρόντος κριτηρίου είναι 

γίνουν δοκιμές για τη μη ύπαρξη σε 

καλώδια ρεύματος επικίνδυνων φθαλικών 

ενώσεων, οι οποίες θα περιοριστούν από το 

έτος 2019 βάσει τροποποίησης της οδηγίας 

για το ευρωπαϊκό σύστημα περιορισμού 

των επικίνδυνων ουσιών (RoHS), ενώ 

ορισμένες ήδη περιλαμβάνονται στον 

Οι ακόλουθοι πλαστικοποιητές δεν θα πρέπει να υπάρχουν σε εξωτερικά καλώδια εναλλασσόμενου και συνεχούς ρεύματος. 

i) Φθαλικοί πλαστικοποιητές: DEHP, BBP, DBP, DIBP  

Μέγιστο επιτρεπτό όριο συγκέντρωσης: 0,1% κατά βάρος του περιβλήματος του καλωδίου από πολυμερές υλικό ανά φθαλική 

ένωση  

ii) Χλωριωμένες παραφίνες μέσης αλυσίδας (ΧΠΜεσΑ), αλκάνια C14-17 

Μέγιστο επιτρεπτό όριο συγκέντρωσης: 0,1% κατά βάρος του περιβλήματος του καλωδίου από πολυμερές υλικό 

Εξακρίβωση: 

Η εξακρίβωση θα γίνεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη μέθοδο δοκιμής και τα προβλεπόμενα όρια ελέγχου συγκέντρωσης: 
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κατάλογο υποψήφιων προς αδειοδότηση 

ουσιών SVHC, καθώς και χλωριωµένων 

παραφινών μέσης αλυσίδας (ΧΠΜεσΑ), οι 

οποίες έχουν ήδη περιοριστεί από 

κορυφαίους κατασκευαστές, καθώς είναι 

τοξικές για την αναπαραγωγή και 

επιβλαβείς για το υδάτινο περιβάλλον.  

α) Φθαλικοί πλαστικοποιητές: DEHP, BBP, DBP, DIBP  

Μέθοδος δοκιμής:  EN 14372, EPA 8270D ή ισοδύναμη10.   

 β) Χλωριωμένες παραφίνες μέσης αλυσίδας (ΧΠΜεσΑ), αλκάνια C14-17 

Μέθοδος δοκιμής: EPA 8270D, EPA 3550C ή ισοδύναμη 

Μετά την ανάθεση, ο συμμετέχων υποβάλλει έκθεση δοκιμής σχετικά με τα καλώδια ρεύματος κάθε επιμέρους οικογένειας των 

υπό προμήθεια προϊόντων. 

Εξοπλισμός ο οποίος φέρει οικολογικό σήμα της ΕΕ ή άλλο σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληροί τις προβλεπόμενες 

απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνεται. 

Παράταση διάρκειας ζωής προϊόντων 

TS5. Εγγύηση και συμφωνίες παροχής 

υπηρεσιών  

Σκεπτικό:  

Ο ελαττωματικός εξοπλισμός ή τα 

ελαττωματικά κατασκευαστικά στοιχεία 

μπορεί να αποτελέσουν αιτία πρόωρης 

αντικατάστασης. Η ύπαρξη εγγύησης και 

συμφωνίας παροχής υπηρεσιών παρέχει 

στους προμηθευτές κίνητρο να 

εξασφαλίσουν την αυξημένη μακροζωία 

των προϊόντων τους και παράλληλα να 

διαβεβαιώσουν ότι θα αναλάβουν την 

ευθύνη για την επιδιόρθωση τυχόν 

ελαττωμάτων. 

 

Ο συμμετέχων παρέχει κατ' ελάχιστον εγγύηση τριών ετών η οποία ισχύει από την παράδοση 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 προϊόντα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της σύμβασης χωρίς επιπλέον κόστος. Περιλαμβάνεται 

επίσης η κάλυψη ελαττωμάτων των μπαταριών5.  

Εξακρίβωση:  

Ο συμμετέχων παρέχει γραπτή δήλωση ότι τα υπό προμήθεια προϊόντα συνοδεύονται από εγγύηση σε συμμόρφωση με τις 

προδιαγραφές της σύμβασης και τις απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών.  

TS6. Δυνατότητα επισκευής και 

αντικατάσταση μερών 

κατασκευαστικών στοιχείων 

Σκεπτικό:  

Στόχος των κριτηρίων είναι να 

TS6α) Συνεχής διαθεσιμότητα ανταλλακτικών 

Ο συμμετέχων εγγυάται τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, συμπεριλαμβανομένων κατ' ελάχιστον αυτών που ορίζονται στο 

κριτήριο TS6β), για πέντε τουλάχιστον χρόνια από την ημερομηνία αγοράς.  Κατά περίπτωση διατίθενται επίσης συμβατά 

ανταλλακτικά με βελτιωμένη χωρητικότητα ή επιδόσεις. 

Εξακρίβωση: 

Ο συμμετέχων υποβάλλει δήλωση ότι συμβατά ανταλλακτικά, συμπεριλαμβανομένων των επαναφορτιζόμενων μπαταριών 

                                            
10

 Αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται ένα νέο πρότυπο για την υποστήριξη της υλοποίησης της κατ' εξουσιοδότηση οδηγίας (ΕΕ) 2015/863 της Επιτροπής της 31ης Μαρτίου 2015. Το 

πρότυπο IEC 62321-8 Προσδιορισμός ειδικών φθαλικών ενώσεων σε πολυμερή υλικά μέσω φασματογραφίας μάζας θα παρέχει μια εναρμονισμένη μέθοδο δοκιμών και μετά τη 

δημοσίευσή του (αναμένεται τον Ιούνιο του 2017) θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε αυτό το πρότυπο αντί των προαναφερθέντων.   
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εξασφαλιστεί ότι τα επισκευάσιμα 

ελαττώματα, τα οποία κυρίως 

προκαλούνται από αστοχία 

κατασκευαστικών μερών για τα οποία 

υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης, δεν 

θα έχουν ως αποτέλεσμα την πρώιμη 
απόσυρση του εξοπλισμού. 

 

(εφόσον έχει εφαρμογή), θα είναι διαθέσιμα στην αναθέτουσα αρχή ή μέσω παρόχου υπηρεσιών. 

Εξοπλισμός ο οποίος φέρει οικολογικό σήμα της ΕΕ ή άλλο σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληροί τις προβλεπόμενες 

απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνεται. 

TS6β) Σχεδιασμός και υποστήριξη με γνώμονα τη δυνατότητα επισκευής 

Κατά περίπτωση, τα παρακάτω ανταλλακτικά είναι εύκολα προσβάσιμα και μπορούν να αντικατασταθούν με τη χρήση καθολικώς 

διαθέσιμων εργαλείων (παραδείγματος χάριν, κατσαβίδια, σπάτουλες, λαβίδες ή τσιμπίδες):  

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 

(i) HDD/SSD,  

(ii) Μνήμη,  

(iii) Επαναφορτιζόμενη μπαταρία,  

(iv) Συγκρότημα οθόνης και μονάδες οπισθοφωτισμού υγρών κρυστάλλων (LCD),  

(v) Πληκτρολόγιο και πατάκι ποντικιού,  

Οθόνες 

(i) Συγκρότημα οθόνης και μονάδες οπισθοφωτισμού υγρών κρυστάλλων (LCD) 

(ii) Πλακέτες τυπωμένου κυκλώματος ισχύος και ελέγχου 

(iii) Βάσεις (δεν συμπεριλαμβάνονται οι ενσωματωμένες στο περίβλημα) 

Οι υπολογιστές-ταμπλέτες και οι φορητοί υπολογιστές με αποσπώμενη οθόνη εξαιρούνται όσον αφορά τα μέρη υπολογιστών i) και ii). 

Χρησιμοποιείται το κριτήριο ανάθεσης Γ7 ώστε να ενθαρρύνεται ο καλύτερος σχεδιασμός.  

Ο συμμετέχων παρέχει σαφείς οδηγίες αποσυναρμολόγησης και επισκευής (π.χ. έντυπο ή ηλεκτρονικό αντίγραφο, βίντεο), ώστε να 

καταστεί δυνατή η μη καταστρεπτική αποσυναρμολόγηση προϊόντων για τον σκοπό της αντικατάστασης βασικών 

κατασκευαστικών στοιχείων ή μερών για αναβαθμίσεις ή επισκευές. Οι οδηγίες θα είναι διαθέσιμες σε έντυπη μορφή ή στην 

ιστοσελίδα του κατασκευαστή. 

Εξακρίβωση: 

Ο συμμετέχων παρέχει εγχειρίδιο το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικό διάγραμμα της συσκευής, στο οποίο απεικονίζονται τα μέρη 

που μπορούν να προσπελαστούν και να αντικατασταθούν, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία.  Επίσης παρέχεται επιβεβαίωση 

για τα μέρη που καλύπτονται από συμφωνίες παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της εγγύησης. 

Εξοπλισμός ο οποίος φέρει οικολογικό σήμα της ΕΕ ή άλλο σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληροί τις προβλεπόμενες 

απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνεται. 

TS6γ) Ευκολία αντικατάστασης επαναφορτιζόμενων μπαταριών  

Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν είναι κολλημένες ή συγκολλημένες σε φορητά προϊόντα. Είναι δυνατή η αντικατάσταση της 

επαναφορτιζόμενης μπαταρίας από επαγγελματία χρήστη ή πάροχο υπηρεσιών επισκευής. 
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Εάν η απόδοση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας είναι χαμηλότερη των 800 κύκλων αντοχής όταν πραγματοποιείται δοκιμή 

σύμφωνα με το πρότυπο IEC EN 61960, είναι δυνατή η αφαίρεσή της από το προϊόν βάσει των ακόλουθων απαιτήσεων: 

 Για τους φορητούς υπολογιστές και τους φορητούς υπολογιστές «όλα σε ένα», με το χέρι, χωρίς τη χρήση εργαλείων· 

 Για υπολογιστές τύπου μίνι notebook, σε τρία το πολύ βήματα11 με τη χρήση κατσαβιδιού· 

 Για υπολογιστές-ταμπλέτες και φορητούς υπολογιστές με αποσπώμενη οθόνη, σε τέσσερα το πολύ βήματα με τη χρήση 

κατσαβιδιού και σπάτουλας ανοίγματος· 

Στις οδηγίες χρήσης ή στον δικτυακό τόπο του κατασκευαστή παρέχονται οδηγίες για τον τρόπο αφαίρεσης των πακέτων 

επαναφορτιζόμενων μπαταριών. 

