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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στόχος των κριτηρίων της ΕΕ για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις (ΟΔΣ) είναι να διευκολύνουν τις δημόσιες αρχές κατά την αγορά προϊόντων, 

υπηρεσιών και έργων. Τα κριτήρια διατυπώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή, εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την εκάστοτε αρχή, η (μερική 

ή ολική) ενσωμάτωσή τους στα τεύχη δημοπράτησης της εν λόγω αρχής με ελάχιστη επεξεργασία. Συνιστάται στις δημόσιες αρχές, πριν προβούν στη 

δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμών, να ελέγχουν τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, των υπηρεσιών και των έργων που σχεδιάζουν να αγοράσουν 

στην αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται.  

Όταν μια αναθέτουσα αρχή χρησιμοποιεί τα κριτήρια που προτείνονται στο παρόν έγγραφο, οφείλει να το πράττει σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ 

για τις δημόσιες συμβάσεις (βλέπε, για παράδειγμα, τα άρθρα 42, 43, 67 παράγραφος 2 ή το άρθρο 68 της οδηγίας 2014/24 και παρόμοιες διατάξεις σε 

άλλες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις). Πρακτικές πληροφορίες παρέχονται στο εγχειρίδιο του 2016 με τίτλο «Πράσινες 

αγορές!» (http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm). 

Στο παρόν έγγραφο παρατίθενται τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΟΔΣ για υπολογιστές, οθόνες, υπολογιστές-ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα. Στη 

συνοδευτική τεχνική έκθεση παρατίθεται το πλήρες σκεπτικό της επιλογής των κριτηρίων αυτών και περιλαμβάνονται παραπομπές για περισσότερες 

πληροφορίες.  

Τα κριτήρια διαιρούνται σε κριτήρια επιλογής, τεχνικές προδιαγραφές, κριτήρια ανάθεσης και ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης. Υπάρχουν δύο 

κατηγορίες κριτηρίων: 

 Στοιχειώδη κριτήρια — τα οποία έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπουν την εύκολη εφαρμογή των ΟΔΣ, εστιάζοντας στις περιβαλλοντικές 

επιδόσεις ενός προϊόντος και με σκοπό τη διατήρηση των διοικητικών δαπανών των εταιρειών στο ελάχιστο. 

 Αναλυτικά κριτήρια — τα οποία λαμβάνουν υπόψη περισσότερα ζητήματα ή υψηλότερα επίπεδα περιβαλλοντικών επιδόσεων και τα οποία θα 

χρησιμοποιηθούν από τις αρχές που επιθυμούν να προχωρήσουν περαιτέρω στην υποστήριξη περιβαλλοντικών στόχων και στόχων καινοτομίας. 

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

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
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1.1 Ορισμός και πεδίο εφαρμογής 

 

Στην κατηγορία προϊόντων περιλαμβάνονται: 

- Σταθερές συσκευές 

o Σταθεροί υπολογιστές 

 Επιτραπέζιοι υπολογιστές  

 Ενοποιημένοι επιτραπέζιοι υπολογιστές 

 Επιτραπέζια ελαφρά τερματικά 

 Επιτραπέζιοι σταθμοί εργασίας (ή σταθμοί εργασίας) 

o Διατάξεις απεικόνισης υπολογιστών (οθόνες) 
 

- Φορητές συσκευές 

o Φορητοί υπολογιστές 

 Φορητοί υπολογιστές (notebook) 

 Φορητοί υπολογιστές με αποσπώμενη οθόνη 

 Κινητά ελαφρά τερματικά 

 Κινητοί σταθμοί εργασίας 

o Υπολογιστές-ταμπλέτες 

o Έξυπνα τηλέφωνα 
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1.2 Γενική σημείωση σχετικά με την εξακρίβωση 

 

Ορισμένα κριτήρια μπορούν να εξακριβωθούν με την παροχή εκθέσεων δοκιμών. Για κάθε κριτήριο, αναφέρονται οι σχετικές μέθοδοι δοκιμών, βάσει 

διεθνώς αναγνωρισμένων μεθόδων και προτύπων μέτρησης. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται ότι οι ισχυρισμοί που προβάλλουν οι προσφέροντες 

όσον αφορά τις επιδόσεις είναι επαληθεύσιμοι, επαναλήψιμοι, ελέγξιμοι και, κυρίως, συγκρίσιμοι.  

Η απόφαση για το στάδιο κατά το οποίο θα πρέπει να παρέχονται τα εν λόγω αποτελέσματα δοκιμών είναι στην κρίση της δημόσιας αρχής. Γενικά, δεν 

φαίνεται αναγκαία η απαίτηση να παρέχουν όλοι οι προσφέροντες αποτελέσματα δοκιμών ευθύς εξαρχής. Για να μειωθεί ο φόρτος των προσφερόντων 

και των δημόσιων αρχών, κατά την υποβολή προσφορών θα μπορούσε να θεωρηθεί επαρκής μια δήλωση των ενδιαφερομένων. Στη συνέχεια, 

υπάρχουν διάφορες επιλογές σχετικά με την ανάγκη και τον χρόνο απαίτησης της διενέργειας των εν λόγω δοκιμών: 

α) Κατά το στάδιο υποβολής προσφορών: 

Για συμβάσεις εφάπαξ προμήθειας, θα μπορούσε να απαιτηθεί από τον συμμετέχοντα με την πλέον συμφέρουσα οικονομικά προσφορά να 

παράσχει το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο. Εάν το αποδεικτικό στοιχείο κριθεί επαρκές, μπορεί να ανατεθεί η σύμβαση. Εάν το αποδεικτικό 

στοιχείο κριθεί μη επαρκές ή μη συμμορφούμενο, τότε: 

i) στην περίπτωση που το μέσο εξακρίβωσης αφορά τεχνική προδιαγραφή, το αποδεικτικό στοιχείο θα ζητείται από τον αμέσως επόμενο 

στη βαθμολογία συμμετέχοντα, ο οποίος θα ληφθεί υπόψη για τη σύμβαση· 

ii) στην περίπτωση που το μέσο εξακρίβωσης αφορά κριτήριο ανάθεσης, οι πρόσθετοι βαθμοί που δόθηκαν θα αφαιρούνται και η κατάταξη 

της προσφοράς θα υπολογίζεται εκ νέου. 

Με την έκθεση δοκιμών διασφαλίζεται μόνον ότι ένα δείγμα των προϊόντων έχει ελεγχθεί έναντι συγκεκριμένων απαιτήσεων, και όχι τα είδη 

που πράγματι παραδίδονται σύμφωνα με τη σύμβαση. Για συμβάσεις-πλαίσια η κατάσταση μπορεί να διαφέρει. Το εν λόγω σενάριο καλύπτεται 

περαιτέρω τόσο στο επόμενο σημείο σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης όσο και στις επιπρόσθετες εξηγήσεις που παρέχονται στη συνέχεια. 

β) Κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

Μπορούν να ζητούνται αποτελέσματα δοκιμών για ένα ή περισσότερα είδη τα οποία παρέχονται βάσει της σύμβασης, είτε κατά κανόνα είτε σε 

περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με ψευδείς δηλώσεις. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για συμβάσεις-πλαίσια οι οποίες δεν προβλέπουν αρχική 

παραγγελία.  

Συνιστάται οι ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης να καθορίζονται ρητά. Οι ρήτρες αυτές θα πρέπει να προβλέπουν ότι η αναθέτουσα αρχή έχει το 

δικαίωμα εκτέλεσης τυχαίων δοκιμών εξακρίβωσης οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Εάν από τα αποτελέσματα των 

εν λόγω δοκιμών προκύψει ότι τα προϊόντα που παραδίδονται δεν πληρούν τα κριτήρια, τότε η αναθέτουσα αρχή θα έχει δικαίωμα να επιβάλει 

κυρώσεις και δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση. Ορισμένες δημόσιες αρχές διευκρινίζουν ότι εάν, μετά τις δοκιμές, το προϊόν πληροί τις 
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απαιτήσεις τους, το κόστος των δοκιμών καλύπτεται από τη δημόσια αρχή· εάν, ωστόσο, δεν πληρούνται οι απαιτήσεις, το κόστος καλύπτεται 

από τον προμηθευτή. 

Για τις συμβάσεις-πλαίσια, το σημείο στο οποίο πρέπει να παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία εξαρτάται από την ειδική διάρθρωση της σύμβασης: 

i) Για τις συμβάσεις-πλαίσια με έναν μόνο φορέα όπου τα επιμέρους παραδοτέα είδη προσδιορίζονται κατά την ανάθεση της σύμβασης-

πλαισίου και όπου το ζήτημα αφορά μόνο τον αριθμό των απαιτούμενων μονάδων, ισχύουν οι ίδιες πτυχές όπως και στις συμβάσεις 

εφάπαξ προμήθειας οι οποίες περιγράφηκαν ανωτέρω· 

ii) Για τις συμβάσεις-πλαίσια όπου προεπιλέγονται διάφοροι δυνητικοί προμηθευτές και ακολουθούν διαγωνισμοί μεταξύ των 

προεπιλεγμένων προμηθευτών, οι προσφέροντες θα πρέπει στο αρχικό αυτό στάδιο προεπιλογής μόνο να αποδείξουν ότι μπορούν να 

παραδώσουν είδη που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις εκτέλεσης της σύμβασης-πλαισίου. Για τις επακόλουθες συμβάσεις (ή 

παραγγελίες) κατόπιν πρόσκλησης οι οποίες ανατίθενται μετά από διαγωνισμό μεταξύ των προεπιλεγμένων προμηθευτών, ισχύουν 

καταρχήν οι ίδιες πτυχές που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) ανωτέρω, εάν ο διαγωνισμός περιλαμβάνει πρόσθετες απαιτήσεις. Εάν 

η απόφαση για τον διαγωνισμό λαμβάνει υπόψη μόνο την τιμή, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο ελέγχου κατά το στάδιο εκτέλεσης 

της σύμβασης. 

Οι προσφέροντες μπορούν επίσης να παρέχουν εξακρίβωση βάσει προϊόντων που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου I (σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 14024) και πληρούν τις καθορισμένες απαιτήσεις. Θα πρέπει να θεωρείται ότι τα εν λόγω προϊόντα συμμορφώνονται προς τα 

σχετικά κριτήρια και η απαιτούμενη εξακρίβωση θα ακολουθεί την ίδια προσέγγιση που έχει οριστεί για τα αποτελέσματα των δοκιμών. 

Σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να δέχονται και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά 

μέσα. Ένα τέτοιο μέσο θα μπορούσε να είναι, μεταξύ άλλων, τεχνικός φάκελος που καταρτίζεται από τον κατασκευαστή σε περίπτωση που ο 

σχετικός οικονομικός φορέας δεν έχει πρόσβαση στις εκθέσεις δοκιμών ή δεν έχει τη δυνατότητα να τις αποκτήσει εντός των σχετικών 

προθεσμιών. Αυτό είναι αποδεκτό υπό την προϋπόθεση ότι για την αδυναμία πρόσβασης δεν ευθυνόταν ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας 

και ότι ο ίδιος αποδεικνύει ότι τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν πληρούν τις απαιτήσεις ή τα κριτήρια που ορίζονται στις 

τεχνικές προδιαγραφές, στα κριτήρια ανάθεσης ή στους όρους εκτέλεσης της σύμβασης. Ακόμη και αν γίνεται αναφορά σε 

πιστοποιητικό/έκθεση δοκιμών που έχει καταρτιστεί από φορέα αξιολόγησης της συμμόρφωσης ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διενέργεια των 

δοκιμών, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει επίσης να αποδέχονται πιστοποιητικά/εκθέσεις δοκιμών που έχουν εκδοθεί από άλλους ισοδύναμους 

φορείς αξιολόγησης. 
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2 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  

 

Τα κριτήρια αυτά για υπολογιστές, οθόνες, υπολογιστές-ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα εστιάζουν στις σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, οι οποίες υποδιαιρούνται σε τέσσερις διακριτές κατηγορίες: 

 παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων· 

 κατανάλωση ενέργειας· 

 επικίνδυνες ουσίες· 

 διαχείριση στο τέλος του κύκλου ζωής. 

 

Αυτό το σύνολο κριτηρίων περιλαμβάνει επίσης μια περαιτέρω κατηγορία κριτηρίων που ισχύουν για τις χωριστές προμήθειες για 

ανακαινισμένες/ανακατασκευασμένες συσκευές και συναφείς υπηρεσίες. 