Εξακρίβωση: 

Ο συμμετέχων απεικονίζει τον τρόπο τοποθέτησης της μπαταρίας στο προϊόν, τα βήματα που απαιτούνται για την αφαίρεση, 

καθώς και τις σημάνσεις του καλύμματος. Παρέχεται επίσης αντίγραφο των σχετικών οδηγιών χρήσης. Η αναθέτουσα αρχή 

διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οπτική εξέταση μιας τυχαίας επιλογής των υπό προμήθεια προϊόντων.  

Εξοπλισμός ο οποίος φέρει οικολογικό σήμα της ΕΕ ή άλλο σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληροί τις προβλεπόμενες 

απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνεται. 

Διαχείριση τέλους του κύκλου ζωής 

TS7. Δυνατότητα ανακύκλωσης μερών 

Σκεπτικό:  

Στόχος των κριτηρίων είναι η 

αντιμετώπιση του προβλήματος που 

συνίσταται στο γεγονός ότι ορισμένοι 

συνδυασμοί πολυμερών, επιχρισμάτων, 

μεταλλικών παρεμβλημάτων και κραμάτων 

μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα 

κατά την ανακύκλωση. Τα κριτήρια 

εστιάζουν στις απαιτήσεις ανακύκλωσης 

για μεταλλικά παρεμβλήματα, επιχρίσματα 

και επιβραδυντικά φλόγας, τα οποία έχουν 

αναγνωριστεί ως φραγμοί στην 
ανακύκλωση.   

 

TS7α) Δυνατότητα ανακύκλωσης για τα πλαστικά περιβλήματα, τα περικαλύμματα και τις στεφάνες 

Τα μέρη δεν περιέχουν μεταλλικά παρεμβλήματα χυτευμένα ή κολλημένα, εκτός εάν μπορούν να αφαιρεθούν με κοινά διαθέσιμα 
εργαλεία. Οδηγίες αποσυναρμολόγησης παρουσιάζουν πώς αφαιρούνται τα εν λόγω παρεμβλήματα. 

Εξακρίβωση:  

Ο συμμετέχων περιγράφει αναλυτικά τα εργαλεία που απαιτούνται για την αφαίρεση τυχόν πλαστικών μερών τα οποία περιέχουν 

μεταλλικά παρεμβλήματα. Για την υποστήριξη της συμμόρφωσης παρέχονται οπτικές αποδείξεις.  Εξοπλισμός ο οποίος φέρει 

οικολογικό σήμα της ΕΕ ή άλλο σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληροί τις προβλεπόμενες απαιτήσεις θεωρείται ότι 

συμμορφώνεται. 

TS7β) Δυνατότητα ανακύκλωσης για τα πλαστικά περιβλήματα, τα περικαλύμματα και τις στεφάνες  

Η παρουσία βαφών και επιχρισμάτων δεν επιδρά σημαντικά στην ανθεκτικότητα του ανακυκλωμένου πλαστικού που παράγεται 

από τα εν λόγω κατασκευαστικά στοιχεία κατά την ανακύκλωση και κατά τις δοκιμές βάσει του ISO 180 12 ή ισοδύναμου 
προτύπου. 

Εξακρίβωση:  

Ο συμμετέχων παρέχει έγκυρες εκθέσεις μηχανικών/φυσικών δοκιμών οι οποίες έχουν διενεργηθεί σύμφωνα με το ISO 180 ή 

ισοδύναμο πρότυπο. Εκθέσεις δοκιμών από τρίτους οι οποίες λαμβάνονται από επιχειρήσεις ανακύκλωσης πλαστικών, 

                                            
11

 Ένα βήμα συνίσταται σε μια πράξη η οποία ολοκληρώνεται με την απομάκρυνση ενός κατασκευαστικού στοιχείου ή μέρους και/ή με αλλαγή εργαλείου. 
12

 Για τους σκοπούς του παρόντος κριτηρίου, ως σημαντική επίδραση ορίζεται μία μείωση >25% του αντικτύπου αυλάκωσης izod σε μετρήσεις σύμφωνα με το πρότυπο ISO 180. 
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κατασκευαστές ρητίνης ή ανεξάρτητες πιλοτικές δοκιμές γίνονται δεκτές. Εξοπλισμός ο οποίος φέρει οικολογικό σήμα της ΕΕ ή 

άλλο σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληροί τις προβλεπόμενες απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνεται. 

TS8. Σήμανση για τα πλαστικά 

περιβλήματα, τα περικαλύμματα και τις 

στεφάνες 

Σκεπτικό:  

Η σήμανση των πλαστικών μερών 

διευκολύνει την ανακύκλωσή τους, καθώς 

επιτρέπει στους φορείς ανακύκλωσης να 

διαχωρίσουν πιο αποδοτικά τα διάφορα 

πλαστικά τεμάχια ανάλογα με τον τύπου 

του υλικού. 

Τα εξωτερικά πλαστικά περιβλήματα, τα περικαλύμματα και οι στεφάνες βάρους άνω των 25 γραμμαρίων για υπολογιστές-

ταμπλέτες και φορητούς υπολογιστές «όλα σε ένα» και άνω των 100 γραμμαρίων για υπολογιστές και οθόνες και, σε κάθε 

περίπτωση, εμβαδού επιφανείας άνω των 50 cm2 φέρουν σήμανση κατά τα πρότυπα ISO 11469 και ISO 1043 τμήμα 1 και 4. 

Εξακρίβωση:  

Ο συμμετέχων αναφέρει παραθέτει τα πλαστικά μέρη κατά το βάρος τους, την πολυμερή σύνθεση και τη σήμανση κατά τα 

πρότυπα ISO 11469 και ISO 1043. Οι διαστάσεις και η θέση της σήμανσης απεικονίζονται οπτικά. Εξοπλισμός ο οποίος φέρει 

οικολογικό σήμα της ΕΕ ή άλλο σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληροί τις προβλεπόμενες απαιτήσεις θεωρείται ότι 

συμμορφώνεται. 

 

4.1.2.3 Κριτήρια ανάθεσης 

Ενεργειακά κριτήρια 

AC1. Βελτίωση της κατανάλωσης 

ενέργειας σε σχέση με το 

προδιαγραφόμενο πρότυπο Energy Star 

Σκεπτικό:  

Η αυξημένη ενεργειακή αποδοτικότητα 

πέραν και επιπλέον των ελάχιστων 

απαιτήσεων που ορίζονται από το Energy 

Star ενθαρρύνεται και ανταμείβεται για 

όλους τους τύπους προϊόντων – ιδιαίτερα 

για τους πλέον ενεργοβόρους 

επιτραπέζιους υπολογιστές σε συνδυασμό 

με τις οθόνες.   

Συνιστάται η χρήση του παρόντος κριτηρίου σε συνδυασμό με το TS1 για επιτραπέζιους υπολογιστές, εάν τα προδιαγραφόμενα 

προϊόντα προορίζονται για έντονη χρήση γραφικών.     

Θα αποδίδονται βαθμοί εάν το προϊόν είναι ενεργειακά πιο αποδοτικό από την τιμή ETEC_MAX
13 στην περίπτωση υπολογιστών και 

την τιμή PON_MAX
14 στην περίπτωση οθονών. Οι βαθμοί υπολογίζονται συγκριτικά με τις ελάχιστες επιδόσεις που απαιτούνται 

σύμφωνα με το Energy Star (βλέπε κριτήρια TS1 και TS2).  

Μπορούν να αποδοθούν έως και x βαθμοί [να προσδιοριστεί]. Οι βαθμοί αποδίδονται αναλογικά προς τη βελτίωση στην 

ενεργειακή αποδοτικότητα συγκριτικά με την τιμή ETEC_MAX ή PON_MAX: 

 μείωση άνω του 80%: x βαθμοί 

 μείωση μεταξύ 60-79%: 0,8x βαθμοί 

 μείωση μεταξύ 40-59%: 0,6x βαθμοί 

 μείωση μεταξύ 20-39%: 0,4x βαθμοί 

 μείωση μεταξύ 10-19%: 0,2x βαθμοί 

                                            
13

 ETEC_MAX είναι η μέγιστη κατανάλωση ισχύος την οποία καταναλώνει ένας υπολογιστής κατά τις δοκιμές για την απόδοση της σήμανσης Energy Star. Για υπολογιστή, το εν λόγω 

ανώτατο κατώφλι υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση 2 της απόφασης (ΕΕ) 215/1402 με την οποία υλοποιείται το Energy Star 6.1 στην ΕΕ, 
14

 PON_MAX είναι η μέγιστη κατανάλωση ισχύος την οποία καταναλώνει μια οθόνη υπολογιστή σε κατάσταση λειτουργίας κατά τις δοκιμές για την απόδοση της σήμανσης Energy Star. 

Για οθόνη υπολογιστή, το εν λόγω ανώτατο κατώφλι υπολογίζεται σύμφωνα με τον πίνακα 1 της απόφασης 2014/202/ΕΕ με την οποία υλοποιείται το Energy Star 6.0 στην ΕΕ, 
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Για υπολογιστές με διακριτές μονάδες απεικόνισης γραφικών, οι συνολικοί βαθμοί οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για το κριτήριο Α3 

δίδονται με αναλογία 60:40. 

Εναλλακτικά, αντί να χρησιμοποιηθεί η τιμή ETEC_MAX για υπολογιστές ή PON_MAX για οθόνες, είναι δυνατόν να ζητηθεί υπολογισμός 

κοστολόγησης κύκλου ζωής, όπου οι προσφερόμενες δυνατότητες βελτίωσης θα οδηγήσουν σε σχετική μείωση του συνολικού κόστους 

λειτουργίας ενός προϊόντος σε σύγκριση με ένα λιγότερο ενεργειακά αποδοτικό μοντέλο.   

Εξακρίβωση: 

Ο συμμετέχων υποβάλλει εκθέσεις δοκιμών οι οποίες έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών που ορίζονται στην 

τελευταία έκδοση του προτύπου Energy Star.  Είναι αποδεκτή η τιμή ETEC ή PON από έκθεση δοκιμής ή, για επιλεγμένα μοντέλα, η 

τιμή που έχει καταχωριστεί στη βάση δεδομένων Energy Star της ΕΕ. Οι εκθέσεις αυτές παρέχονται με την ανάθεση της σύμβασης 

ή νωρίτερα εφόσον ζητηθούν. 

Κριτήρια επικίνδυνων ουσιών 

AC2. Επικίνδυνες εκπομπές τέλους 

κύκλου ζωής από κατασκευαστικά 

στοιχεία 

Σκεπτικό:  

Τα κριτήρια της παρούσας παραγράφου 

αναγνωρίζουν τη δυνατότητα τοξικών 

εκπομπών από την ακατάλληλη διάθεση 

πλακών τυπωμένου κυκλώματος και 

καλωδίων σε χώρες εκτός ΕΕ, στις οποίες 

είναι δυνατόν να υφίστανται καύση ή 

πυρόλυση με σκοπό την ανάκτηση 

μετάλλων και κρίσιμων πρώτων υλών.  Τα 

κριτήρια ενθαρρύνουν τους κατασκευαστές 

να χρησιμοποιούν υλικά και χημικές 

ουσίες που ελαχιστοποιούν τις πιο 

επικίνδυνες πιθανές εκπομπές του τέλους 
κύκλους ζωής.   

  

AC2α) Η κύρια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (μητρική πλακέτα) 

Το παρόν κριτήριο δεν ισχύει για οθόνες. 

Δίδονται βαθμοί όταν η κύρια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος είναι «χωρίς αλογόνα» σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61249-2-21 

και η δοκιμή πυρός με προσομοίωση ακατάλληλης διάθεσης ΑΗΗΕ δείχνει ότι οι εκπομπές καρκινογόνων πολυκυκλικών 

αρωματικών υδρογονανθράκων (ΠΑΥ) είναι 0,1 mg TEQ /g.  

Εξακρίβωση:  

Κατά την ανάθεση για τη μητρική πλακέτα η οποία είναι έτοιμη προς εγκατάσταση υποβάλλονται εκθέσεις δοκιμών σχετικά με τη 

σύσταση και τις εκπομπές της πλακέτας.  

Η δοκιμή πυρός διενεργείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5660 υπό συνθήκες οξειδωτικής πυρόλυσης (τύπος πυρός IEC 60695-7-

1 1β με θερμική ροή 50 kW/m2). Η ποσοτικοποίηση των εκπομπών ΠΑΥ πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11338 

(ΠΑΥ). 

Εξοπλισμός ο οποίος φέρει οικολογικό σήμα της ΕΕ ή άλλο σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληροί τις προβλεπόμενες 

απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνεται. 

AC2β) Εξωτερικά καλώδια ρεύματος 

Δίδονται βαθμοί όταν τα εξωτερικά καλώδια ρεύματος είναι «με χαμηλή παραγωγή καπνού και χωρίς αλογόνα» σύμφωνα με το 

πρότυπο IEC 62821 όπου η δοκιμή πυρός του πολυμερούς του καλωδίου ρεύματος δείχνει εκπομπές όξινων αλογονούχων αερίων 

μικρότερες από 5,0 mg/g.   

Εξακρίβωση:  

Κατά την ανάθεση για τα καλώδια ρεύματος υποβάλλεται έκθεση δοκιμής πυρός με τα σχετικά αποτελέσματα εκπομπών. Η 

δοκιμή πυρός διενεργείται σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60754-1 υπό συνθήκες ανεπαρκούς εξαερισμού (τύπος πυρός IEC 60695-

7-1 3α με θερμική ροή 50 kW/m2). 

Εξοπλισμός ο οποίος φέρει οικολογικό σήμα της ΕΕ ή άλλο σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληροί τις προβλεπόμενες 
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απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνεται. 

Παράταση διάρκειας ζωής προϊόντων 
15

 
AC3. Ανταγωνιστικότητα κόστους των 

ανταλλακτικών  

Σκεπτικό:  

Στόχος του παρόντος κριτηρίου είναι να 

εξασφαλίσει ότι οι εργασίες επισκευής 

είναι οικονομικά ελκυστικές σε σύγκριση 

με την αντικατάσταση εξοπλισμού, ώστε 

να αποφεύγεται η πρόωρη απόσυρση λόγω 

οικονομικών ζητημάτων. 

 

Ο συμμετέχων παρέχει τιμοκατάλογο για τα επόμενα τουλάχιστον μέρη κατασκευαστικών στοιχείων:  

[στο σημείο αυτό θα συμπεριληφθεί ο κατάλογος μερών, ενώ κατ' ελάχιστον θα παρέχεται ο κατάλογος TS6β)]  

Για τα μέρη κατασκευαστικών στοιχείων τα οποία αναφέρονται παραπάνω, παρέχεται ενδεικτικό κόστος εργασιών 

αντικατάστασης οι οποίες πραγματοποιούνται από παρόχους υπηρεσιών εξουσιοδοτημένους από τον συμμετέχοντα. Θα δίδονται 

βαθμοί σύμφωνα με την ανταγωνιστικότητα κόστους των προσφορών.   

Ο παρεχόμενος κατάλογος θα πρέπει να συμπληρώνεται με πρόσθετα μέρη κατασκευαστικών στοιχείων, εάν αυτά κρίνονται 

απαραίτητα για τη σύγκριση τιμών. 

Εξακρίβωση: 

Ο συμμετέχων παρέχει τιμοκατάλογο για πρωτότυπα ή συμβατά ανταλλακτικά, καθώς και ενδεικτικό κόστος εργασιών για την 

αντικατάστασή τους, συμπεριλαμβανομένων των επαναφορτιζόμενων μπαταριών (εφόσον έχει εφαρμογή). 

AC4. Εγγυήσεις και συμφωνίες παροχής 

υπηρεσιών μεγαλύτερης διάρκειας 

Σκεπτικό:  

Οι εγγυήσεις και συμφωνίες παροχής 

υπηρεσιών μεγαλύτερης διάρκειας θα 

πρέπει να ενθαρρύνονται, καθώς παρέχουν 

στους προμηθευτές κίνητρο να 

εξασφαλίσουν την αυξημένη μακροζωία 

των προϊόντων τους και το ότι τα 

επιδιορθώσιμα ελαττώματα δεν θα έχουν 

ως αποτέλεσμα την πρόωρη απόσυρση του 

εξοπλισμού. 

 

Θα δίδονται πρόσθετοι βαθμοί για κάθε έτος εγγύησης και συμφωνίας παροχής υπηρεσιών το οποίο προσφέρεται επιπλέον της 

ελάχιστης τεχνικής προδιαγραφής.   Οι βαθμοί θα δίδονται ως εξής  

Μπορούν να αποδοθούν έως και x βαθμοί [να προσδιοριστεί].   

 +3 έτη ή περισσότερα: x βαθμοί  

 +2 έτη: 0,6x βαθμοί  

 +1 έτος: 0,3x βαθμοί  

Για φορητές συσκευές θα δίδονται επιπλέον 0,3x βαθμοί όταν, κατά τα πρώτα τρία έτη ισχύος της εγγύησης, παρέχεται δωρεάν 

αντικατάσταση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών στην περίπτωση που η απώλεια χωρητικότητας υπερβεί το 50%.   

Η αναθέτουσα αρχή ενδέχεται να επιθυμεί να προδιαγράψει το λογισμικό αναφοράς της διάρκειας ζωής των μπαταριών το οποίο θα 

χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της απώλειας διάρκειας ζωής των μπαταριών.   

Εξακρίβωση:  

Ο συμμετέχων παρέχει αντίγραφο της εγγύησης και της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών.  Υποβάλλει επίσης δήλωση ότι καλύπτει 

το κόστος συμμόρφωσης των αγαθών προς τις συμβατικές προδιαγραφές.  Παρέχονται επίσης αναλυτικά στοιχεία σχετικά με το 

λογισμικό που χρησιμοποιείται για την απώλεια χωρητικότητας των μπαταριών.   

AC5.  Αποθήκευση και μνήμη για 

υπολογιστές-ταμπλέτες και φορητούς 

Θα δίδονται βαθμοί για προϊόντα που ενσωματώνουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

                                            
15 Αντί να οριστούν δύο διαφορετικά κριτήρια ανάθεσης για ανταλλακτικά και εγγυήσεις, μπορούν να συγχωνευτούν σε ένα κριτήριο όπου θα αξιολογείται η συνολική προσφορά, 

συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας της εγγύησης, της πληρότητάς της, καθώς και της προσφοράς που αφορά τα ανταλλακτικά. 
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υπολογιστές «όλα σε ένα» 

Σκεπτικό:  

Στόχος του παρόντος κριτηρίου είναι να 

εξασφαλιστεί ότι ο εξοπλισμός δεν θα 

αποσυρθεί πρόωρα λόγω ανεπαρκούς 

χωρητικότητας μνήμης ή δυνατοτήτων 

αναβάθμισης, και τα δύο από τα οποία 

μπορούν να περιορίσουν τις μελλοντικές 

δυνατότητες λειτουργίας νέου λογισμικού 

και βελτιωμένων λειτουργικών 

συστημάτων. 

i) Μνήμη RAM 

- Συγκολλημένη RAM ελάχιστης χωρητικότητας 8GB, ή 

- Δυνατότητα αντικατάστασης και αναβάθμισης της RAM (σχεδιασμός με υποδοχές). 

ii) Μαζική αποθήκευση  

- Η δυνατότητα επέκτασης της αποθήκευσης μέσω της χρήσης θυρίδων που υποστηρίζουν μέσα μαζικής αποθήκευσης, ή 

- Πρόσθετη μαζική αποθήκευση ενσωματωμένη στο πληκτρολόγιο (για φορητούς υπολογιστές τύπου «όλα σε ένα»).   .    