 

Κατά τον καθορισμό περιβαλλοντικών κριτηρίων για τις εν λόγω συσκευές, τα στοιχεία από τις αξιολογήσεις του κύκλου ζωής δείχνουν ότι η 

διάκριση θα πρέπει να βασίζεται στους ακόλουθους παράγοντες: 

 

o Στην ενεργειακή ένταση της χρήσης τους, δηλαδή:  

 επιτραπέζιοι υπολογιστές και διατάξεις απεικόνισης των οποίων η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας έχει σημαντικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις, καθώς και επιπτώσεις που σχετίζονται με την κατασκευή των υποσυστημάτων τους· 

 φορητές συσκευές, όπως φορητοί υπολογιστές, υπολογιστές-ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα που χρησιμοποιούν αναλογικά λιγότερη 

ηλεκτρική ενέργεια και αποτελούνται από πιο προηγμένα μικροσκοπικά εξαρτήματα· οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

αφορούν την κατασκευή των υποσυστημάτων τους, όπως μητρικές πλακέτες, σκληρούς δίσκους, μπαταρίες και μονάδες απεικόνισης. 

o Στην ικανότητά τους να είναι φορητές, δηλαδή:  

 σταθερές συσκευές, όπως επιτραπέζιοι υπολογιστές και οθόνες·  

 φορητές συσκευές, όπως φορητοί υπολογιστές, υπολογιστές-ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα, που εκτίθενται σε συνθήκες και 

καταπονήσεις στον χώρο εργασίας ή στο εξωτερικό περιβάλλον που θα επηρεάσουν τη διάρκεια ζωής τους. 

 

Ενώ τα κριτήρια που αφορούν τη χρήση ενέργειας είναι γνωστά στους αναθέτοντες, η δυνατότητά τους να επηρεάσουν άμεσα τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις κατά την παραγωγή δεν είναι εξίσου γνωστή. Με τη βελτίωση του σχεδιασμού του προϊόντος (π.χ. σχεδιασμός με γνώμονα την 

ανθεκτικότητα, τη δυνατότητα επισκευής και τη δυνατότητα αναβάθμισης), την έμμεση παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων με τη 

διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησης, μπορούν να αποφευχθούν οι επιπτώσεις που συνδέονται με την πρωτογενή παραγωγή και την εξόρυξη 

πόρων, καθώς και να μειωθούν οι συνολικές επιπτώσεις κατά το στάδιο της κατασκευής.  



 

8 

 

Βάσει των στοιχείων της αξιολόγησης του κύκλου ζωής (ΑΚΖ) και της ανάλυσης της αγοράς, στα κριτήρια αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην 

παράταση της διάρκειας ζωής ενός προϊόντος μέσω της βελτίωσης της ανθεκτικότητας, της δυνατότητας αναβάθμισης και της δυνατότητας επισκευής. 

Τα κριτήρια βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τους λόγους της πρόωρης αστοχίας ή αντικατάστασης των προϊόντων, καθώς και στις 

προδιαγραφές των κατασκευαστών για συνήθεις βελτιώσεις. 

 

Η δυνατότητα παράτασης της διάρκειας ζωής ενός προϊόντος πέραν της πρώτης χρήσης του αντιμετωπίστηκε επίσης με τους εξής τρόπους: 

- προμήθεια ανακαινισμένων/ανακατασκευασμένων συσκευών· 

- αύξηση των δυνατοτήτων επισκευής/επαναχρησιμοποίησης του εξοπλισμού και, ως εκ τούτου, δεύτερη ζωή μετά τη διάρκεια ζωής του σε 

δημόσια αρχή. 

 

Η εξαγωγή και ανάκτηση μεγαλύτερων πλαστικών μερών, μετάλλων και κρίσιμων πρώτων υλών στο τέλος του κύκλου ζωής τους μπορεί επίσης να 

αυξήσει την αποδοτική χρήση των πόρων της ΕΕ και να μειώσει τον αντίκτυπο της παραγωγής νέων προϊόντων ΤΠ. Συνεπώς, τα κριτήρια 

αντικατοπτρίζουν τα καλύτερα μέσα για την ενθάρρυνση της επιλεκτικής διάλυσης και αποσυναρμολόγησης του εξοπλισμού. 

 

Κυριότερες περιβαλλοντικές πτυχές  Προσέγγιση ΟΔΣ 

 Χρήση πεπερασµένων πόρων και κρίσιμων πρώτων 

υλών για την παραγωγή προϊόντων ΤΠ.  

 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 ενέργειας και επακόλουθες εκπομπές 

αερίων θερμοκηπίου από την παραγωγή και τη χρήση. 

 Δημιουργία δυνητικά επικίνδυνων απορριμμάτων 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού κατά την τελική διάθεση. 

  Διευρυμένες υπηρεσίες και εγγύηση. 

 Σχεδιασμός με γνώμονα την ανθεκτικότητα, τη 

δυνατότητα αναβάθμισης και τη δυνατότητα 

επισκευής. 

 Παράταση της ζωής του προϊόντος στο τέλος της 

διάρκειας ζωής του (δυνατότητα 

επαναχρησιμοποίησης).   

 Αγορά ενεργειακά αποδοτικών μοντέλων. 

 Αγορά προϊόντων με περιορισμένη ποσότητα 

επικίνδυνων συστατικών και με μειωμένη δυνατότητα 

παραγωγής επικίνδυνων εκπομπών κατά τη διάθεση. 

 Σχεδιασμός με γνώμονα τη διάλυση και τη διαχείριση 

στο τέλος του κύκλου ζωής για τη μεγιστοποίηση της 

ανάκτησης πόρων. 
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 Αγορά ανακαινισμένου/ανακατασκευασμένου 

εξοπλισμού.  

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

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την προσέγγιση ΟΔΣ παρατίθενται στην τεχνική έκθεση. 

 

3 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Τα κριτήρια υποδιαιρούνται σε τέσσερις κύριες ενότητες: 1) παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων, 2) κατανάλωση ενέργειας, 3) επικίνδυνες 

ουσίες, 4) διαχείριση στο τέλος του κύκλου ζωής. Υπάρχει μια πρόσθετη ενότητα για τα οριζόντια κριτήρια: 5) κριτήρια που ισχύουν για 

ανακαινισμένο/ανακατασκευασμένο εξοπλισμό. Στον πίνακα που ακολουθεί υποδεικνύεται ποια κριτήρια ισχύουν για ποια κατηγορία προϊόντων. 

 

Τύπος κριτηρίου Αριθ. Κριτήριο 
Σταθεροί 

υπολογιστές 
Οθόνες 

Φορητοί 

υπολογιστές 

Υπολογιστές-

ταμπλέτες / 

Έξυπνα 

τηλέφωνα 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1 — Παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων 

1.1 — Δυνατότητα επισκευής, επαναχρησιμοποίησης και αναβάθμισης 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Συμφωνία παροχής υπηρεσιών που συνδέεται με την προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

TS1 
Παροχή διευρυμένης συμφωνίας 

παροχής υπηρεσιών 
X X X X 

TS2 Συνεχής διαθεσιμότητα ανταλλακτικών X X X X 

ΡΗΤΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
CPC1 

Συμφωνία παροχής υπηρεσιών 

 
X X X X 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

TS3 Εγγύηση του κατασκευαστή X X X X 

TS4 Σχεδιασμός με γνώμονα τη δυνατότητα X X X X 
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Τύπος κριτηρίου Αριθ. Κριτήριο 
Σταθεροί 

υπολογιστές 
Οθόνες 

Φορητοί 

υπολογιστές 

Υπολογιστές-

ταμπλέτες / 

Έξυπνα 

τηλέφωνα 

επισκευής 

TS5 
Λειτουργική δυνατότητα για ασφαλή 

διαγραφή δεδομένων 
X 

Ά.Α. X 
X 

 1.2 — Διάρκεια ζωής και αντοχή της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

TS6 Αντοχή επαναφορτιζόμενης μπαταρίας Ά.Α. Ά.Α. X X 

TS7 
Ελάχιστες απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές 

επιδόσεις 
Ά.Α. Ά.Α. X X 

TS8 
Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση 

υγείας της μπαταρίας 
Ά.Α. Ά.Α. X X 

TS9 Λογισμικό προστασίας μπαταρίας Ά.Α. Ά.Α. X Ά.Α. 

TS10 Έξυπνη φόρτιση Ά.Α. Ά.Α. Ά.Α. X 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ AC1 
Αντοχή περαιτέρω επαναφορτιζόμενης 

μπαταρίας 
Ά.Α. Ά.Α. X X 

1.3 — Δοκιμή ανθεκτικότητας κινητού εξοπλισμού 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

TS11 Δοκιμή πτώσης Ά.Α. Ά.Α. X X 

TS12 Θερμική τάση Ά.Α. Ά.Α. X X 

TS13 

Επίπεδο προστασίας έναντι εισόδου 

στερεών σωμάτων και υγρών — 

ημιανθεκτικές και ανθεκτικές συσκευές 
Ά.Α. Ά.Α. X X 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

AC2 
Δοκιμή ανθεκτικότητας κινητού 

εξοπλισμού Ά.Α. Ά.Α. X X 

AC3 

Επίπεδο προστασίας έναντι εισόδου 

στερεών σωμάτων και υγρών — 

ημιανθεκτικές και ανθεκτικές συσκευές 
Ά.Α. Ά.Α. X X 
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Τύπος κριτηρίου Αριθ. Κριτήριο 
Σταθεροί 

υπολογιστές 
Οθόνες 

Φορητοί 

υπολογιστές 

Υπολογιστές-

ταμπλέτες / 

Έξυπνα 

τηλέφωνα 

1.4 — Διαλειτουργικότητα και δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των κατασκευαστικών στοιχείων 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

TS14 Τυποποιημένη θύρα X Ά.Α. X X 

TS15 Τυποποιημένο εξωτερικό τροφοδοτικό Ά.Α. Ά.Α. X X 

TS16 
Εξωτερικό τροφοδοτικό ισχύος: 

αποσπώμενα καλώδια X Ά.Α. X X 

TS17 
Οπισθόδρομη συμβατότητα: 

προσαρμογείς X Ά.Α. X Ά.Α. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ AC4 Εξοπλισμός ΤΠΕ χωρίς εξαρτήματα Ά.Α. Ά.Α. X X 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2 — Κατανάλωση ενέργειας 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

TS18 
Ελάχιστες ενεργειακές επιδόσεις για 

υπολογιστές X Ά.Α. X Ά.Α. 

TS19 

Ελάχιστες ενεργειακές επιδόσεις για 

οθόνες (στοιχειώδη και αναλυτικά 

κριτήρια) 
Ά.Α. X Ά.Α. Ά.Α. 

TS20 
Συσκευές ελαφρών τερματικών σε 

δίκτυο διακομιστή X Ά.Α. Ά.Α. Ά.Α. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

AC5 

Βελτίωση της κατανάλωσης ενέργειας 

πάνω από το καθορισμένο κατώτατο όριο 

για υπολογιστές  
X Ά.Α. Ά.Α. Ά.Α. 

AC6 

Βελτίωση της κατανάλωσης ενέργειας 

πάνω από το καθορισμένο κατώτατο όριο 

για οθόνες  
Ά.Α. X Ά.Α. Ά.Α. 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3 — Επικίνδυνες ουσίες 
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Τύπος κριτηρίου Αριθ. Κριτήριο 
Σταθεροί 

υπολογιστές 
Οθόνες 

Φορητοί 

υπολογιστές 

Υπολογιστές-

ταμπλέτες / 

Έξυπνα 

τηλέφωνα 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ SC1 
Έλεγχοι ουσιών που υπόκεινται σε 

περιορισμό    X X X X 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ TS21 
Περιορισμός χλωριωμένων και 

βρωμιωμένων ουσιών σε πλαστικά μέρη X X X X 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

AC7 
Περιορισμός ουσιών που προκαλούν 

πολύ μεγάλη ανησυχία  X X X X 

AC8 
Αποφυγή περιπτώσεων υποκατάστασης 

που ενέχουν κινδύνους X X X X 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4 — Διαχείριση στο τέλος του κύκλου ζωής 

4.1 — Σχεδιασμός με στόχο την ανακύκλωση  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ TS22 
Σήμανση για τα πλαστικά περιβλήματα, 

τα περικαλύμματα και τις στεφάνες X X Ά.Α. Ά.Α. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

AC9 

Δυνατότητα ανακύκλωσης για τα 

πλαστικά περιβλήματα, τα 

περικαλύμματα και τις στεφάνες — 

αφαιρούμενα ένθετα και σύνδεσμοι 

X X Ά.Α. Ά.Α. 

AC10 

Δυνατότητα ανακύκλωσης για τα 

πλαστικά περιβλήματα, τα 

περικαλύμματα και τις στεφάνες — 

βαφές και επιχρίσματα 

X X Ά.Α. Ά.Α. 