Τα επιμέρους κριτήρια για τη μνήμη RAM δεν είναι κατάλληλα για συσκευές οι οποίες έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε οι κύριες εφαρμογές 

τους να εκτελούνται στο υπολογιστικό νέφος. Το παρόν κριτήριο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη σύγκριση προσφορών που 

περιλαμβάνουν διαφορετικές λύσεις, ήτοι ενσωματωμένη αποθήκευση ή αποθήκευση στο υπολογιστικό νέφος. 

Εξακρίβωση:  

Ο συμμετέχων παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον φυσικό σχεδιασμό της μνήμης και/ή της χωρητικότητας 

αποθήκευσης του (των) υπό προμήθεια μοντέλου(-ων). 

AC6. Διάρκειας ζωής και αντοχή της 

επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 

Σκεπτικό:  

Στόχος του παρόντος κριτηρίου είναι η 

ανταμοιβή της αυξημένης διάρκειας ζωής 

των μπαταριών, χάρη στην οποία είναι 

μικρότερες οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

που σχετίζονται με την παραγωγή νέων 
μπαταριών. 

Δίδονται βαθμοί για αυξημένη αντοχή άνω των 500 κύκλων (με διατήρηση της χωρητικότητας κατά 80%) αντιστοίχως16. 

Μπορούν να αποδοθούν έως και x βαθμοί [να προσδιοριστεί].   

 1000 ή περισσότεροι κύκλοι: x βαθμοί  

 800 ή περισσότεροι κύκλοι: 0,6x βαθμοί  

 Έως και 799 κύκλοι: 0,3x βαθμοί 

Η ελάχιστη διάρκεια ζωής σε ώρες ορίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής. 

Εξακρίβωση: 

Ο συμμετέχων υποβάλλει μια έκθεση δοκιμής για τα στοιχεία ή πακέτα των μπαταριών στην οποία φαίνεται η συμμόρφωση 

σύμφωνα με τη δοκιμή «αντοχή σε κύκλους» του προτύπου IEC EN 61960, που πρέπει να διεξάγεται στους 25oC και σε ρυθμό είτε 

0,2 It A είτε 0,5 It A (επιταχυνόμενη διαδικασία δοκιμής).  

Για τη συμμόρφωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μερική φόρτιση, εάν το λογισμικό έχει εγκατασταθεί εργοστασιακά ως 

προκαθορισμένη ρύθμιση και εάν παράλληλα οι απαιτήσεις του διαγωνισμού ως προς τη διάρκεια ζωής των μπαταριών 

πληρούνται σε επίπεδο μερικής φόρτισης σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κύκλου. 

Εξοπλισμός ο οποίος φέρει οικολογικό σήμα της ΕΕ ή άλλο σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληροί τις προβλεπόμενες 

                                            

16 Οι επιδόσεις κύκλου είναι δυνατόν να επιτευχθούν με τη χρήση λογισμικού το οποίο φορτίζει μερικώς την μπαταρία. Στην περίπτωση αυτή, ο συμμετέχων εγκαθιστά εκ των 

προτέρων το λογισμικό ως προκαθορισμένη ρουτίνα φόρτισης.  
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απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνεται. 

AC7. Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων 

φορητών υπολογιστών 

Σκεπτικό:  

Στόχος του παρόντος κριτηρίου είναι η 

ανταμοιβή των ανθεκτικότερων μονάδων 

αποθήκευσης δεδομένων, οι οποίες είναι 

πιο ανθεκτικές σε καθημερινές κρούσεις 

και ατυχήματα και συνεπώς προστατεύουν 

σημαντικά δεδομένα, δυνητικά 

παρατείνοντας ταυτόχρονα τη διάρκεια 

ζωής του εξοπλισμού. 

 

Δίδονται βαθμοί όταν η κύρια μονάδα αποθήκευσης δεδομένων η οποία χρησιμοποιείται σε φορητούς υπολογιστές έχει υποβληθεί 

σε δοκιμές και έχει εξακριβωθεί ότι πληροί τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες απαιτήσεις:  

 

(i) Η μονάδα HDD αντέχει ημιτονοειδές κρουστικό κύμα 400 G (λειτουργία) και 900 G (μη λειτουργία) για 2 χιλιοστά του 
δευτερολέπτου χωρίς καταστροφή των δεδομένων ή της λειτουργίας της μονάδας. 

(ii) Η κεφαλή της μονάδας HDD ανασύρεται από την επιφάνεια του δίσκου σε έως 300 χιλιοστά του δευτερολέπτου μετά 

την ανίχνευση της πτώσης του φορητού υπολογιστή από ύψος γραφείου (76 cm) και ανεξάρτητα από τον 
προσανατολισμό του.  

(iii) Χρησιμοποιείται τεχνολογία μονάδας αποθήκευσης στερεάς κατάστασης, όπως SSD ή eMMC. 

 

Εξακρίβωση:  

Ο αιτών υποβάλλει τις προδιαγραφές για τη μονάδα ή τις μονάδες που είναι ενσωματωμένες στο προϊόν. Οι προδιαγραφές αυτές 

λαμβάνονται από τον κατασκευαστή της μονάδας και για την επιλογή i) υποστηρίζονται από έκθεση δοκιμής σύμφωνα με το 

πρότυπο IEC 62131 ή ισοδύναμο, ενώ για την επιλογή ii) σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60068, μέρος 2-31: Ec (Ελεύθερη πτώση, 

διαδικασία 1) σε συνδυασμό με το πρότυπο ΙΕΕΕ 1293 ή ισοδύναμο. 

Εξοπλισμός ο οποίος φέρει οικολογικό σήμα της ΕΕ ή άλλο σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληροί τις προβλεπόμενες 

απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνεται. 

AC8. Δοκιμές ανθεκτικότητας φορητών 

υπολογιστών 

Σκεπτικό:  

Στόχος του παρόντος κριτηρίου είναι η 

ανταμοιβή των φορητών υπολογιστών οι 

οποίοι είναι πιο ανθεκτικοί βάσει της 

σχεδίασης και της κατασκευής τους και 

αντέχουν καλύτερα τις καθημερινές 

κρούσεις και ατυχήματα, δυνητικά 

μειώνοντας τις δαπάνες επισκευών και 

παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του 
εξοπλισμού.    

 

Δίδονται βαθμοί για προϊόντα τα οποία έχουν υποβληθεί επιτυχώς σε δοκιμές ανθεκτικότητας σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60068, 

US MIL810G ή άλλο ισοδύναμο.  

Μπορούν να αποδοθούν έως και x βαθμοί [να προσδιοριστεί]: 

 Τυχαία πτώση (x/4 βαθμοί) 

 Αντοχή σε κρούση (x/4 βαθμοί)  

 Αντοχή σε δόνηση (x/4 βαθμοί) 

 Ανθεκτικότητα οθόνης (x/8 βαθμοί)  

 Θερμική τάση (x/8 βαθμοί) 

Στο παράρτημα I του εγγράφου κριτηρίων περιλαμβάνονται λειτουργικές απαιτήσεις επιδόσεων και προδιαγραφές δοκιμών.  

Εσωτερικές δοκιμές με αυστηρότερες προδιαγραφές, γίνονται δεκτές χωρίς να χρειάζονται επαναληπτικές δοκιμές.   

Οι εφαρμοστέες δοκιμές προδιαγράφονται στο ΙΤΤ έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες χρήσης οι οποίες προσδιορίζονται για 

το προϊόν. 

 

Εξακρίβωση: 

Ο συμμετέχων υποβάλλει εκθέσεις δοκιμών που καταδεικνύουν ότι το μοντέλο έχει δοκιμαστεί και πληροί τις λειτουργικές 

απαιτήσεις επιδόσεων. Τα αποτελέσματα των δοκιμών εξακριβώνονται από τρίτους.  Οι υφιστάμενες δοκιμές για το ίδιο μοντέλο, 

οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τις ίδιες ή αυστηρότερες προδιαγραφές, γίνονται δεκτές χωρίς να χρειάζονται επαναληπτικές 

δοκιμές.  
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Εξοπλισμός ο οποίος φέρει οικολογικό σήμα της ΕΕ ή άλλο σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληροί τις προβλεπόμενες 

απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνεται. 

AC9. Δοκιμές ανθεκτικότητας 

υπολογιστών τύπου ταμπλέτας 

Σκεπτικό:  

Στόχος του παρόντος κριτηρίου είναι η 

ανταμοιβή των υπολογιστών τύπου 

ταμπλέτας οι οποίοι είναι πιο ανθεκτικοί 

βάσει της σχεδίασης και της κατασκευής 

τους και αντέχουν καλύτερα τις 

καθημερινές κρούσεις και ατυχήματα, 

δυνητικά μειώνοντας τις δαπάνες 

επισκευών και παρατείνοντας τη διάρκεια 
ζωής του εξοπλισμού.    

 

Δίδονται βαθμοί για προϊόντα τα οποία έχουν υποβληθεί επιτυχώς σε δοκιμές ανθεκτικότητας σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60068, 

US MIL 810G ή άλλο ισοδύναμο. 

Μπορούν να αποδοθούν έως και x βαθμοί [να προσδιοριστεί]:  

 Τυχαία πτώση (x/2 βαθμοί): 

 Ανθεκτικότητα οθόνης (x/2 βαθμοί):  

Στο παράρτημα I του εγγράφου κριτηρίων περιλαμβάνονται απαιτήσεις λειτουργικών επιδόσεων και προδιαγραφές δοκιμών.  

Εσωτερικές δοκιμές με αυστηρότερες προδιαγραφές, γίνονται δεκτές χωρίς να χρειάζονται επαναληπτικές δοκιμές.   

Εξακρίβωση: 

Ο συμμετέχων υποβάλλει εκθέσεις δοκιμών που καταδεικνύουν ότι το μοντέλο έχει δοκιμαστεί και πληροί τις λειτουργικές 

δοκιμές επιδόσεων.  Τα αποτελέσματα των δοκιμών εξακριβώνονται από τρίτους. Οι υφιστάμενες δοκιμές για το ίδιο μοντέλο, οι 

οποίες πραγματοποιήθηκαν με τις ίδιες ή αυστηρότερες προδιαγραφές, γίνονται δεκτές χωρίς να χρειάζονται επαναληπτικές 

δοκιμές.  