4.3 — Διαχείριση στο τέλος του κύκλου ζωής 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια υπηρεσιών διαχείρισης στο τέλος του κύκλου ζωής για όλες τις συσκευές ΤΠΕ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ TS23 
Ασφαλής συλλογή, εξυγίανση, 

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 
X X X X 
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Τύπος κριτηρίου Αριθ. Κριτήριο 
Σταθεροί 

υπολογιστές 
Οθόνες 

Φορητοί 

υπολογιστές 

Υπολογιστές-

ταμπλέτες / 

Έξυπνα 

τηλέφωνα 

υπολογιστών 

ΡΗΤΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ CPC2 
Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τον 

τελικό προορισμό του εξοπλισμού ΤΠΕ X X X X 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 5 — Ανακαινισμένα/ανακατασκευασμένα προϊόντα (χωριστή διαδικασία προμήθειας)  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια ανακαινισμένου/ανακατασκευασμένου εξοπλισμού ΤΠΕ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ SC2 
Ποιότητα της διαδικασίας 

ανακαίνισης/ανακατασκευής X X X X 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

TS24 
Παροχή διευρυμένης συμφωνίας 

παροχής υπηρεσιών X X X X 

TS25 

Εγγύηση 

ανακατασκευασμένων/ανακαινισμένων 

προϊόντων 
X X X X 

TS26 
Πληροφορίες σχετικά με την αντοχή της 

επαναφορτιζόμενης μπαταρίας Ά.Α. Ά.Α. X X 

TS27 
Ελάχιστες απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές 

επιδόσεις Ά.Α. Ά.Α. X X 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

AC11 
Αντοχή περαιτέρω επαναφορτιζόμενης 

μπαταρίας Ά.Α. Ά.Α. X X 

AC12 Τυποποιημένο εξωτερικό τροφοδοτικό Ά.Α. Ά.Α. X X 

AC13 
Εξωτερικό τροφοδοτικό ισχύος: 

αποσπώμενα καλώδια Ά.Α. Ά.Α. X X 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Συμφωνία παροχής υπηρεσιών που συνδέεται με την προμήθεια ανακαινισμένου/ανακατασκευασμένου εξοπλισμού ΤΠΕ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ TS28 Παροχή διευρυμένης συμφωνίας X X X X 
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Τύπος κριτηρίου Αριθ. Κριτήριο 
Σταθεροί 

υπολογιστές 
Οθόνες 

Φορητοί 

υπολογιστές 

Υπολογιστές-

ταμπλέτες / 

Έξυπνα 

τηλέφωνα 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ παροχής υπηρεσιών 

ΡΗΤΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ CPC3 Συμφωνία παροχής υπηρεσιών X X X X 
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4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΣ — ΤΟΜΕΑΣ 1: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

4.1 Δυνατότητα επισκευής, επαναχρησιμοποίησης και αναβάθμισης 

4.1.1 Συμφωνία παροχής υπηρεσιών που συνδέεται με την προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ 
 

Αντικείμενο 

Συμφωνία παροχής υπηρεσιών που συνδέεται με την προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

TS1 Παροχή διευρυμένης συμφωνίας παροχής υπηρεσιών 

Ισχύει για όλες τις κατηγορίες συσκευών εκτός από τις 

ανακαινισμένες/ανακατασκευασμένες συσκευές. 

Για τις ανακαινισμένες/ανακατασκευασμένες συσκευές, βλέπε κριτήριο 

TS28. 

Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει X έτη [τουλάχιστον 2, αναμένεται να 

προσδιοριστούν] υπηρεσιών, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο έγγραφο 

απαιτήσεων επιπέδου υπηρεσιών (βλέπε επεξηγηματική σημείωση 

κατωτέρω).  

Εξακρίβωση:  

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει γραπτή δήλωση ότι τα προϊόντα τα 

οποία θα προμηθεύσει θα συνοδεύονται από εγγύηση σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της σύμβασης και τη σχετική συμφωνία επιπέδου 

υπηρεσιών.  

Ισχύει για όλες τις κατηγορίες συσκευών εκτός από τις 

ανακαινισμένες/ανακατασκευασμένες συσκευές. 

Για τις ανακαινισμένες/ανακατασκευασμένες συσκευές, βλέπε κριτήριο 

TS28.    

Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει X έτη [τουλάχιστον 3, αναμένεται να 

προσδιοριστούν] υπηρεσιών, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο έγγραφο 

απαιτήσεων επιπέδου υπηρεσιών (βλέπε επεξηγηματική σημείωση 

κατωτέρω).  

Εξακρίβωση:  

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει γραπτή δήλωση ότι τα προϊόντα τα 

οποία θα προμηθεύσει θα συνοδεύονται από εγγύηση σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της σύμβασης και τη σχετική συμφωνία επιπέδου 

υπηρεσιών. 

Επεξηγηματική σημείωση: Παραδείγματα απαιτήσεων επιπέδου υπηρεσιών 

Το έγγραφο απαιτήσεων επιπέδου υπηρεσιών περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να παρέχεται η υπηρεσία στον πελάτη. Παραδείγματα 
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πιθανών απαιτήσεων επιπέδου υπηρεσιών που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται παρατίθενται κατωτέρω:  

 Πρόσβαση στην εγγύηση του κατασκευαστή: καταχώριση της εγγύησης του κατασκευαστή· διαχείριση όλων των εγγράφων ή των αποδεικτικών 

στοιχείων που απαιτούνται για την επίκληση της εγγύησης του κατασκευαστή· επίκληση της εγγύησης του κατασκευαστή για λογαριασμό 

δημόσιας διοίκησης (κατά τη διάρκεια της εγγύησης του κατασκευαστή)· παρακολούθηση, από κοινού με τον κατασκευαστή, της τήρησης των 

όρων της εγγύησης του κατασκευαστή.  

 Παραλαβή και επιστροφή: παραλαβή του/των προϊόντος/-των από συγκεκριμένη τοποθεσία στις εγκαταστάσεις της δημόσιας διοίκησης και 

επιστροφή του/τους σε συγκεκριμένη τοποθεσία στις εγκαταστάσεις της δημόσιας διοίκησης (μπορούν επίσης να προσδιοριστούν εναλλακτικές 

επιλογές για την εξυπηρετική επιστροφή των προϊόντων). 

 Διαχείριση αστοχιών: παροχή αποτελεσματικού ενιαίου σημείου επαφής για τεχνικά ζητήματα και κλιμάκωση προβλημάτων, πρόσωπο αρμόδιο 

για την παρακολούθηση της προόδου της υπόθεσης, εκθέσεις προόδου, διαφανής πρόσβαση σε βάση δεδομένων εγγυήσεων (για όποιον 

διαχειρίζεται αυτά τα δεδομένα εγγυήσεων) για την επαλήθευση της κατάστασης της εγγύησης, καθώς και κατάσταση συμβάντων για τα 

συμβάντα που εκκρεμούν προς επίλυση.  

 Πρόσβαση σε διαγνωστικά εργαλεία και εργαλεία επισκευής: πρόσβαση σε όλα τα τεχνικά εργαλεία που απαιτούνται για την εκτέλεση 

διαγνωστικών ελέγχων και διορθώσεων υλισμικού· πρόσβαση σε κάθε είδους τεχνική κατάρτιση που απαιτείται για την απόκτηση της ιδιότητας 

του πιστοποιημένου τεχνικού επισκευής· δυνατότητα, μέσω της μη αποκλειστικότητας, να καταστεί κανείς πιστοποιημένος τεχνικός εταίρος 

(εκτέλεση επισκευών εγγύησης). 

 Κάλυψη μπαταριών: η υπηρεσία καλύπτει ρητά τα ελαττώματα της μπαταρίας για τα σχετικά προϊόντα με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, όπως 

η αδυναμία φόρτισης ή η ελαττωματική σύνδεση της μπαταρίας. Η σταδιακή μείωση της χωρητικότητας της μπαταρίας που οφείλεται στη 

χρήση της δεν πρέπει να θεωρείται ελάττωμα, εκτός εάν καλύπτεται από την πολιτική αντικατάστασης μπαταριών που αναφέρεται στην 

επόμενη περίπτωση. 

 Πολιτική αντικατάστασης μπαταριών: η υπηρεσία καλύπτει την αντικατάσταση μπαταριών που δεν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις 

επιδόσεων όσον αφορά την ανθεκτικότητα ως προς τον αριθμό των κύκλων.  

 Παροχή στατιστικών στοιχείων σχετικά με αστοχίες: παροχή υψηλού επιπέδου, συγκεντρωτικών, ανώνυμων και μη ανιχνεύσιμων στατιστικών 

στοιχείων σχετικά με τύπους συμβάντων (φύση και ποσότητα), προβλήματα και διαγνωστικούς ελέγχους σχετικά με τα προϊόντα που εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής της σύμβασης. 

 Διαχείριση συμβάντων/διαχείριση προβλημάτων/προληπτική συντήρηση: η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που είναι 

απαραίτητες για τη διατήρηση των προϊόντων ΤΠΕ σε τέλεια κατάσταση λειτουργίας ή για την αποκατάσταση ελαττωματικού προϊόντος ή ενός 
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από τα κατασκευαστικά στοιχεία του σε τέλεια κατάσταση λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης συμβάντων, της διαχείρισης 

προβλημάτων και της προληπτικής συντήρησης. Η προληπτική συντήρηση κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης περιλαμβάνει τη 

διασφάλιση ενημερώσεων του λειτουργικού συστήματος (OS) και ενημερώσεων ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

 Αναβάθμιση: έλεγχος για τις δυνατότητες και τις ανάγκες αναβάθμισης μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 3 

έτη) και να καλύπτει πτυχές επιδόσεων όπως κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) / μνήμη / δίσκος.  

 Δραστηριότητες επισκευής/αντικατάστασης: επισκευή ή αντικατάσταση προϊόντων που έχουν υποστεί φθορά ή παρουσιάζουν ελαττώματα κατά 

τη συνήθη χρήση στη διάρκεια της διευρυμένης περιόδου εγγύησης με προϊόντα που έχουν πανομοιότυπα ή καλύτερα χαρακτηριστικά 

επιδόσεων. Καλύπτονται επίσης οι βλάβες που σχετίζονται με το υλικολογισμικό. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέρους ενός είδους, το 

ανταλλακτικό πρέπει να καλύπτεται από το ίδιο επίπεδο και την ίδια διάρκεια διευρυμένης εγγύησης με το μέρος που έχει αντικατασταθεί. Η 

διευρυμένη εγγύηση ισχύει τόσο για το υλισμικό όσο και για το λογισμικό, εκτός εάν υπάρχει ρητή αντίθετη συμφωνία. 

 Δέσμευση για επισκευή/αναβάθμιση ως πρώτο διορθωτικό μέτρο: σε περίπτωση βλάβης και, όποτε αυτό είναι τεχνικά εφικτό, ο πάροχος 

υπηρεσιών δεσμεύεται να παρέχει τη δυνατότητα επισκευής/αναβάθμισης του εξοπλισμού αντί της αντικατάστασής του. 

TS2 Συνεχής διαθεσιμότητα ανταλλακτικών 

Ισχύει για όλες τις κατηγορίες συσκευών εκτός από τις 

ανακαινισμένες/ανακατασκευασμένες συσκευές. 

Το κριτήριο αυτό δεν ισχύει εάν η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών 

διασφαλίζεται ήδη στο πλαίσιο της TS1.    

Ο προσφέρων πρέπει να εγγυάται τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών 

(κρίσιμων κατασκευαστικών στοιχείων), συμπεριλαμβανομένων 

κατ’ ελάχιστον 1 αυτών που προσδιορίζονται στο κριτήριο TS4, για X έτη 

[τουλάχιστον 2, αναμένεται να προσδιοριστούν] από την ημερομηνία 

αγοράς. 

Τα ανταλλακτικά εξαρτημάτων / κατασκευαστικών στοιχείων μπορούν να 

είναι: 

 όμοιο μεταχειρισμένο εξάρτημα· 

Ισχύει για όλες τις κατηγορίες συσκευών εκτός από τις 

ανακαινισμένες/ανακατασκευασμένες συσκευές.    

Το κριτήριο αυτό δεν ισχύει εάν η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών 

διασφαλίζεται ήδη στο πλαίσιο της TS1. 

 Ο προσφέρων πρέπει να εγγυάται τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών 

(κρίσιμων κατασκευαστικών στοιχείων), συμπεριλαμβανομένων 

κατ’ ελάχιστον1 αυτών που προσδιορίζονται στο κριτήριο TS4, για X έτη 

[τουλάχιστον 3, αναμένεται να προσδιοριστούν] από την ημερομηνία 

αγοράς.  