Εξοπλισμός ο οποίος φέρει οικολογικό σήμα της ΕΕ ή άλλο σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληροί τις προβλεπόμενες 

απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνεται. 

Διαχείριση τέλους του κύκλου ζωής 
AC10. Δυνατότητα αποσυναρμολόγησης 

προϊόντος 

Σκεπτικό:  

Στόχος του παρόντος κριτηρίου είναι η 

ενθάρρυνση σχεδιασμού εξοπλισμού ο 

οποίος μπορεί να αποσυναρμολογηθεί 

εύκολα σε λίγα μόλις λεπτά. Ο χρόνος και 

η πολυπλοκότητα αποσυναρμολόγησης 

ενός προϊόντος ΤΠ στο τέλος του κύκλου 

ζωής του αποτελεί μέτρο της οικονομικής 

αποδοτικότητας της αφαίρεσης 

Δίδονται βαθμοί για την χρονικά αποδοτική αποσυναρμολόγηση και αφαίρεση με το χέρι των ακόλουθων κατασκευαστικών 

στοιχείων των προϊόντων 17, εξαιρουμένων υπολογιστών τύπου ταμπλέτας, υπολογιστών τύπου mini notebook18 και φορητών 

υπολογιστών με αποσπώμενη οθόνη:  

Όλα τα προϊόντα 

(i) Πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων που αφορούν υπολογιστικές λειτουργίες > 10 cm²  

Σταθεροί υπολογιστές, π.χ. επιτραπέζιοι 

(ii) Εσωτερικά τροφοδοτικά  

(iii) Μονάδες HDD 

                                            
17

 Όταν η προμήθεια περιλαμβάνει άνω του ενός μοντέλα με την ίδια αρχιτεκτονική οικογένειας προϊόντων, απαιτείται δοκιμή μόνο ενός αντιπροσωπευτικού προϊόντος. 
18

 Για τους σκοπούς αυτών των κριτηρίων, ο υπολογιστής τύπου mini notebook ορίζεται ως μορφή φορητού υπολογιστή με πάχος λιγότερο από 21 mm και βάρος λιγότερο από 1,8 

kg. Οι φορητοί υπολογιστές με αποσπώμενη οθόνη (βλέπε τον ξεχωριστό ορισμό στο άρθρο 2 παράγραφος 5) τύπου μίνι notebook έχουν πάχος λιγότερο από 23 mm. Οι 

υπολογιστές τύπου μίνι notebook ενσωματώνουν χαμηλής ισχύος επεξεργαστές και μονάδες στερεάς κατάστασης.  Γενικώς, δεν ενσωματώνονται οπτικά συστήματα ανάγνωσης. Οι 

υπολογιστές τύπου μίνι notebook παρέχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής επαναφορτιζόμενης μπαταρίας από τους φορητούς υπολογιστές, συνήθως περισσότερο από 8 ώρες. 
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κατασκευαστικών στοιχείων τα οποία είναι 

πολύτιμα τόσο από οικονομική όσο και 

από περιβαλλοντική σκοπιά.  

 

Φορητοί υπολογιστές, π.χ. notebook 

(iv) Επαναφορτιζόμενη μπαταρία  

(v)  Μονάδες HDD και οπτικά συστήματα ανάγνωσης (εξαιρουμένων των SSD) 

Οθόνες υπολογιστών 

(vi) Οθόνη >100 cm2 (μονάδα τρανζίστορ λεπτού φιλμ και αγωγοί φιλμ)  

(vii)  Μονάδες οπισθοφωτισμού υγρών κρυστάλλων (LED) 

Η αφαίρεση των σχετικών κατασκευαστικών στοιχείων είναι δυνατή με χρήση καθολικώς διαθέσιμων εργαλείων19. Ο μέγιστος 

απαιτούμενος χρόνος για την αφαίρεσή τους δεν θα υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές κατωφλίου: 

Υπολογιστές: 

- 600 δευτερόλεπτα 

Οθόνες: 

- 400 δευτερόλεπτα για οθόνες μεγέθους μικρότερου των 25 ιντσών·  

- 500 δευτερόλεπτα για οθόνες μεγέθους μεγαλύτερου ή ίσου των 25 ιντσών και μικρότερου των 40 ιντσών·  

- 600 δευτερόλεπτα για οθόνες μεγέθους μεγαλύτερου ή ίσου των 40 ιντσών και μικρότερου των 55 ιντσών. 

Δίδονται βαθμοί κατ' αναλογία με τη μείωση του απαιτούμενου χρόνου συγκριτικά με τις δηλωθείσες τιμές κατωφλίου.  Δίδονται 

έως x το πολύ βαθμοί [να προσδιοριστεί]:  

(i) μείωση άνω του 60%: x βαθμοί  

(ii) μείωση μεταξύ 31-60%: 0,6x βαθμοί  

(iii) μείωση μεταξύ 10-30%: 0,3x βαθμοί  

Εξακρίβωση: 

Μόλις γίνει η ανάθεση, ο συμμετέχων υποβάλλει «έκθεση δοκιμής αποσυναρμολόγησης» σύμφωνα με το πρωτόκολλο του 

παραρτήματος II. Η δοκιμή αποσυναρμολόγησης διενεργείται από εξειδικευμένο φορέα ανακύκλωσης ΑΗΗΕ η οποία είναι 

επιτρεπόμενος φορέας επεξεργασίας αποβλήτων ηλεκτρικού εξοπλισμού σύμφωνα με το άρθρο 23 της οδηγίας-πλαισίου για τα 

απόβλητα ή έχει πιστοποιηθεί βάσει εθνικών ή διεθνών κανονισμών ή προτύπων ΑΗΗΕ.  Εναλλακτικά προς την υποβολή 

καταγραφής γίνεται αποδεκτή η εξακρίβωση της χρονικής στιγμής από τρίτους.   

Εξοπλισμός ο οποίος φέρει οικολογικό σήμα της ΕΕ ή άλλο σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληροί τις προβλεπόμενες 

απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνεται. 

                                            

19
 Ενδεικτικά πένσες, τσιμπίδες, κατσαβίδια, κόπτες και σφυριά, όπως ορίζεται από τα πρότυπα ISO 5742, ISO 1174, ISO 15601 ή ισοδύναμο πρότυπο. 
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4.2 Διαχείριση τέλους του κύκλου ζωής υπολογιστών και οθονών 

Αντικείμενο 

 Αντικείμενο 

Προμήθεια υπηρεσιών διαχείρισης τέλους του κύκλου ζωής για υπολογιστές και οθόνες 

 Στοιχειώδη κριτήρια 4.2.1

4.2.1.1 Τεχνικές προδιαγραφές 

TS1. Ασφαλής συλλογή, εξυγίανση, 

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 

υπολογιστών 

Σκεπτικό:  

Το παρόν κριτήριο απαιτεί την παροχή 

υπηρεσιών συλλογής για το τέλος του 

κύκλου ζωής εξοπλισμού ώστε να 

μεγιστοποιηθεί η επαναχρησιμοποίηση και 

η ανακύκλωσή του. Αυτό επιτυγχάνεται 

μέσω συνδυασμού συλλογής και διαλογής 

του εξοπλισμού, ακολουθούμενης από 

αποτελεσματική διαγραφή δεδομένων και 

εξυγίανση, και στη συνέχεια δοκιμής, 

συντήρησης και αναβάθμισης. 

Οποιαδήποτε απαιτούμενη ανακύκλωση ή 

διάθεση πραγματοποιείται με σκοπό την 

ανάκτηση πόρων και σύμφωνα με τα 

υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα.  

Οι συμμετέχοντες παρέχουν υπηρεσίες επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης για συγκεκριμένο απόθεμα εξοπλισμού το οποίο 

έχει ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής του.  Επίσης υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την αναλογία του εξοπλισμού που 

επαναχρησιμοποιείται ή ανακυκλώνεται.  Ο συμμετέχων επιδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο εκτελεί τις ακόλουθες πτυχές της 

συνολικής υπηρεσίας (σύμφωνα με τον τύπο, την κατάσταση και την ποσότητα του εξοπλισμού, η δημόσια αρχή οφείλει να 

διευκρινίσει λεπτομερώς τα ακόλουθα σημεία. Μπορεί επίσης να εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης κριτηρίου ανάθεσης το οποίο 

ανταμείβει τους συμμετέχοντες που προσφέρουν π.χ. υψηλότερα επίπεδα επαναχρησιμοποίησης ή ανακύκλωσης) :  

- Συλλογή 

- Εμπιστευτικός χειρισμός και ασφαλής διαγραφή δεδομένων (Εκτός εάν πραγματοποιηθεί εσωτερικά)·  

- Δοκιμή, συντήρηση και αναβάθμιση20·  

- Εκ νέου πώληση για επαναχρησιμοποίηση εντός ΕΕ· 

- Αποσυναρμολόγηση για ανακύκλωση και διάθεση. 

Η προετοιμασία ειδών για επαναχρησιμοποίηση, καθώς και οι λειτουργίες ανακύκλωσης και διάθεσης, πραγματοποιούνται με 

πλήρη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του άρθρου 8 και των παραρτημάτων VII και VIII της (αναδιατυπωμένης) οδηγίας 

2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 21.  

Εξακρίβωση:  

Ο συμμετέχων παρέχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους διακανονισμούς για συλλογή, ασφάλεια δεδομένων, δοκιμές, εκ νέου 

πώληση για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση και διάθεση.  Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, 

έγκυρες πιστοποιήσεις συμμόρφωσης των εγκαταστάσεων χειρισμού ΑΗΗΕ που θα χρησιμοποιηθούν. Ανάλογα με την τοποθεσία 

                                            
20

 Ορισμένα κράτη μέλη έχουν αναπτύξει πρότυπα και/ή προγράμματα τα οποία ίσως επιθυμούν να συμβουλευθούν οι δημόσιες αρχές προκειμένου να παράσχουν περισσότερες 

λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο ο εξοπλισμός θα γίνει κατάλληλος για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. 
21 Εάν η δημόσια αρχή γνωρίζει ότι δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης εντός εύλογης ακτίνας, ίσως είναι καταλληλότερο να ζητηθεί η παράδοση του εξοπλισμού σε 

επίσημο σημείο συλλογής ΑΗΗΕ.     
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των λειτουργιών χειρισμού, γίνονται αποδεκτά τα ακόλουθα αποδεικτικά μέσα: 

- Φορείς εντός ΕΕ: Έγκυρη άδεια η οποία έχει εκδοθεί από την αρμόδια εθνική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 23 της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ ή πιστοποίηση συμμόρφωσης προς τις τεχνικές απαιτήσεις του προτύπου EN 50625-1 η οποία έχει εκδοθεί 

από τρίτο· 

- Φορείς εκτός ΕΕ: Πιστοποίηση η οποία έχει εκδοθεί από τρίτο και αφορά τη συμμόρφωση προς τις ελάχιστες απαιτήσεις 

ΑΗΗΕ που ορίζονται στο κριτήριο, τις τεχνικές απαιτήσεις του προτύπου EN 50625-1, ή άλλο ευρέως καθιερωμένο 

πρόγραμμα συμμόρφωσης22. 