Τα ανταλλακτικά εξαρτημάτων / κατασκευαστικών στοιχείων μπορούν να 

είναι: 

 όμοιο μεταχειρισμένο εξάρτημα· 

                                                           

1 Η αναθέτουσα αρχή θα μπορούσε να προσδιορίσει πρόσθετα κρίσιμα κατασκευαστικά στοιχεία στο στάδιο της υποβολής προσφορών. 
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 καινούριο ή μεταχειρισμένο εξάρτημα από τον OEM (κατασκευαστή 

πρωτότυπου εξοπλισμού) που πληροί τις προδιαγραφές· 

 εξάρτημα (από τρίτο) μετά την πώληση που πληροί τις προδιαγραφές. 

Όλα τα κρίσιμα κατασκευαστικά στοιχεία που προσδιορίζονται πρέπει: 

 να είναι διαθέσιμα προς αγορά· 

 ή να αντικαθίστανται από δίκτυο εξυπηρέτησης για επισκευή και 

συντήρηση. 

Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει τιμοκατάλογο για πρωτότυπα ή συμβατά 

ανταλλακτικά, καθώς και ενδεικτικό κόστος εργασίας για την 

αντικατάστασή τους, συμπεριλαμβανομένων των επαναφορτιζόμενων 

μπαταριών (κατά περίπτωση). 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει δήλωση ότι τα απαιτούμενα 

ανταλλακτικά θα είναι διαθέσιμα για Χ έτη [τουλάχιστον 2, αναμένεται να 

προσδιοριστούν] για κάθε παρεχόμενο μοντέλο.  

Θα θεωρείται ότι ο εξοπλισμός που φέρει σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 

1 και πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις συμμορφώνεται με το κριτήριο. 

 καινούριο ή μεταχειρισμένο εξάρτημα από τον OEM που πληροί τις 

προδιαγραφές· 

 εξάρτημα (από τρίτο) μετά την πώληση που πληροί τις προδιαγραφές. 

Όλα τα κρίσιμα κατασκευαστικά στοιχεία που προσδιορίζονται πρέπει: 

 να είναι διαθέσιμα προς αγορά· 

 ή να αντικαθίστανται από δίκτυο εξυπηρέτησης για επισκευή και 

συντήρηση. 

Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει τιμοκατάλογο για πρωτότυπα ή συμβατά 

ανταλλακτικά, καθώς και ενδεικτικό κόστος εργασίας για την 

αντικατάστασή τους, συμπεριλαμβανομένων των επαναφορτιζόμενων 

μπαταριών (κατά περίπτωση). 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει δήλωση ότι τα απαιτούμενα 

ανταλλακτικά θα είναι διαθέσιμα για Χ έτη [τουλάχιστον 3, αναμένεται να 

προσδιοριστούν] για κάθε παρεχόμενο μοντέλο.  

Θα θεωρείται ότι ο εξοπλισμός που φέρει σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 

1 και πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις συμμορφώνεται με το κριτήριο. 

ΡΗΤΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

CPC1 Συμφωνία παροχής υπηρεσιών 

Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το κριτήριο TS1 σχετικά με την παροχή διευρυμένης συμφωνίας παροχής υπηρεσιών. 

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει περιοδικές [μηνιαίες/ετήσιες] εκθέσεις σχετικά με τη συμμόρφωσή του με όλους τους δείκτες μέτρησης, τους 

βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ) και άλλους δείκτες που καθορίζονται στη συμφωνία επιπέδου υπηρεσιών. 

Επεξηγηματική σημείωση: Παραδείγματα βασικών δεικτών επιδόσεων 

 Συγκεντρωτικός ΒΔΕ 1 — Συμβάντα που επιλύθηκαν: αριθμός συμβάντων που επιλύθηκαν εντός του χρόνου επίλυσης συμβάντων κατά τη 
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διάρκεια ενός μηνός / συνολικός αριθμός συμβάντων που ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου μηνός ή ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια 

προηγούμενου μηνός και εξακολουθούσαν να εκκρεμούν. Μηνιαίος στόχος: ≥90 %. 

 Συγκεντρωτικός ΒΔΕ 2 — Δέσμευση για επισκευή ως πρώτο διορθωτικό μέτρο: αριθμός συμβάντων που επιλύθηκαν στο πλαίσιο επισκευής ή 

αναβάθμισης προϊόντος / αριθμός συμβάντων που επιλύθηκαν στο πλαίσιο αντικατάστασης προϊόντος.  

 

4.1.2 Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ 
 

Αντικείμενο 

Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

TS3 Εγγύηση του κατασκευαστή 

Ισχύει για όλες τις κατηγορίες συσκευών εκτός από τις 

ανακαινισμένες/ανακατασκευασμένες συσκευές.   

Για τις ανακαινισμένες/ανακατασκευασμένες συσκευές, βλέπε κριτήριο 

TS24. 

Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει προϊόντα που καλύπτονται από εγγύηση 

του κατασκευαστή Χ ετών [τουλάχιστον 2, αναμένεται να προσδιοριστούν].  

Εξακρίβωση:  

Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει γραπτή απόδειξη της εγγύησης του 

κατασκευαστή. Θα θεωρείται ότι ο εξοπλισμός που φέρει οικολογικό 

σήμα τύπου 1 και πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις συμμορφώνεται με 

το κριτήριο. 

Ισχύει για όλες τις κατηγορίες συσκευών εκτός από τις 

ανακαινισμένες/ανακατασκευασμένες συσκευές. 

Για τις ανακαινισμένες/ανακατασκευασμένες συσκευές, βλέπε κριτήριο 

TS24.    

Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει προϊόντα που καλύπτονται από εγγύηση 

του κατασκευαστή Χ ετών [τουλάχιστον 3, αναμένεται να προσδιοριστούν].  

Εξακρίβωση:  

Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει γραπτή απόδειξη της εγγύησης του 

κατασκευαστή. Θα θεωρείται ότι ο εξοπλισμός που φέρει οικολογικό 

σήμα τύπου 1 και πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις συμμορφώνεται με 

το κριτήριο. 

TS4 Σχεδιασμός με γνώμονα τη δυνατότητα επισκευής 

Ισχύει για όλες τις κατηγορίες συσκευών εκτός από τις Ισχύει για όλες τις κατηγορίες συσκευών εκτός από τις 
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ανακαινισμένες/ανακατασκευασμένες συσκευές.   

Ο προσφέρων πρέπει να διασφαλίζει ότι οι τεχνικές σύνδεσης ή 

σφράγισης των παρεχόμενων προϊόντων δεν εμποδίζουν την επισκευή και 

την αντικατάσταση των εξαρτημάτων (κρίσιμων κατασκευαστικών 

στοιχείων) που παρατίθενται κατωτέρω:  

 Φορητοί υπολογιστές: Μπαταρία, Πίνακας διάταξης απεικόνισης / 

Συναρμολόγηση διάταξης απεικόνισης, Αποθήκευση (SSD, HDD, 

RAM), Εξωτερικό/εσωτερικό τροφοδοτικό, Πληκτρολόγιο, Σύστημα / 

μητρική πλακέτα  

 Επιτραπέζιοι υπολογιστές: Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU), 

Μονάδα επεξεργασίας γραφικών (GPU) [Διασύνδεση περιφερειακών 

εξαρτημάτων (PCIe)], Εξωτερικό/εσωτερικό τροφοδοτικό, 

Αποθήκευση (SSD, HDD, ODD, RAM), Σύστημα / μητρική πλακέτα 

 Υπολογιστές «όλα σε ένα»: Εξωτερικό/εσωτερικό τροφοδοτικό, 

αποθήκευση (SSD, HDD, ODD, RAM), Σύστημα / μητρική πλακέτα 

 Υπολογιστές-ταμπλέτες: Μπαταρία, Πίνακας διάταξης απεικόνισης / 

Συναρμολόγηση διάταξης απεικόνισης, Εξωτερικό/εσωτερικό 

τροφοδοτικό 

 Έξυπνα τηλέφωνα: Μπαταρία, Πίνακας διάταξης απεικόνισης / 

Συναρμολόγηση διάταξης απεικόνισης, Φορτιστής 

 Διατάξεις απεικόνισης υπολογιστών: Καλώδια σύνδεσης, ηλεκτρικά 

καλώδια, εξωτερικό τροφοδοτικό 

Σημείωση 1: Οι ενσωματωμένες συγκολλημένες CPU εξαιρούνται από τον 

κατάλογο των κρίσιμων κατασκευαστικών στοιχείων. 

Σημείωση 2: Κατάλογος υποχρεωτικών αντικαταστάσιμων 

κατασκευαστικών στοιχείων για διατάξεις απεικόνισης υπολογιστών 

παρατίθεται στο παράρτημα II [Δ. Απαιτήσεις αποδοτικής χρήσης υλικών. 

ανακαινισμένες/ανακατασκευασμένες συσκευές.  

Ο προσφέρων πρέπει να διασφαλίζει ότι υπάρχει δυνατότητα εύκολης 

πρόσβασης στα ακόλουθα εξαρτήματα (κρίσιμα κατασκευαστικά 

στοιχεία), καθώς και δυνατότητα επισκευής και αντικατάστασής τους με 

τη χρήση εργαλείων που διατίθενται στο εμπόριο (κατηγορίας Α, Β ή Γ, 

όπως ορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο EN 45554:2020 — βλέπε 

επεξηγηματική σημείωση κατωτέρω): 

 Φορητοί υπολογιστές: Μπαταρία, Πίνακας διάταξης απεικόνισης / 

Συναρμολόγηση διάταξης απεικόνισης, Αποθήκευση (SSD, HDD, 

RAM), Εξωτερικό/εσωτερικό τροφοδοτικό, Πληκτρολόγιο, Σύστημα / 

μητρική πλακέτα  

 Επιτραπέζιοι υπολογιστές: Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU), 

Μονάδα επεξεργασίας γραφικών (GPU) [Διασύνδεση περιφερειακών 

εξαρτημάτων (PCIe)], Εξωτερικό/εσωτερικό τροφοδοτικό, 

Αποθήκευση (SSD, HDD, ODD, RAM), Σύστημα / μητρική πλακέτα 

 Υπολογιστές «όλα σε ένα»: Εξωτερικό/εσωτερικό τροφοδοτικό, 

αποθήκευση (SSD, HDD, ODD, RAM), Σύστημα / μητρική πλακέτα 

 Υπολογιστές-ταμπλέτες: Μπαταρία, Πίνακας διάταξης απεικόνισης / 

Συναρμολόγηση διάταξης απεικόνισης, Εξωτερικό/εσωτερικό 

τροφοδοτικό 

 Έξυπνα τηλέφωνα: Μπαταρία, Πίνακας διάταξης απεικόνισης / 

Συναρμολόγηση διάταξης απεικόνισης, Φορτιστής 

 Διατάξεις απεικόνισης υπολογιστών: Διάταξη οθόνης και πλακέτες 

οπισθοφωτισμού LED, ισχύος και ελέγχου 

Σημείωση 1: Οι ενσωματωμένες συγκολλημένες CPU εξαιρούνται από τον 

κατάλογο των κρίσιμων κατασκευαστικών στοιχείων. 

Σημείωση 2: Κατάλογος υποχρεωτικών αντικαταστάσιμων 

κατασκευαστικών στοιχείων για διατάξεις απεικόνισης υπολογιστών 
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Σημείο 5 στοιχείο α)] του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2021. 

Οι οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αντικατάστασης των εξαρτημάτων πρέπει 

να παρέχονται σε εγχειρίδιο συντήρησης/επισκευής. Το εγχειρίδιο πρέπει 

να περιλαμβάνει μέτρα ασφαλείας για την ασφαλή επιδιόρθωση, 

ανεπτυγμένο διάγραμμα της συσκευής που απεικονίζει τα μέρη στα οποία 

είναι δυνατή η πρόσβαση και η αντικατάσταση (τα οποία θα μπορούσαν 

επίσης να παρέχονται με τη μορφή εκπαιδευτικού βίντεο), καθώς και τα 

απαιτούμενα εργαλεία. Το εγχειρίδιο συντήρησης/επισκευής πρέπει να 

είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο, δωρεάν. 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει: 

 Δήλωση ότι τα σχετικά εξαρτήματα μπορούν να αντικατασταθούν από 

τον τελικό χρήστη και/ή από τεχνικό. 

 Το εγχειρίδιο συντήρησης/επισκευής που περιλαμβάνει οδηγίες 

σχετικά με τον τρόπο αντικατάστασης των εξαρτημάτων μέσω 

απευθείας συνδέσμου προς το έγγραφο στον δικτυακό τόπο του 

κατασκευαστή.  

 Πληροφορίες επισκευής σύμφωνα με το πρότυπο EN 45559:2019 — 

Μέθοδοι για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις πτυχές της 

αποτελεσματικότητας των υλικών των προϊόντων συνδεόμενων με την 

ενέργεια2. 

Θα θεωρείται ότι ο εξοπλισμός που φέρει οικολογικό σήμα τύπου 1 και 

πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις συμμορφώνεται με το κριτήριο.  

παρατίθεται στο παράρτημα II [Δ. Απαιτήσεις αποδοτικής χρήσης υλικών. 

Σημείο 5 στοιχείο α)] του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2021. 

Οι οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αντικατάστασης των εξαρτημάτων πρέπει 

να παρέχονται σε εγχειρίδιο συντήρησης/επισκευής. Το εγχειρίδιο πρέπει 

να περιλαμβάνει μέτρα ασφαλείας για την ασφαλή επιδιόρθωση, 

ανεπτυγμένο διάγραμμα της συσκευής που απεικονίζει τα μέρη στα οποία 

είναι δυνατή η πρόσβαση και η αντικατάσταση (τα οποία θα μπορούσαν 

επίσης να παρέχονται με τη μορφή εκπαιδευτικού βίντεο), καθώς και τα 

απαιτούμενα εργαλεία. Το εγχειρίδιο συντήρησης/επισκευής πρέπει να 

είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο, δωρεάν. 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει: 

 Δήλωση ότι τα σχετικά εξαρτήματα μπορούν να αντικατασταθούν από 

τον τελικό χρήστη και/ή από τεχνικό. 

 Το εγχειρίδιο συντήρησης/επισκευής που περιλαμβάνει οδηγίες 

σχετικά με τον τρόπο αντικατάστασης των εξαρτημάτων μέσω 

απευθείας συνδέσμου προς το έγγραφο στον δικτυακό τόπο του 

κατασκευαστή.   

 Οι πληροφορίες επισκευής πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 45559:2019 — Μέθοδοι για την παροχή πληροφοριών 

σχετικά με τις πτυχές της αποτελεσματικότητας των υλικών των 

προϊόντων συνδεόμενων με την ενέργεια2.  

Θα θεωρείται ότι ο εξοπλισμός που φέρει οικολογικό σήμα τύπου 1 και 

πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις συμμορφώνεται με το κριτήριο. 

                                                           
2 Σύμφωνα με το πρότυπο EN 45559:2019, για τους τελικούς χρήστες, οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται είναι απλές, σαφείς και εύληπτες, εύκολα προσβάσιμες, ορατές και ευανάγνωστες, και παρέχονται στις επίσημες 
γλώσσες των χωρών στις οποίες πωλείται το προϊόν. Όπου είναι δυνατόν, η χρήση συμβόλων μπορεί να αντικαθιστά ή να υποστηρίζει τη χρήση μακροσκελών ή πολύπλοκων κειμένων. Η μέθοδος επικοινωνίας θα πρέπει να 

αξιολογείται (ει δυνατόν) πριν από την εφαρμογή της σε επίπεδο τελικών χρηστών· τα πορίσματα τυχόν υφιστάμενων μελετών στον τομέα αυτόν λαμβάνονται υπόψη. 
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Επεξηγηματική σημείωση: Ταξινόμηση εργαλείων σύμφωνα με το πρότυπο EN 45554:2020 

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 45554:2020, ένα εξάρτημα μπορεί να αντικατασταθεί με εργαλεία κατηγορίας Α εάν η αποσυναρμολόγηση είναι εφικτή: 

o χωρίς χρήση εργαλείων· 

o με εργαλείο ή σύνολο εργαλείων που παρέχονται μαζί με το προϊόν ή με το ανταλλακτικό· 

o με βασικά εργαλεία, όπως παρατίθενται στον πίνακα Α.3 του προτύπου: κατσαβίδι για κοχλίες με κεφαλή με εγκοπή, με σταυροειδή 

εγκοπή ή με εξαγωνική εσοχή (ISO2380, ISO8764, ISO10664)· κλειδί για κοχλία εξαγωνικού κοιλώματος (ISO2936)· γερμανοπολύγωνο 

κλειδί (ISO7738)· πένσα με κόφτη (ISO5746)· ημικυκλικό μυτοτσίμπιδο (ISO5745)· πλαγιοκόφτης (ISO5749)· γκαζοτανάλια (ISO8976)· 

πένσα συγκράτησης· εργαλείο που συνδυάζει πένσα για απογύμνωση καλωδίων και πρέσα ακροδεκτών· μοχλοβραχίονας· τσιμπίδα· 

σφυρί, με κεφαλή χάλυβα (ISO15601)· κοπίδι (κόφτης) με δυνατότητα αποκοπής του άκρου της λάμας· πολύμετρο· δοκιμαστικό τάσης· 

σίδερο συγκόλλησης· πιστόλι θερμοκόλλησης· μεγεθυντικός φακός. 

Ένα εξάρτημα μπορεί να αντικατασταθεί με εργαλείο κατηγορίας Β, εάν η αποσυναρμολόγηση είναι εφικτή με τη χρήση εργαλείου ή με ειδικό 

εργαλείο για το συγκεκριμένο προϊόν που περιλαμβάνεται σε μέθοδο για την αξιολόγηση της δυνατότητας επισκευής, αναβάθμισης και 

επαναχρησιμοποίησης του προϊόντος (ελλείψει μεθόδου που να καθορίζει τα ειδικά εργαλεία για το συγκεκριμένο προϊόν, η κατηγορία αυτή είναι 

άκυρη). 

Ένα εξάρτημα μπορεί να αντικατασταθεί με εργαλείο κατηγορίας Γ εάν η αποσυναρμολόγηση δεν είναι εφικτή με τη χρήση βασικών εργαλείων ή 

ειδικών εργαλείων για το συγκεκριμένο προϊόν, όπως ορίζονται ανωτέρω, αλλά μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη χρήση ιδιόκτητων εργαλείων.   

TS5 Λειτουργική δυνατότητα για ασφαλή διαγραφή δεδομένων 

(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Ισχύει για όλες τις κατηγορίες συσκευών εκτός από τις διατάξεις απεικόνισης υπολογιστών και τις ανακαινισμένες/ανακατασκευασμένες συσκευές.   

Η λειτουργική δυνατότητα για ασφαλή διαγραφή δεδομένων πρέπει να καθίσταται διαθέσιμη για τη διαγραφή των δεδομένων χρήστη που περιέχονται 

σε όλες τις συσκευές αποθήκευσης δεδομένων του προϊόντος (βλέπε επεξηγηματική σημείωση κατωτέρω). Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτής 

της λειτουργικής δυνατότητας, τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται και το/τα ασφαλές/-ή πρότυπο/-α διαγραφής δεδομένων που υποστηρίζει πρέπει να 

παρέχονται στο εγχειρίδιο χρήστη και/ή μέσω διαδικτυακού συνδέσμου προς την ιστοσελίδα του κατασκευαστή. 

Εξακρίβωση:  

Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει προδιαγραφές για τη λειτουργική δυνατότητα διαγραφής δεδομένων που παρέχεται μαζί με το προϊόν. Σχετικό 

έγγραφο αναφοράς για τη συμμόρφωση μπορεί να είναι οι κατευθυντήριες γραμμές NIST 800-88 Αναθεώρηση 1, για το επίπεδο «Clear» (Εκκαθάριση) 
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ή ισοδύναμο. 

Θα θεωρείται ότι ο εξοπλισμός που φέρει σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις συμμορφώνεται με το κριτήριο. 

Επεξηγηματική σημείωση: Τεχνικές λύσεις για ασφαλή διαγραφή δεδομένων 

Η λειτουργική δυνατότητα για ασφαλή διαγραφή δεδομένων θα μπορούσε να υλοποιηθεί μέσω τεχνικών λύσεων όπως, ενδεικτικά, οι εξής: 

o λειτουργική δυνατότητα που υλοποιείται στο υλικολογισμικό, συνήθως στο βασικό σύστημα εισόδου/εξόδου (Basic Input/Output System 

— BIOS)· 

o λειτουργική δυνατότητα που υλοποιείται στο λογισμικό που περιλαμβάνεται σε αυτόνομο περιβάλλον με δυνατότητα εκκίνησης, η οποία 

παρέχεται σε σύμπυκνο δίσκο (CD) με δυνατότητα εκκίνησης· 

o ψηφιακός ευέλικτος δίσκος (DVD) ή συσκευή μνήμης αποθήκευσης με σύνδεση USB που περιλαμβάνεται μαζί με το προϊόν, ή σε 

λογισμικό με δυνατότητα εγκατάστασης στα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα που παρέχονται μαζί με το προϊόν. 

 

4.2 Διάρκεια ζωής και αντοχή της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

TS6 Αντοχή επαναφορτιζόμενης μπαταρίας  

Ισχύει για φορητές συσκευές (φορητούς υπολογιστές, υπολογιστές-ταμπλέτες 

και έξυπνα τηλέφωνα). 

Για τις ανακαινισμένες/ανακατασκευασμένες συσκευές, βλέπε κριτήρια 

TS24 και TS25.  

Η κατάσταση υγείας της μπαταρίας μετά από δοκιμή 300 κύκλων πρέπει 

να είναι ≥ 80 %.  

Οι δοκιμές πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με το πρότυπο IEC EN 61960-

Ισχύει για φορητές συσκευές (φορητούς υπολογιστές, υπολογιστές-ταμπλέτες 

και έξυπνα τηλέφωνα). 

Για τις ανακαινισμένες/ανακατασκευασμένες συσκευές, βλέπε κριτήρια 

TS25 και TS26.  

Η κατάσταση της υγείας της μπαταρίας μετά από δοκιμή πρέπει να είναι: 

  ≥90 % μετά από 300 κύκλους3, ή  

  ≥80 % μετά από 500 κύκλους. 

                                                           
3 Επισημαίνεται ότι το κατώτατο όριο δοκιμής των 300 κύκλων δεν αντιπροσωπεύει την αναμενόμενη αντοχή, αλλά αποτελεί υποκατάστατη τιμή για πολύ μεγαλύτερη αντοχή (π.χ. > 500 κύκλους).  
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3:2017. Βλέπε επεξηγηματική σημείωση κατωτέρω για τους ορισμούς. 

Εξακρίβωση: 

Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν αποτελέσματα δοκιμών που 

έχουν ληφθεί από διαπιστευμένους φορείς δοκιμών κατά ISO17025 

σύμφωνα με το πρότυπο IEC EN 61960-3:2017 ή ισοδύναμο. 

Θα θεωρείται ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 

1 και πληρούν τις καθορισμένες απαιτήσεις συμμορφώνονται με το 

κριτήριο.  

Οι δοκιμές πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με το πρότυπο IEC EN 61960-

3:2017 ή ισοδύναμο. Βλέπε επεξηγηματική σημείωση κατωτέρω για τους 

ορισμούς. 

Εξακρίβωση: 

Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν αποτελέσματα δοκιμών που 

έχουν ληφθεί από διαπιστευμένους φορείς δοκιμών κατά ISO17025 

σύμφωνα με το πρότυπο IEC EN 61960-3:2017.  

Θα θεωρείται ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 

1 και πληρούν τις καθορισμένες απαιτήσεις συμμορφώνονται με το 

κριτήριο.  

Επεξηγηματική σημείωση: Ορισμός της κατάστασης υγείας (SoH) 

Κατάσταση υγείας: Τρέχουσα χωρητικότητα πλήρους φόρτισης (σε mAh), εκφραζόμενη ως ποσοστό της χωρητικότητας που έχει προβλεφθεί από τον 

σχεδιασμό (ονομαστική χωρητικότητα). 

TS7 Ελάχιστες απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές επιδόσεις 

 

 

Ισχύει για φορητές συσκευές (φορητούς υπολογιστές, υπολογιστές-ταμπλέτες 

και έξυπνα τηλέφωνα). 

Για τις ανακαινισμένες/ανακατασκευασμένες συσκευές, βλέπε κριτήριο 

TS27. 

Η μπαταρία πρέπει να συμμορφώνεται με τα κριτήρια αποδοχής 

ηλεκτρικών δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο IEC EN 61960-3:2017 

(βλέπε λεπτομέρειες στο παράρτημα I του παρόντος εγγράφου).  

Εξακρίβωση:   

Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν αποτελέσματα δοκιμών που 

έχουν ληφθεί από διαπιστευμένους φορείς δοκιμών κατά ISO17025 

σύμφωνα με το πρότυπο EC EN 61960-3:2017.  

TS8 Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση υγείας της μπαταρίας 

(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
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Ισχύει για φορητές συσκευές (φορητούς υπολογιστές, υπολογιστές-ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα). 

Για τις ανακαινισμένες/ανακατασκευασμένες συσκευές, βλέπε κριτήριο TS26. 

Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει τον εξοπλισμό με προεγκατεστημένο λογισμικό για τον προσδιορισμό και την παρακολούθηση της κατάστασης της 

μπαταρίας / του συσσωρευτή και να επιτρέπει την ανάγνωση της «κατάστασης υγείας» και της «κατάστασης φόρτισης» της μπαταρίας ή του 

συσσωρευτή, καθώς και τον αριθμό των «πλήρων κύκλων φόρτισης» που έχουν ήδη εκτελεστεί από την μπαταρία / τον συσσωρευτή και την 

απεικόνιση των δεδομένων αυτών για τον χρήστη. Βλέπε επεξηγηματική σημείωση κατωτέρω για τους ορισμούς. 