 

 

4.2.1.2 Ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης 

CPC1. Αναφορές σχετικά με την 

κατάσταση του εξοπλισμού  

Σκεπτικό:  

Σκοπός του κριτηρίου είναι να εξασφαλίσει 

ότι ο συλλεγόμενος εξοπλισμός πράγματι 

επαναχρησιμοποιείται ή ανακυκλώνεται 

όπως προβλέπεται. 

Ο επιτυχών συμμετέχων υποβάλλει αναφορά σχετικά με την κατάσταση του εξοπλισμού στα αποθέματα, μετά από την προώθηση 

όλων των ειδών για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση/διάθεση. Η αναφορά εντοπίζει την αναλογία των ειδών που 

επαναχρησιμοποιήθηκαν ή ανακυκλώθηκαν, είτε παρέμειναν εντός ΕΕ είτε εξήχθησαν. 

CPC2. Λειτουργία και χρήση 

εγκαταστάσεων επαναχρησιμοποίησης 

και ανακύκλωσης  

Σκεπτικό:  

Σκοπός του κριτηρίου είναι να 

εξασφαλιστεί ότι κατά τη διάρκεια ισχύος 

της σύμβασης χρησιμοποιούνται 

εγκαταστάσεις ανακύκλωσης οι οποίες 

πληρούν αυστηρά περιβαλλοντικά 

Ο επιτυχών συμμετέχων υποβάλλει έγκυρα πιστοποιητικά τα οποία επαληθεύουν την άδεια των εγκαταστάσεων 

επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης.  

                                            
22

 Κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος, θεωρείται ότι τα ακόλουθα προγράμματα συμμόρφωσης καλύπτουν τις εν λόγω απαιτήσεις: Πρότυπο WEEELABEX:2011 σχετικά με την 

«Επεξεργασία ΑΗΗΕ»· πρότυπο «Υπεύθυνης ανακύκλωσης» (R2:2013) για φορείς ανακύκλωσης ηλεκτρονικών ειδών· πρότυπο e-Stewards 2.0 σχετικά με την υπεύθυνη 

ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού· πρότυπο AS/NZS 5377:2013 της Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας σχετικά με τη «Συλλογή, αποθήκευση, μεταφορά 

και επεξεργασία ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο τέλος της ζωής του» 
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πρότυπα. 

 

 Αναλυτικά κριτήρια 4.2.2

4.2.2.1 Τεχνικές προδιαγραφές 

TS1. Ασφαλής συλλογή, εξυγίανση, 

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 

υπολογιστών 

Σκεπτικό:  

Το παρόν κριτήριο απαιτεί την παροχή 

υπηρεσιών συλλογής για το τέλος του 

κύκλου ζωής εξοπλισμού ώστε να 

μεγιστοποιηθεί η επαναχρησιμοποίηση και 

η ανακύκλωσή του. Αυτό επιτυγχάνεται 

μέσω συνδυασμού συλλογής και διαλογής 

του εξοπλισμού, ακολουθούμενης από 

αποτελεσματική διαγραφή δεδομένων και 

εξυγίανση, και στη συνέχεια δοκιμής, 

συντήρησης και αναβάθμισης. 

Οποιαδήποτε απαιτούμενη ανακύκλωση ή 

διάθεση πραγματοποιείται με σκοπό την 

ανάκτηση πόρων και σύμφωνα με τα 

υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα. 

Οι συμμετέχοντες παρέχουν υπηρεσίες επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης για συγκεκριμένο απόθεμα εξοπλισμού το οποίο 

έχει ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής του.  Επίσης υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την αναλογία του εξοπλισμού που 

επαναχρησιμοποιείται ή ανακυκλώνεται. Ο συμμετέχων επιδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο εκτελεί τις ακόλουθες πτυχές της 

συνολικής υπηρεσίας (σύμφωνα με τον τύπο, την κατάσταση και την ποσότητα του εξοπλισμού, η δημόσια αρχή οφείλει να 

διευκρινίσει λεπτομερώς τα ακόλουθα σημεία. Μπορεί επίσης να εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης κριτηρίου ανάθεσης το οποίο 

ανταμείβει τους συμμετέχοντες που προσφέρουν π.χ. υψηλότερα επίπεδα επαναχρησιμοποίησης ή ανακύκλωσης) :  

- Συλλογή· 

- Εμπιστευτικός χειρισμός και ασφαλής διαγραφή δεδομένων (Εκτός εάν πραγματοποιηθεί εσωτερικά. Οι απαιτήσεις θα 

προσδιοριστούν από την αναθέτουσα αρχή)·  

- Δοκιμή, συντήρηση και αναβάθμιση23· 

- Εκ νέου πώληση για επαναχρησιμοποίηση εντός ΕΕ· 

- Αποσυναρμολόγηση για ανακύκλωση και/ή διάθεση. 

Η προετοιμασία ειδών για επαναχρησιμοποίηση, καθώς και οι λειτουργίες ανακύκλωσης και διάθεσης, πραγματοποιούνται με 

πλήρη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του άρθρου 8 και των παραρτημάτων VII και VIII της (αναδιατυπωμένης) οδηγίας 
21.Εξακρίβωση:  

Ο συμμετέχων παρέχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους διακανονισμούς για συλλογή, ασφάλεια δεδομένων, δοκιμές, εκ νέου 

πώληση για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση/διάθεση.  Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, 

έγκυρες πιστοποιήσεις συμμόρφωσης των εγκαταστάσεων χειρισμού ΑΗΗΕ που θα χρησιμοποιηθούν. Ανάλογα με την τοποθεσία 

των λειτουργιών χειρισμού, γίνονται αποδεκτά τα ακόλουθα αποδεικτικά μέσα: 

- Φορείς εντός ΕΕ: Έγκυρη άδεια η οποία έχει εκδοθεί από την αρμόδια εθνική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 23 της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ ή πιστοποίηση συμμόρφωσης προς τις τεχνικές απαιτήσεις του προτύπου EN 50625-1 η οποία έχει εκδοθεί 

από τρίτο· 

- Φορείς εκτός ΕΕ: Πιστοποίηση η οποία έχει εκδοθεί από τρίτο και αφορά τη συμμόρφωση προς τις ελάχιστες απαιτήσεις 

ΑΗΗΕ που ορίζονται στο κριτήριο, τις τεχνικές απαιτήσεις του προτύπου EN 50625-1, ή άλλο ευρέως καθιερωμένο 

πρόγραμμα συμμόρφωσης 24. 

                                            
23

 Ορισμένα κράτη μέλη έχουν αναπτύξει πρότυπα και/ή προγράμματα τα οποία ίσως επιθυμούν να συμβουλευθούν οι δημόσιες αρχές προκειμένου να παράσχουν περισσότερες 

λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο ο εξοπλισμός θα γίνει κατάλληλος για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. 
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4.2.2.2 Κριτήρια ανάθεσης 

 AC1. Σύστημα παρακολούθησης 

αποθεμάτων  

Σκεπτικό:  

Σκοπός του κριτηρίου είναι η ενθάρρυνση 

της λειτουργίας συστημάτων 

παρακολούθησης τα οποία επιτρέπουν στις 

αναθέτουσες αρχές να επαληθεύουν την 

πορεία του συλλεχθέντος εξοπλισμού τους. 

Δίδονται βαθμοί σε συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν υλοποιήσει σύστημα παρακολούθησης με μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό για 

κάθε είδος εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στα αποθέματα εξοπλισμού της αναθέτουσας αρχής. Το σύστημα επιτρέπει καθορισμό 

της αναλογίας των ειδών που επαναχρησιμοποιήθηκαν ή ανακυκλώθηκαν, καθώς και το αν παρέμειναν εντός ΕΕ ή εξήχθησαν.  

Εξακρίβωση:  

Ο συμμετέχων υποβάλλει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το σύστημα παρακολούθησης που έχει υλοποιήσει.   

AC2. Αποσυναρμολόγηση για 

διευκόλυνση της ανακύκλωσης 

Σκεπτικό:  

Σκοπός του κριτηρίου είναι να ενθαρρύνει 

την επιλεκτική αποσυναρμολόγηση 

εξοπλισμού για τη μεγιστοποίηση της 

ανάκτησης πολύτιμων πόρων και την 

ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων που σχετίζονται με τη 

διάθεση,   

Δίδονται βαθμοί στους συμμετέχοντες οι οποίοι αποσυναρμολογούν τον εξοπλισμό και (πριν από οποιαδήποτε επεξεργασία) 

αφαιρούν σχετικά κατασκευαστικά στοιχεία προς ανακύκλωση σύμφωνα με τα παραρτήματα Α2 έως και Α6 του προτύπου EN 

50625-1   

Εξακρίβωση:  

Ο συμμετέχων υποβάλλει στοιχεία επαλήθευσης της συμμόρφωσης για τις εγκαταστάσεις αποσυναρμολόγησης που θα 

χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της σύμβασης.  

4.2.2.3 Ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης 

CPC1. Αναφορές σχετικά με την 

κατάσταση του εξοπλισμού  

Σκεπτικό:  

Σκοπός του κριτηρίου είναι να εξασφαλίσει 

ότι ο συλλεγόμενος εξοπλισμός πράγματι 

επαναχρησιμοποιείται ή ανακυκλώνεται 

Ο επιτυχών συμμετέχων υποβάλλει αναφορά σχετικά με την κατάσταση του εξοπλισμού στα αποθέματα, μετά από την προώθηση 

όλων των ειδών για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή διάθεση. Περιλαμβάνεται αναφορά στην αναλογία των ειδών που 

επαναχρησιμοποιούνται ή ανακυκλώνονται. 