Το λογισμικό πρέπει επίσης να παρέχει συμβουλές στους χρήστες για τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας. 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει τις προδιαγραφές και την έκδοση του λογισμικού. 

Θα θεωρείται ότι ο εξοπλισμός που φέρει σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις συμμορφώνεται με το κριτήριο.  

Επεξηγηματική σημείωση: Ορισμός του κύκλου φόρτισης, της κατάστασης φόρτισης (SoC) και της κατάστασης υγείας (SoH) 

 Κύκλος φόρτισης: Ένας κύκλος φόρτισης ολοκληρώνεται όταν η μπαταρία φορτίζεται πλήρως από το 0 % έως το 100 % και στη συνέχεια 

αποφορτίζεται πλήρως έως το 0 %. Αυτό θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με μερική φόρτιση-εκφόρτιση της μπαταρίας πολλές φορές σε 

διαφορετικά επίπεδα κατάστασης φόρτισης (SoC), υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσοστό φόρτισης-εκφόρτισης ισούται περίπου με την 

ονομαστική χωρητικότητα. 

 Κατάσταση φόρτισης: Η εναπομένουσα χωρητικότητα της μπαταρίας εκφραζόμενη ως ποσοστό της χωρητικότητας πλήρους φόρτισης (SBS-IF, 

1998). 

 Κατάσταση υγείας: Τρέχουσα χωρητικότητα πλήρους φόρτισης (σε mAh), εκφραζόμενη ως ποσοστό της χωρητικότητας που έχει προβλεφθεί από 

τον σχεδιασμό (ονομαστική χωρητικότητα). 

TS9 Λογισμικό προστασίας μπαταρίας 

(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Ισχύει για φορητούς υπολογιστές. 

Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει τον εξοπλισμό με προεγκατεστημένο λογισμικό που να επιτρέπει τον περιορισμό της κατάστασης φόρτισης (SoC) της 

μπαταρίας όταν ο υπολογιστής χρησιμοποιείται συστηματικά στη λειτουργία σύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. σε τιμή ≤ 80 % SoC). 

Εξακρίβωση: 
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Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει γραπτή δήλωση ότι τα προϊόντα τα οποία θα προμηθεύσει διαθέτουν προεγκατεστημένο λογισμικό με τα 

απαιτούμενα χαρακτηριστικά. Πρέπει επίσης να παρέχονται οι προδιαγραφές και η έκδοση του λογισμικού. 

Θα θεωρείται ότι ο εξοπλισμός που φέρει σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις συμμορφώνεται με το κριτήριο.  

TS10 Έξυπνη φόρτιση 

 Ισχύει για υπολογιστές-ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα.  

Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει τον εξοπλισμό με προεγκατεστημένο 

σύστημα διαχείρισης μπαταρίας που περιλαμβάνει λογισμικό έξυπνης 

φόρτισης, ικανό να αναγνωρίζει τις τακτικές συνήθειες / το μοντέλο 

φόρτισης του χρήστη, να διακόπτει τη διαδικασία φόρτισης πριν φτάσει το 

100 % (π.χ. στο 80 %) και να φορτίζει πλήρως τη συσκευή μόνον όταν το 

χρειάζεται ο χρήστης. 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει γραπτή δήλωση ότι τα προϊόντα τα 

οποία θα προμηθεύσει διαθέτουν προεγκατεστημένο λογισμικό με τα 

απαιτούμενα χαρακτηριστικά. Πρέπει επίσης να παρέχονται οι 

προδιαγραφές και η έκδοση του λογισμικού. 

Θα θεωρείται ότι ο εξοπλισμός που φέρει σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 

1 και πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις συμμορφώνεται με το κριτήριο.  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

AC1 Αντοχή περαιτέρω επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 

 Ισχύει για φορητές συσκευές (φορητούς υπολογιστές, υπολογιστές-ταμπλέτες 

και έξυπνα τηλέφωνα). 

Για τις ανακαινισμένες/ανακατασκευασμένες συσκευές, βλέπε κριτήριο 

AC11. 

Θα δίδονται πρόσθετοι βαθμοί εάν η αντοχή της μπαταρίας είναι άνω των 

500 κύκλων (με διατήρηση χωρητικότητας ≥ 80 % της αρχικής 
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ονομαστικής χωρητικότητας) κατ’ αναλογία προς τον πρόσθετο αριθμό 

κύκλων που εξασφαλίζεται. 

Εξακρίβωση: 

Οι δοκιμές πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με το πρότυπο IEC EN 61960-

3:2017. Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν αποτελέσματα δοκιμών 

που έχουν ληφθεί από διαπιστευμένους φορείς δοκιμών κατά ISO17025. 

 

4.3 Δοκιμή ανθεκτικότητας κινητού εξοπλισμού 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

TS11 Δοκιμή πτώσης  

(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Ισχύει για φορητές συσκευές (φορητούς υπολογιστές, υπολογιστές-ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα). 

Ο εξοπλισμός πρέπει να υποβάλλεται σε δοκιμή σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα: 

 IEC 60068 Μέρος 2-31: Ec (Ελεύθερη πτώση, διαδικασία 1) ή 

 MIL-STD-810H - Method 516.8 – Shock (Procedure IV) [Μέθοδος 516.8 – Κρούση (διαδικασία IV)] με ύψος πτώσης 45 cm.  

Σημείωση: Οι δοκιμές που διεξάγονται σύμφωνα με την αντίστοιχη μέθοδο που παρατίθεται στην προηγούμενη έκδοση του στρατιωτικού προτύπου «MIL-

STD-810G» μπορούν να γίνονται δεκτές έως το τέλος του 2021 (βλέπε παράρτημα ΙΙ για λεπτομέρειες). 

Ο εξοπλισμός πρέπει να πληροί τις λειτουργικές απαιτήσεις επιδόσεων που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος εγγράφου μετά την έκθεση 

στη δοκιμή πτώσης. 

Εναλλακτικά, η συσκευή πρέπει να διαθέτει κάλυμμα και προστατευτικά περιβλήματα που δοκιμάζονται ή σχεδιάζονται σύμφωνα με πρότυπο 

στιβαρότητας, όπως το πρότυπο US MIL-STD-810 ή ισοδύναμες διαδικασίες δοκιμών. 

Εξακρίβωση:  

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει εκθέσεις δοκιμών που καταδεικνύουν ότι το μοντέλο έχει δοκιμαστεί και πληροί τις λειτουργικές απαιτήσεις 
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επιδόσεων όσον αφορά την ανθεκτικότητα.  

Οι δοκιμές πρέπει να διεξάγονται από εγκατάσταση δοκιμών διαπιστευμένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025. 

Οι υφιστάμενες δοκιμές για το προϊόν, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τις ίδιες ή αυστηρότερες προδιαγραφές, θα γίνονται δεκτές χωρίς να 

χρειάζονται επαναληπτικές δοκιμές.  

Θα θεωρείται ότι ο εξοπλισμός που φέρει σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις συμμορφώνεται με το κριτήριο.  

TS12 Θερμική τάση 

 Ισχύει για φορητές συσκευές (φορητούς υπολογιστές, υπολογιστές-ταμπλέτες 

και έξυπνα τηλέφωνα). 

Ο εξοπλισμός πρέπει να υποβάλλεται σε δοκιμή σύμφωνα με τα ακόλουθα 

πρότυπα: 

 IEC 60068 Μέρος 2-1: Δοκιμές A: Ψυχρές Μέρος 2-2: Δοκιμές Β: 

Ξηρή θερμότητα, ή 

 MIL-STD-810H Method 501.7 - High temperature - Basic Hot (A2) 

[Μέθοδος 501.7 - Υψηλή θερμοκρασία - Βασική θερμή δοκιμή (A2)] 

και Method 502.7 - Low temperature - Basic Cold (C1) [Μέθοδος 

502.7 - Χαμηλή θερμοκρασία - Βασική ψυχρή δοκιμή (C1)], 

με τις τροποποιημένες θερμοκρασίες αποθήκευσης/λειτουργίας που 

περιγράφονται στο παράρτημα II. 

Ο εξοπλισμός πρέπει να πληροί τις λειτουργικές απαιτήσεις επιδόσεων 

που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος εγγράφου μετά την 

έκθεση στις δοκιμές θερμικής τάσης. 

Σημείωση: Οι δοκιμές που διεξάγονται σύμφωνα με την αντίστοιχη μέθοδο 

που παρατίθεται στην προηγούμενη έκδοση του στρατιωτικού προτύπου 

«MIL-STD-810G» μπορούν να γίνονται δεκτές έως το τέλος του 2021 

(βλέπε παράρτημα ΙΙ για λεπτομέρειες).  

Εξακρίβωση:  

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει εκθέσεις δοκιμών που καταδεικνύουν 
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ότι το μοντέλο έχει δοκιμαστεί και πληροί τις λειτουργικές απαιτήσεις 

επιδόσεων όσον αφορά τη θερμική τάση. Οι δοκιμές πρέπει να 

διεξάγονται από εγκατάσταση δοκιμών διαπιστευμένη σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 17025. Οι υφιστάμενες δοκιμές για το προϊόν, οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν με τις ίδιες ή αυστηρότερες προδιαγραφές, θα 

γίνονται δεκτές χωρίς να χρειάζονται επαναληπτικές δοκιμές.  

Θα θεωρείται ότι ο εξοπλισμός που φέρει σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 

1 και πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις συμμορφώνεται με το κριτήριο.  

TS13 Επίπεδο προστασίας έναντι εισόδου στερεών σωμάτων και υγρών — ημιανθεκτικές και ανθεκτικές συσκευές 

 

 

 

 

 

 

Ισχύει για φορητές συσκευές (φορητούς υπολογιστές, υπολογιστές-ταμπλέτες 

και έξυπνα τηλέφωνα). 

Συμπεριλαμβάνεται όταν η αναμενόμενη χρήση αφορά δραστηριότητες 

εργασίας σε εξωτερικούς χώρους ή άλλα περιβάλλοντα και συνθήκες 

σκληρής χρήσης.  

Ο εξοπλισμός που παραδίδεται στο πλαίσιο της σύμβασης πρέπει να έχει 

υποβληθεί επιτυχώς σε δοκιμές ανθεκτικότητας που έχουν διεξαχθεί 

σύμφωνα με: 

 το πρότυπο IEC/EN 60529:2013 Βαθμοί προστασίας που 

παρέχονται από περιβλήματα (κωδικός IP) ή 

 το πρότυπο MIL-STD-810H 510.7 – Procedure I - Sand and Dust 

– Blowing Dust [Διαδικασία I - Άμμος και σκόνη – Αιωρούμενος 

κονιορτός], και το πρότυπο MIL-STD-810H 506.6 – Procedure I 

Rain [Διαδικασία I - Βροχή]. 

Ο εξοπλισμός πρέπει να πληροί τις λειτουργικές απαιτήσεις επιδόσεων 

που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος εγγράφου μετά την 

έκθεση στις δοκιμές θερμικής τάσης. 

Ο βαθμός προστασίας που παρέχεται από τα περιβλήματα πρέπει να 

κατατάσσεται σε επίπεδο IP54 ή υψηλότερο.  
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Σημείωση: Οι δοκιμές που διεξάγονται σύμφωνα με την αντίστοιχη μέθοδο 

που παρατίθεται στην προηγούμενη έκδοση του στρατιωτικού προτύπου 

«MIL-STD-810G» μπορούν να γίνονται δεκτές έως το τέλος του 2021 

(βλέπε παράρτημα ΙΙ για λεπτομέρειες). 

Εξακρίβωση:  

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει εκθέσεις δοκιμών που καταδεικνύουν 

ότι το μοντέλο έχει δοκιμαστεί και πληροί τις λειτουργικές απαιτήσεις 

επιδόσεων όσον αφορά την προστασία έναντι εισόδου στερεών σωμάτων 

και υγρών. Οι δοκιμές πρέπει να διεξάγονται από εγκατάσταση δοκιμών 

διαπιστευμένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025. 

Οι υφιστάμενες δοκιμές για το προϊόν, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με 

τις ίδιες ή αυστηρότερες προδιαγραφές, θα γίνονται δεκτές χωρίς να 

χρειάζονται επαναληπτικές δοκιμές.  

Θα θεωρείται ότι ο εξοπλισμός που φέρει σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 

1 και πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις συμμορφώνεται με το κριτήριο. 