                                                                                                                                                                                                 
24

 Κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος, θεωρείται ότι τα ακόλουθα προγράμματα είναι ευρέως καθιερωμένα: Πρότυπο WEEELABEX:2011 σχετικά με την «Επεξεργασία ΑΗΗΕ»· 

πρότυπο «Υπεύθυνης ανακύκλωσης» (R2:2013) για φορείς ανακύκλωσης ηλεκτρονικών ειδών· πρότυπο e-Stewards 2.0 σχετικά με την υπεύθυνη ανακύκλωση και 

επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού· πρότυπο AS/NZS 5377:2013 της Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας σχετικά με τη «Συλλογή, αποθήκευση, μεταφορά και επεξεργασία 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο τέλος της ζωής του» 
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όπως προβλέπεται. 

CPC2. Λειτουργία και χρήση 

εγκαταστάσεων επαναχρησιμοποίησης 

και ανακύκλωσης  

Σκεπτικό:  

Σκοπός του κριτηρίου είναι να 

εξασφαλιστεί ότι κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης της σύμβασης χρησιμοποιούνται 

εγκαταστάσεις ανακύκλωσης οι οποίες 

πληρούν αυστηρά περιβαλλοντικά 

πρότυπα. 

Ο επιτυχών συμμετέχων υποβάλλει έγκυρα πιστοποιητικά τα οποία επαληθεύουν την άδεια των εγκαταστάσεων 

επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υποβάλλει επίσης έγκυρα πιστοποιητικά τα οποία επαληθεύουν ότι πραγματοποιήθηκε αποσυναρμολόγηση πριν από την 

επεξεργασία και σύμφωνα με τα παραρτήματα Α2 έως και Α6 του προτύπου ΕΝ 50625-1.  
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5. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ  

Η κοστολόγηση κύκλου ζωής (ΚΚΖ-LCC) είναι μια τεχνική η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του συνολικού κόστους κτήσης 

για εξοπλισμό ΤΠ (και ίσως ορισμένους από τους εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες).  Είναι μια μέθοδος η οποία επιτρέπει τη λήψη 

αποτελεσματικών, μακρόπνοων επενδυτικών αποφάσεων, καθώς ορισμένες πτυχές του κόστους ίσως δεν είναι εξαρχής προφανείς σε όποιον 

λαμβάνει τις αποφάσεις, π.χ. ίσως απαιτηθεί μια υψηλότερη αρχική επένδυση για να επιτευχθεί χαμηλότερο κόστος κύκλου ζωής, ανθεκτικότερος 

φορητός εξοπλισμός, καθώς και χαμηλότερο κόστος επισκευών και αναβάθμισης. Όταν λαμβάνονται υπόψη οι εξωτερικοί περιβαλλοντικοί 

παράγοντες, η ΚΚΖ είναι ιδιαιτέρως σημαντική για την επίτευξη βελτιωμένων περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται κατά το στάδιο της προμήθειας είναι δυνατό να επηρεάσουν σημαντικά το κόστος λειτουργίας.  Εκτιμάται 

ότι το τυπικό κόστος λειτουργίας εξοπλισμού ΤΠ – λαμβάνοντας υπόψη λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, επισκευές εξοπλισμού και 

αναβαθμίσεις του υλικού – κυμαίνεται μεταξύ 8-13% (για οθόνες) και 56-83% (για υπολογιστές) του συνολικού κόστους στη διάρκεια του 

κύκλου ζωής τους.  Συνεπώς, το κόστος του κύκλου ζωής αποτελεί σημαντικό παράγοντα ο οποίος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την αγορά 

εξοπλισμού ΤΠ.   

Ένα σημαντικό συστατικό αυτού του κόστους λειτουργίας είναι η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας σε ενεργό κατάσταση λειτουργίας (οθόνες και 

υπολογιστές), καθώς και σε καταστάσεις αδράνειας και αναμονής (υπολογιστές).  Γενικώς το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας αντιπροσωπεύει 

το μεγαλύτερο μέρος του κόστους λειτουργίας – κατά κανόνα το 2-15% του κόστους κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής.  Η μεγαλύτερη 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται από επιτραπέζιους υπολογιστές σε συνδυασμό με τις οθόνες τους.  Για επιτραπέζιους υπολογιστές 

είναι ιδιαιτέρως σημαντική η κατάσταση ενεργούς λειτουργίας, η οποία όμως δεν περιλαμβάνεται πλήρως στο Energy Star· συνεπώς, εξίσου 

σημαντικές με τις βελτιώσεις του υλικού μπορεί να είναι οι στρατηγικές που δεν εστιάζουν μόνο στον εξοπλισμό, όπως παραδείγματος χάριν η 

εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με την απενεργοποίηση των υπολογιστών στο τέλος της εργάσιμης ημέρας και η διαχείριση μέσω 

λογισμικού ώστε να βελτιστοποιείται η λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων.   

Τα κριτήρια της ΕΕ για τις OΔΣ στον τομέα υπολογιστών και οθονών θα επιδράσουν θετικά σε ορισμένα από τα κύρια κέντρα κόστους τα οποία 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός «στόλου» υπολογιστών και οθονών.  Τα εν λόγω κέντρα κόστους 

επισημαίνονται συνοπτικά στη συνέχεια, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι τα δυνητικά οφέλη θα εξαρτώνται πάντοτε από τις συγκεκριμένες ανάγκες 

του οργανισμού στον τομέα ΤΠ (π.χ. σταθερός ή φορητός εξοπλισμός, τελικοί χρήστες, σκοπούμενο περιβάλλον λειτουργίας): 

o Υλικό (ενδεικτικά 17-44% του κόστους κύκλου ζωής για επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές 
25

 και 87-92% για οθόνες) 

- Τα κριτήρια ανάθεσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενθάρρυνση ανταγωνιστικής τιμολόγησης για ανθεκτικότερο 

φορητό εξοπλισμό, καθώς και μακροβιότερα κατασκευαστικά στοιχεία όπως οι μπαταρίες.    

                                            
25

 Για υπολογιστές, το κόστος εξοπλισμού αντιστοιχεί σε μικρότερο ποσοστό του κόστους κύκλου ζωής όσο παρατείνεται η διάρκεια ζωής του.  Ωστόσο, η δυνατότητα μείωσης του 

κόστους υλικού μακροπρόθεσμα αντισταθμίζεται σε κάποιο βαθμό από το αυξημένο κόστος υποστήριξης και αναβάθμισης όσο παρατείνεται η διάρκεια ζωής.  
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o Λειτουργία (ενδεικτικά, 8-15% του κόστους κύκλου ζωής) 

- Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προμήθεια εξοπλισμού συμβατού με το Energy Star.  Με τον 

τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας τάξης μεγέθους 47% έως 64% για επιτραπέζιους 

υπολογιστές, ανάλογα με τις δυνατότητές τους, και 32% έως 75% για οθόνες, ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης (βάσει 

υπολογισμών σχετικά με την αντικατάσταση εξοπλισμού συμβατού με Energy Star v5.0 με εξοπλισμό συμβατό με Energy Star 

v6.0).   

- Τα κριτήρια ανάθεσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω ενθάρρυνση εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας η 

οποία μπορεί να φτάνει το 80% του βασικού κόστους λειτουργίας του εξοπλισμού 
26

 

o Υποστήριξη και αναβάθμιση (ενδεικτικά, 54-70% του κόστους κύκλου ζωής για επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές) 

- Τα κριτήρια σχετικά με τις δυνατότητες αναβάθμισης, αντικατάστασης και επισκευής ενθαρρύνουν την αγορά να αποκρίνεται με 

εγγυήσεις και συμφωνίες παροχής υπηρεσιών μεγαλύτερης διάρκειας·  

- Τα κριτήρια ανάθεσης για τις δοκιμές ανθεκτικότητας φορητών υπολογιστών και υπολογιστών τύπου ταμπλέτας έχουν στόχο 

την ενθάρρυνση ανθεκτικότερης σχεδίασης φορητών προϊόντων.  Αυτό μπορεί δυνητικά να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του 

προϊόντος, για παράδειγμα κατά ένα τουλάχιστον έτος για φορητούς υπολογιστές, καθώς και να μειώσει το κόστος που 

σχετίζεται με την επισκευή τυχαίας ζημιάς ή αστοχίας του προϊόντος. 

- Τα κριτήρια σχετικά με τις δυνατότητες αναβάθμισης, αντικατάστασης και επισκευής ενθαρρύνουν την αγορά να αποκρίνεται με 

ανταγωνιστική ως προς το κόστος μελλοντική διαθεσιμότητα μερών, καθώς και με σχεδίαση προϊόντων η οποία καθιστά 

ευκολότερες τις επισκευές και αναβαθμίσεις.  Η τελευταία ενθαρρύνει τη σχεδίαση φορητού εξοπλισμού που επιτρέπει την 

αντικατάσταση των μπαταριών και την αναβάθμιση της μνήμης. 

- Το κριτήριο ανάθεσης σχετικά με τη διάρκεια ζωής των μπαταριών και την ανθεκτικότητα ενθαρρύνει την αγορά να αποκρίνεται 

με μπαταρίες των οποίων η διάρκεια ζωής είναι τριπλάσια και πλέον αυτής των συνήθων μπαταριών·  

o Τέλος του κύκλου ζωής  

- Τα κριτήρια διαχείρισης του τέλους του κύκλου ζωής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενθαρρυνθούν οι κατασκευαστές και 

οι εξειδικευμένοι φορείς διαχείρισης ΑΗΗΕ να υποβάλλουν προσφορές για αποθέματα εξοπλισμού στο τέλος του κύκλου ζωής 

του. Με τον τρόπο αυτό ενδέχεται να είναι δυνατή η ανάκτηση μέρους της εναπομένουσας αξίας του εξοπλισμού, ενδεικτικά έως 
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 Μπορεί να είναι επίσης δυνατόν να υπολογιστεί η αξία της εξοικονομούμενης ηλεκτρικής ενέργειας για την ψύξη των κλιματιζόμενων χώρων γραφείων. Το καλοκαίρι, οι 

υπολογιστές και οι οθόνες συμβάλλουν σημαντικά στην υπερθέρμανση των χώρων γραφείων, το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην εγκατάσταση συστημάτων ψύξης για εξασφάλιση 

άνεσης. 
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7% του αρχικού κόστους σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησης και έως 2% του αρχικού κόστους σε περίπτωση ανακύκλωσης, 

ανάλογα με τον τύπο του εξοπλισμού, την ηλικία και την κατάστασή του 
27

.   

Ωστόσο, η δυνατότητα εξοικονόμησης κόστους πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο της συνολικής διαχείρισης του εξοπλισμού ΤΠ.  Για τη 

διατήρηση της παραγωγικότητας απαιτείται η βελτιστοποίηση τόσο του υλικού όσο και του λογισμικού, καθώς και τα δύο επηρεάζουν 

σημαντικά τον προσδιορισμό της ωφέλιμης διάρκειας ζωής ενός προϊόντος.  Συνεπώς, αν και είναι δυνατόν να αναβαθμιστεί ένας υπολογιστής 

και να αυξηθεί η μνήμη του, τα στοιχεία δείχνουν ότι, με την πάροδο του χρόνου, τα ζητήματα που έχουν σχέση με το λογισμικό μπορούν να 

οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση του ετήσιου κόστους υποστήριξης.  

                                            
27

 Η εναπομένουσα αξία εξοπλισμού σε περίπτωση μεταπώλησης μπορεί να ανακτηθεί μόνο εάν πραγματοποιηθούν επενδύσεις στην προετοιμασία του εξοπλισμού για 

μεταπώληση – η εν λόγω προετοιμασία τυπικά περιλαμβάνει διαγραφή δεδομένων, δοκιμές, αναβάθμιση, καθώς και εγκατάσταση λογισμικού.   
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Παράρτημα I: Προδιαγραφές δοκιμής ανθεκτικότητας για φορητούς υπολογιστές και 

υπολογιστές-ταμπλέτες 

Δοκιμή Συνθήκες δοκιμής και λειτουργικές απαιτήσεις επιδόσεων Μέθοδος δοκιμής 

Τυχαία πτώση 

(Φορητοί 

υπολογιστές και 

υπολογιστές-

ταμπλέτες) 

Ελάχιστη προδιαγραφή:  

Ο φορητός υπολογιστής ή υπολογιστής-ταμπλέτα αφήνεται να πέσει από 

ύψος 76 cm (30 ίντσες28) σε επιφάνεια μεγάλης αντοχής. Εκτελείται μία 

τουλάχιστον πτώση σε κάθε κάτω πλευρά καθώς και σε κάθε κάτω γωνία.  

 

Λειτουργική απαίτηση:  

Ο φορητός υπολογιστής ή υπολογιστής-ταμπλέτα τίθεται εκτός 

λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής και έπειτα από κάθε πτώση 

εκκινείται με επιτυχία. Το περίβλημα παραμένει ακέραιο και η οθόνη 

άθικτη έπειτα από κάθε δοκιμή. 

IEC 60068  

Μέρος 2-31: Ec 

(Ελεύθερη πτώση, 

διαδικασία 1) 

 

Ανθεκτικότητα 

οθόνης 

(Φορητοί 

υπολογιστές και 

υπολογιστές-

ταμπλέτες) 

Ελάχιστη προδιαγραφή:  

Καθώς το προϊόν είναι τοποθετημένο σε επίπεδη επιφάνεια, διενεργούνται 

δύο δοκιμές φόρτισης:  

1. Ελάχιστο φορτίο 50kg εφαρμόζεται ομοιόμορφα στο καπάκι της 

οθόνης (για φορητούς υπολογιστές) ή στην οθόνη (για 

υπολογιστές-ταμπλέτες).  

2. Ελάχιστο φορτίο 25 kg εφαρμόζεται σε σημείο στο κέντρο της 

οθόνης σε επιφάνεια με διάμετρο 3 cm περίπου.   

Λειτουργική απαίτηση:  

Η επιφάνεια της οθόνης και τα εικονοστοιχεία επιθεωρούνται για την 

απουσία γραμμών, κηλίδων και ρωγμών μετά την εφαρμογή κάθε φορτίου. 

Ο εξοπλισμός δοκιμής 

και η διαμόρφωση που 

χρησιμοποιήθηκε 

επιβεβαιώνονται από τον 

συμμετέχοντα. 

 

Αντοχή σε 

κρούση 

Ελάχιστη προδιαγραφή:  

Τουλάχιστον 40 G παλμού μισού ημιτονοειδούς κύματος κορυφής 

εφαρμόζονται τρεις φορές για διάστημα τουλάχιστον 6 ms στην επάνω, 

κάτω, δεξιά, αριστερή, μπροστινή και πίσω πλευρά του προϊόντος.  

Λειτουργική απαίτηση:  

Ο φορητός υπολογιστής τίθεται σε λειτουργία και εκτελεί μια εφαρμογή 

λογισμικού κατά τη διάρκεια της δοκιμής.  Εξακολουθεί να λειτουργεί 

μετά τη δοκιμή. 

IEC 60068  

Μέρος 2-27: Ea 

Μέρος 2-47  

 

Αντοχή σε 

δονήσεις 

Ελάχιστη προδιαγραφή:  

Τυχαιοποιημένες ημιτονοειδείς δονήσεις του εύρους συχνοτήτων 5Hz έως 

τουλάχιστον 250Hz εφαρμόζονται για τουλάχιστον 1 κύκλο σάρωσης στο 

άκρο κάθε άξονα της επάνω, κάτω, δεξιάς, αριστερής, μπροστινής και 

πίσω πλευράς του προϊόντος.  

Λειτουργική απαίτηση:  

Ο φορητός υπολογιστής τίθεται σε λειτουργία και εκτελεί μια εφαρμογή 

λογισμικού κατά τη διάρκεια της δοκιμής.  Εξακολουθεί να λειτουργεί 

μετά τη δοκιμή. 

IEC 60068  

Μέρος 2-6: Fc  

Μέρος 2-47 

Θερμική τάση Ελάχιστη προδιαγραφή:  IEC 60068  

                                            
28

 Πρότυπο MIL-STD-810G του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, μέθοδος 516.6 προδιαγραφή VI «Δοκιμή πτώσης κατά τη 

μεταφορά» 
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Ο φορητός υπολογιστής υποβάλλεται σε τουλάχιστον τέσσερις 24ωρους 

κύκλους έκθεσης σε θάλαμο δοκιμής.  Ο φορητός υπολογιστής λειτουργεί 

στη διάρκεια ψυχρού κύκλου στους - 25oC και στη διάρκεια θερμού 

κύκλου στους + 40oC. Ο φορητός υπολογιστής δεν λειτουργεί στη διάρκεια 

ψυχρού κύκλου στους - 50oC και στη διάρκεια θερμού κύκλου 

μεταξύ +35oC και +60oC. 

Λειτουργική απαίτηση:  

Ο φορητός υπολογιστής ελέγχεται ότι λειτουργεί έπειτα από καθέναν από 

τους τέσσερις κύκλους έκθεσης. 

Μέρος 2-1: Ab/e  

Μέρος 2-2: B 
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Παράρτημα IΙ: Πρωτόκολλο της δοκιμής αποσυναρμολόγησης 

 α) Όροι και ορισμοί 

(i) Στοχευόμενα μέρη και κατασκευαστικά στοιχεία: Μέρη και/ή κατασκευαστικά στοιχεία που 

προορίζονται ειδικά για τη διαδικασία αφαίρεσης. 

(ii) Βήμα αποσυναρμολόγησης: Πράξη η οποία ολοκληρώνεται με την απομάκρυνση ενός 

μέρους ή με αλλαγή εργαλείου. 

 

β) Συνθήκες λειτουργίας για την αφαίρεση 

(i) Προσωπικό: Η δοκιμή διεξάγεται από ένα άτομο. 

(ii) Δείγμα δοκιμής: Το δείγμα προϊόντος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη δοκιμή είναι 

άθικτο. 

(iii) Εργαλεία για την αφαίρεση: Οι δραστηριότητες αφαίρεσης εκτελούνται με χειροκίνητα ή 

μηχανοκίνητα τυπικά εμπορικώς διαθέσιμα εργαλεία (δηλαδή πένσες, κατσαβίδια, κόπτες και 

σφυριά, όπως ορίζεται από τα πρότυπα ISO 5742, ISO 1174, ISO 15601).   

(iv) Ακολουθία αφαίρεσης: Η ακολουθία αφαίρεσης τεκμηριώνεται και, όπου η δοκιμή πρέπει να 

διενεργηθεί από τρίτους, παρέχονται πληροφορίες σε εκείνους που εκτελούν την αφαίρεση. Η 

ακολουθία ορίζεται ως σειρά βημάτων τα οποία ακολουθούνται από τον τρίτο. 

(v) Μέτρηση: Η μέτρηση του χρόνου αφαίρεσης συνίσταται στη μέτρηση, με χρήση οργάνου, 

του χρόνου που παρήλθε μεταξύ της έναρξης του πρώτου βήματος που απαριθμείται στην 

τεκμηρίωση της ακολουθίας αφαίρεσης και της λήξης του τελευταίου βήματος. 

 

γ) Καταγραφή των συνθηκών και των βημάτων δοκιμής 

(i) Τεκμηρίωση των βημάτων: Τεκμηριώνονται τα επιμέρους βήματα της ακολουθίας αφαίρεσης 

και διευκρινίζονται τα εργαλεία που συνδέονται με κάθε βήμα.   

(ii) Μέσα εγγραφής: Λαμβάνονται φωτογραφίες και βίντεο της αφαίρεσης των κατασκευαστικών 

στοιχείων με εμφάνιση χρονικού κωδικού ο οποίος καταγράφει την παρέλευση χρόνου κατά 

την καταγραφή.  Το βίντεο και οι φωτογραφίες επιτρέπουν σαφή προσδιορισμό των βημάτων 

στην ακολουθία αφαίρεσης.  