Επεξηγηματική σημείωση: Βαθμός προστασίας κατά το πρότυπο IEC/EN 60529:2013 

 Βαθμός προστασίας από στερεά ξένα σώματα, που υποδεικνύεται από τον πρώτο χαρακτηριστικό αριθμό:  

 IP5x — Η είσοδος σκόνης δεν προλαμβάνεται πλήρως, αλλά η σκόνη δεν πρέπει να εισχωρεί σε τέτοια ποσότητα ώστε να παρεμποδίζει την 

ικανοποιητική λειτουργία της συσκευής ή να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια· 

 IP6x — Καμία είσοδος σκόνης· πλήρης προστασία έναντι επαφής. 

 Βαθμός προστασίας από το νερό, που υποδεικνύεται από τον δεύτερο χαρακτηριστικό αριθμό:  

 IPx4 — Το πιτσίλισμα με νερό προς το περίβλημα από οποιαδήποτε κατεύθυνση δεν πρέπει να έχει επιβλαβείς επιδράσεις· 

 IPx5 — Εκτόξευση νερού σε πίδακες προς το περίβλημα από οποιαδήποτε κατεύθυνση χωρίς επιβλαβείς επιδράσεις· 

 IPx6 — Εκτόξευση νερού σε πίδακες με ισχυρή πίεση προς το περίβλημα από οποιαδήποτε κατεύθυνση χωρίς επιβλαβείς επιδράσεις· 

 IPx7 — Η είσοδος νερού σε ποσότητες που προκαλούν επιβλαβείς επιδράσεις δεν πρέπει να είναι δυνατή όταν το περίβλημα βυθίζεται 

προσωρινά σε νερό υπό τυποποιημένες συνθήκες πίεσης και χρόνου· 
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 IPx8 — Η εισροή νερού σε ποσότητες που προκαλούν επιβλαβείς επιδράσεις δεν πρέπει να είναι δυνατή όταν το περίβλημα βυθίζεται συνεχώς 

σε νερό υπό συνθήκες οι οποίες πρέπει να συμφωνούνται μεταξύ του κατασκευαστή και του χρήστη, αλλά είναι σοβαρότερες από ό,τι για τον 

αριθμό 7. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

AC2 Δοκιμή ανθεκτικότητας κινητού εξοπλισμού 

(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Ισχύει για φορητές συσκευές (φορητούς υπολογιστές, υπολογιστές-ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα). 

Οι εφαρμοστέες δοκιμές πρέπει να προσδιορίζονται στην προσφορά, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες χρήσης που έχουν οριστεί για το προϊόν.  

Θα δίδονται βαθμοί για προσφορές που περιλαμβάνουν προϊόντα τα οποία έχουν υποβληθεί επιτυχώς σε δοκιμές ανθεκτικότητας σύμφωνα με το 

πρότυπο IEC 60068, το πρότυπο US MIL-810 ή ισοδύναμο.  

Μπορούν να αποδοθούν έως και x βαθμοί [αναμένεται να προσδιοριστούν] για: 

 Τυχαία πτώση (x βαθμοί) 

 Αντοχή σε κρούση (x βαθμοί)  

 Αντοχή σε δόνηση (x βαθμοί) 

 Ανθεκτικότητα οθόνης (x βαθμοί)  

 Θερμική τάση (x βαθμοί) 

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

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει εκθέσεις δοκιμών που καταδεικνύουν ότι το μοντέλο έχει δοκιμαστεί και πληροί τις λειτουργικές απαιτήσεις 

επιδόσεων όσον αφορά την ανθεκτικότητα. 

Οι δοκιμές πρέπει να διεξάγονται από εγκατάσταση δοκιμών διαπιστευμένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025. 

Οι υφιστάμενες δοκιμές για το προϊόν, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τις ίδιες ή αυστηρότερες προδιαγραφές, θα γίνονται δεκτές χωρίς να 
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χρειάζονται επαναληπτικές δοκιμές.  

Θα θεωρείται ότι ο εξοπλισμός που φέρει σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις συμμορφώνεται με το κριτήριο. 

AC3 Επίπεδο προστασίας έναντι εισόδου στερεών σωμάτων και υγρών — ημιανθεκτικές και ανθεκτικές συσκευές 

Ισχύει για φορητές συσκευές (φορητούς υπολογιστές, υπολογιστές-ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα). 

Συμπεριλαμβάνεται όταν η αναμενόμενη χρήση αφορά δραστηριότητες εργασίας σε εξωτερικούς χώρους ή άλλα περιβάλλοντα και συνθήκες σκληρής 

χρήσης.  

Θα δίδονται βαθμοί εάν τα προϊόντα αποδεικνύουν ότι έχουν επιτύχει το ακόλουθο επίπεδο προστασίας IP σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 

60529:2013: 

 IP65 – 025 X βαθμοί 

 IP66 – 0,5 X βαθμοί 

 IP67 – 0,75 X βαθμοί  

 IP68 – X βαθμοί  

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει εκθέσεις δοκιμών που καταδεικνύουν ότι το μοντέλο έχει δοκιμαστεί και πληροί τις λειτουργικές απαιτήσεις 

επιδόσεων όσον αφορά την προστασία έναντι εισόδου στερεών σωμάτων και υγρών.  

Οι δοκιμές πρέπει να διεξάγονται από εγκατάσταση δοκιμών διαπιστευμένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025. 

Οι υφιστάμενες δοκιμές για το προϊόν, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τις ίδιες ή αυστηρότερες προδιαγραφές, θα γίνονται δεκτές χωρίς να 

χρειάζονται επαναληπτικές δοκιμές.  

Θα θεωρείται ότι ο εξοπλισμός που φέρει σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις συμμορφώνεται με το κριτήριο. 

 

4.4 Διαλειτουργικότητα και δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των κατασκευαστικών στοιχείων 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 
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TS14 Τυποποιημένη θύρα 

(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Ισχύει για όλες τις συσκευές εκτός από τις διατάξεις απεικόνισης υπολογιστών και τις ανακαινισμένες/ανακατασκευασμένες συσκευές. 

Ο εξοπλισμός που παραδίδεται στο πλαίσιο της σύμβασης πρέπει να φέρει τουλάχιστον μία τυποποιημένη υποδοχή (θύρα) USB Type-C™ για 

ανταλλαγή δεδομένων, η οποία διαθέτει οπισθόδρομη συμβατότητα με το USB 2.0 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62680-1-3:2018. 

Εάν το προϊόν δεν διαθέτει ενσωματωμένη υποδοχή USB Type-C, τότε πρέπει να διατίθεται προσαρμογέας για παραγγελία χωρίς πρόσθετο κόστος. 

Εξακρίβωση:  

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει εγχειρίδιο προϊόντος για κάθε παρεχόμενο μοντέλο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει ανεπτυγμένο διάγραμμα της 

συσκευής που να απεικονίζει τους τύπους βυσμάτων που χρησιμοποιούνται.  

Θα θεωρείται ότι ο εξοπλισμός που φέρει σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις συμμορφώνεται με το κριτήριο. 

Επεξηγηματική σημείωση: Τυποποιημένη θύρα USB Type-C™ 

Η υποδοχή USB Type-C™ ορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62680-1-3:2018 — Διεπαφές ενιαίου σειριακού διαύλου για δεδομένα και ισχύ — 

Μέρος 1-3: Κοινά εξαρτήματα — Προδιαγραφή καλωδίου και βύσματος USB Type-C™. 

TS15 Τυποποιημένο εξωτερικό τροφοδοτικό 

 Ισχύει για όλες τις φορητές συσκευές με τροφοδοτικό ισχύος έως 100 W. 

Για τις ανακαινισμένες/ανακατασκευασμένες συσκευές, βλέπε κριτήριο 

AC12. 

Το κριτήριο αυτό δεν ισχύει για προϊόντα με ικανότητα (ασύρματης) 

φόρτισης Qi (π.χ. για ισχυρή αντοχή στη βύθιση σε νερό ή στη σκόνη, όπως 

οι βιομηχανικοί υπολογιστές). 

Ο εξοπλισμός που παραδίδεται στο πλαίσιο της σύμβασης πρέπει να φέρει 

τυποποιημένη υποδοχή (θύρα) USB Type-C™ για παροχή ισχύος (PD) 

μέσω USB σύμφωνα με το πρότυπο EN/IEC 63002:2017.  

Εάν το προϊόν δεν διαθέτει ενσωματωμένη υποδοχή USB για παροχή 

ισχύος (PD), τότε πρέπει να διατίθεται προσαρμογέας για παραγγελία 

χωρίς πρόσθετο κόστος. 
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Εξακρίβωση:  

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει εγχειρίδιο προϊόντος για κάθε 

παρεχόμενο μοντέλο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει ανεπτυγμένο 

διάγραμμα της συσκευής που να απεικονίζει τους τύπους υποδοχών που 

χρησιμοποιούνται για την παροχή ισχύος. 

Επεξηγηματική σημείωση: Τυποποιημένο εξωτερικό τροφοδοτικό 

Οι κατευθυντήριες γραμμές διαλειτουργικότητας για εξωτερικά τροφοδοτικά καθορίζονται σύμφωνα με το πρότυπο IEC 63002:2016 — Μέθοδος 

διαλειτουργικότητας αναγνώρισης και επικοινωνίας για εξωτερικά τροφοδοτικά ισχύος που χρησιμοποιούνται με φορητές υπολογιστικές διατάξεις. 

TS16 Εξωτερικό τροφοδοτικό ισχύος: αποσπώμενα καλώδια 

 Ισχύει για όλες τις φορητές συσκευές με τροφοδοτικό ισχύος έως 100 W, 

εκτός από τις ανακαινισμένες/ανακατασκευασμένες συσκευές.   

Για τις ανακαινισμένες/ανακατασκευασμένες συσκευές, βλέπε κριτήριο 

AC13. 

Η διάρθρωση του εξωτερικού τροφοδοτικού ισχύος (EPS) πρέπει να 

αποτελείται από ένα EPS με σύνδεση USB με αποσπώμενο καλώδιο 

εισόδου (ή ενσωματωμένο στο περίβλημα του EPS) και ένα αποσπώμενο 

καλώδιο εξόδου προς τη συσκευή ΤΠΕ 

Εξακρίβωση:  

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει τεκμηρίωση προϊόντος για κάθε 

παρεχόμενο μοντέλο, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει ανεπτυγμένο 

διάγραμμα της συσκευής που να απεικονίζει τα κύρια χαρακτηριστικά του 

εξωτερικού τροφοδοτικού ισχύος (EPS) με σύνδεση USB. 

TS17 Οπισθόδρομη συμβατότητα: προσαρμογείς 

 Ισχύει για σταθερούς και φορητούς υπολογιστές. 

Οι ακόλουθοι προσαρμογείς [αναμένεται να επιλεγούν από τον κατωτέρω 

κατάλογο] πρέπει να είναι διαθέσιμοι για χωριστή προμήθεια: 

 USB-C σε USB Type-A  
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 USB-C σε VGA  

 USB-C σε HDMI 

 USB-C σε RJ45 (θύρα Ethernet) 

Εξακρίβωση:  

Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει προδιαγραφές προϊόντος και 

τιμοκατάλογο για τους απαιτούμενους προσαρμογείς. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

AC4 Εξοπλισμός ΤΠΕ χωρίς εξαρτήματα 

 Ισχύει για φορητούς υπολογιστές, υπολογιστές-ταμπλέτες και έξυπνα 

τηλέφωνα. 

Θα δίδονται πρόσθετοι βαθμοί εάν είναι διαθέσιμα για χωριστή προμήθεια 

τα ακόλουθα εξαρτήματα:  

 Εξωτερικό τροφοδοτικό ισχύος (EPS) 

 Ακουστικά κεφαλής  

Εξακρίβωση:  

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει προσφορά για το μοντέλο με και χωρίς 

τα εν λόγω εξαρτήματα και χωριστή προσφορά για καθένα από τα 

εξαρτήματα αυτά. Στην προσφορά θα πρέπει επίσης να περιγράφεται η 

διαδικασία παραγγελίας των εξαρτημάτων. 

 

5 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΣ — ΤΟΜΕΑΣ 2: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

Αντικείμενο 



 

36 

Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

TS18 Ελάχιστες ενεργειακές επιδόσεις για υπολογιστές  

(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Ισχύει για σταθερούς και φορητούς υπολογιστές. 

Η υπολογιζόμενη τυπική κατανάλωση ενέργειας (ΕTEC) για κάθε τεμάχιο εξοπλισμού που παραδίδεται στο πλαίσιο της σύμβασης πρέπει να είναι 

μικρότερη ή ίση με τη μέγιστη απαίτηση ETEC, όπως περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος εγγράφου. 

Εξακρίβωση: 

Οι προσφέροντες πρέπει να αναφέρουν την τιμή της τυπικής κατανάλωσης ενέργειας (ETEC), βάσει δοκιμών και υπολογισμών σύμφωνα με το πρότυπο 

IEC 62623:2012. 

Θα θεωρείται ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 ή σήμα από άλλο σύστημα επισήμανσης και πληρούν τις καθορισμένες 

απαιτήσεις συμμορφώνονται με το κριτήριο. Εναλλακτικά αποτελέσματα δοκιμών που έχουν ληφθεί από διαπιστευμένους φορείς δοκιμών κατά 

ISO17025 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62623:2012 γίνονται δεκτά ως απόδειξη συμμόρφωσης. 

TS19 Ελάχιστες ενεργειακές επιδόσεις για οθόνες 

Ισχύει για διατάξεις απεικόνισης υπολογιστών. 

Ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης για κάθε μοντέλο που παραδίδεται στο 

πλαίσιο της σύμβασης πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ των ενεργειακών 

τάξεων A-D, όπως ορίζονται στο παράρτημα I του κατ’ εξουσιοδότηση 

κανονισμού (ΕΕ) 2019/2013 της Επιτροπής4.  

Εξακρίβωση: 

Για κάθε μοντέλο που παραδίδεται, ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει την 

Ισχύει για διατάξεις απεικόνισης υπολογιστών από τις 31 Μαρτίου 2021. 

Ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης για κάθε μοντέλο που παραδίδεται στο 

πλαίσιο της σύμβασης πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ των ακόλουθων 

τάξεων [A· D] (αναμένεται να προσδιοριστούν από την αναθέτουσα αρχή 

σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στην επεξηγηματική 

σημείωση κατωτέρω).  

Εξακρίβωση: 

                                                           
4 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/2013 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των ηλεκτρονικών διατάξεων 

απεικόνισης και για την κατάργηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1062/2010 της Επιτροπής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ). 
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έγκυρη ενεργειακή ετικέτα που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό-

πλαίσιο της ΕΕ για την ενεργειακή επισήμανση (2017/1369).  

Θα θεωρείται ότι τα προϊόντα που φέρουν επισήμανση τάξης A, B, C ή D 

συμμορφώνονται με το κριτήριο.  

Για κάθε μοντέλο που παραδίδεται, οι προσφέροντες πρέπει να 

υποβάλλουν την έγκυρη ενεργειακή ετικέτα που έχει εκδοθεί σύμφωνα με 

τον κανονισμό-πλαίσιο της ΕΕ για την ενεργειακή επισήμανση 

(2017/1369). 

Θα θεωρείται ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 

1 και πληρούν τις καθορισμένες απαιτήσεις συμμορφώνονται με το 

κριτήριο. 

Επεξηγηματική σημείωση: Ορισμός των απαιτούμενων ενεργειακών τάξεων 

Η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να αναφέρεται στις δύο πρώτες ενεργειακές τάξεις της ΕΕ που είναι διαθέσιμες κατά τον χρόνο υποβολής της 

προσφοράς, οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον 25 καταχωρισμένα μοντέλα οθόνης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων προϊόντων για 

την ενεργειακή επισήμανση (EPREL). 

Από τις 31 Μαρτίου 2021, οι προμηθευτές οθονών υπολογιστών θα καταχωρίζουν τις συσκευές τους στη βάση δεδομένων EPREL, πριν από την 

πώλησή τους στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι αναθέτουσες αρχές (και οι καταναλωτές) θα έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης στη βάση δεδομένων 

προϊόντων για τις ενεργειακές ετικέτες και τα δελτία πληροφοριών για τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής τάξης. 

Η διαθεσιμότητα συσκευών με τις απαιτούμενες επιδόσεις και χαρακτηριστικά μπορεί να εξακριβώνεται απευθείας μέσω της βάσης δεδομένων 

EPREL. Η διαγώνιος της οθόνης σε cm και η ανάλυση της οθόνης σε εικονοστοιχεία (pixel) αποτελούν παραδείγματα των πληροφοριών που 

περιλαμβάνονται στο δελτίο πληροφοριών προϊόντος. 

TS20 Συσκευές ελαφρών τερματικών σε περιβάλλον διακομιστή  

 Ισχύει για ελαφρά τερματικά. 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή μπορεί γενικά να λαμβάνεται υπόψη σε 

ένα εργασιακό περιβάλλον που βασίζεται σε διακομιστή. 

Ο εξοπλισμός που παραδίδεται στο πλαίσιο της σύμβασης πρέπει να 

χαρακτηρίζεται ως «ελαφρό τερματικό». Η τυπική κατανάλωση ενέργειας 

(ETEC) για κάθε παραδιδόμενο τεμάχιο εξοπλισμού πρέπει να είναι 

χαμηλότερη από την τιμή ETEC_MAX για ελαφρά τερματικά, όπως 

υπολογίζεται στο παράρτημα II.  

Εξακρίβωση: 

Οι προσφέροντες πρέπει να αναφέρουν την τιμή της τυπικής κατανάλωσης 
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ενέργειας (ETEC) σε kWh, βάσει δοκιμών και υπολογισμών σύμφωνα με το 

πρότυπο IEC 62623:2012 και να αποδείξουν τη συμμόρφωση με το όριο 

ETEC_MAX που υπολογίζεται στο παράρτημα II για τα ελαφρά τερματικά. 

Θα θεωρείται ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 

1 και πληρούν τις καθορισμένες απαιτήσεις συμμορφώνονται με το 

κριτήριο.  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

AC5 Βελτίωση της κατανάλωσης ενέργειας πάνω από το καθορισμένο κατώτατο όριο για υπολογιστές  

(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Συνιστάται η χρήση του παρόντος κριτηρίου σε συνδυασμό με το TS18 για επιτραπέζιους υπολογιστές, εάν τα προϊόντα προορίζονται για έντονη χρήση 

γραφικών. 

Θα δίδονται βαθμοί εάν το προϊόν είναι ενεργειακά αποδοτικότερο από την τιμή ETEC_MAX που απαιτείται βάσει του κριτηρίου TS18. 

Μπορούν να αποδοθούν έως και x βαθμοί [αναμένεται να προσδιοριστούν]. Οι βαθμοί πρέπει να αποδίδονται ανάλογα με τη βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης ως εξής: 

 μείωση άνω του 60 %: x βαθμοί 

 μείωση μεταξύ 40-59 %: 0,75x βαθμοί 

 μείωση μεταξύ 25-39 %: 0,50x βαθμοί 

 μείωση μεταξύ 15-24 %: 0,25x βαθμοί 

Εξακρίβωση: 

Οι προσφέροντες πρέπει να αναφέρουν την τιμή της τυπικής κατανάλωσης ενέργειας (ETEC), βάσει δοκιμών και υπολογισμών σύμφωνα με το πρότυπο 

IEC 62623:2012. Η τυπική κατανάλωση ενέργειας που αναφέρεται σε έγκυρο πιστοποιητικό Energy Star μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη 

συμμόρφωσης. 

AC6 Βελτίωση της κατανάλωσης ενέργειας πάνω από το καθορισμένο κατώτατο όριο για οθόνες 

Ισχύει για διατάξεις απεικόνισης υπολογιστών. Ισχύει για διατάξεις απεικόνισης υπολογιστών. 



 

39 

Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το κριτήριο TS19. 

Θα δίδονται βαθμοί εάν το προϊόν ανήκει σε υψηλότερη ενεργειακή τάξη 

από την D. 

Μπορούν να αποδοθούν έως και x βαθμοί [αναμένεται να προσδιοριστούν]. 

Οι βαθμοί πρέπει να αποδίδονται ανάλογα με τη βελτίωση της τάξης 

ενεργειακής απόδοσης ως εξής: 

Τάξη ενεργειακής 

απόδοσης 

Δείκτης ενεργειακής 

απόδοσης  

(EEI) 

Βαθμοί  

A EEI < 0,30  x βαθμοί 

Β 0,30 ≤ EEI < 0,40 0,66x βαθμοί 

C 0,40 ≤ EEI < 0,50 0,33x βαθμοί 

Εξακρίβωση: 

Για κάθε μοντέλο που παραδίδεται, ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει την 

έγκυρη ενεργειακή ετικέτα που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό-

πλαίσιο της ΕΕ για την ενεργειακή επισήμανση (2017/1369).  

Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το κριτήριο TS19. 

Θα δίδονται βαθμοί εάν ο εξοπλισμός που παραδίδεται στο πλαίσιο της 

σύμβασης βρίσκεται στην υψηλότερη τάξη ενεργειακής επισήμανσης για 

καταχωρισμένα μοντέλα οθόνης στη βάση δεδομένων για τα προϊόντα 

(βάση δεδομένων EPREL) κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς [τάξη 

X, αναμένεται να προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή].   

Εξακρίβωση: 

Για κάθε μοντέλο που παραδίδεται, οι προσφέροντες πρέπει να 

υποβάλλουν την έγκυρη ενεργειακή ετικέτα που έχει εκδοθεί σύμφωνα με 

τον κανονισμό-πλαίσιο της ΕΕ για την ενεργειακή επισήμανση 

(2017/1369). 
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6 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΣ — ΤΟΜΕΑΣ 3: ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
 

Αντικείμενο 

Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

SC1 Έλεγχοι ουσιών που υπόκεινται σε περιορισμό 

 Ισχύει για όλες τις σχετικές κατηγορίες προϊόντων εκτός από τις 

ανακαινισμένες/ανακατασκευασμένες συσκευές.   

Ο προσφέρων πρέπει να αποδεικνύει τη χρήση πλαισίου για ελέγχους 

ουσιών που υπόκεινται σε περιορισμό (RSC) κατά μήκος της αλυσίδας 

εφοδιασμού για τα προϊόντα που θα παρασχεθούν. 

Οι αξιολογήσεις προϊόντων σύμφωνα με τους RSC θα πρέπει να 

καλύπτουν, κατ’ ελάχιστον, τους ακόλουθους τομείς: 

 προγραμματισμός/σχεδιασμός προϊόντων· 

 συμμόρφωση του προμηθευτή· 

 αναλυτική δοκιμή. 

Στους RSC πρέπει να περιγράφονται τουλάχιστον οι ουσίες που 

υπόκεινται σε περιορισμό βάσει της οδηγίας για τον περιορισμό των 

επικίνδυνων ουσιών (RoHS) και, κατά περίπτωση, βάσει του 

κανονισμού REACH (παράρτημα XVII), καθώς και οι ουσίες που 

περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών του REACH 

(βλέπε επεξηγηματική σημείωση κατωτέρω). Η εφαρμογή θα πρέπει 

να ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές που παρατίθενται στο 

πρότυπο IEC 62476 ή ισοδύναμο και να χρησιμοποιεί τη βάση 

δηλώσεων υλικών σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62474 ως βάση για 

την ταυτοποίηση, ανίχνευση και δήλωση ειδικών πληροφοριών 
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σχετικά με τη σύσταση των προϊόντων που θα παρασχεθούν. 

Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το IPC1752 για τη συλλογή 

δηλώσεων από την αλυσίδα εφοδιασμού. 

Οι δηλώσεις συμμόρφωσης του προμηθευτή με τους RSC πρέπει να 

συλλέγονται και να επικαιροποιούνται για τα σχετικά υλικά, μέρη και 

υποσυστήματα των προϊόντων που θα παρασχεθούν. Όπου συντρέχει 

περίπτωση, οι δηλώσεις αυτές υποστηρίζονται από ελέγχους 

προμηθευτών και αναλυτικές δοκιμές.  

Οι διαδικασίες των RSC πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η συμμόρφωση 

προϊόντων και προμηθευτών επαναξιολογείται όταν: 

 μεταβάλλονται οι απαιτήσεις σχετικά με τις ουσίες που 

υπόκεινται σε περιορισμό· 

 μεταβάλλονται τα παρεχόμενα υλικά, μέρη και υποσυστήματα· 

 μεταβάλλονται οι εργασίες κατασκευής και συναρμολόγησης. 

 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει τεκμηρίωση στην οποία να 

περιγράφονται το σύστημα και οι διαδικασίες του και να παρέχεται 

απόδειξη της εφαρμογής του. 

Επεξηγηματική σημείωση: Κατάλογος ουσιών που διέπονται από την οδηγία RoHS και τον κανονισμό REACH 

Ο τρέχων κατάλογος των ουσιών που υπόκεινται σε περιορισμό βάσει της οδηγίας RoHS ορίζεται στο παράρτημα II της κατ’ εξουσιοδότηση 

οδηγίας (ΕΕ) 2015/863 της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2015, για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των ουσιών που υπόκεινται σε περιορισμό. 

Το παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 

χημικών προϊόντων (κανονισμός REACH) περιλαμβάνει κατάλογο ουσιών που δεν πρέπει να παρασκευάζονται, να διατίθενται στην αγορά ούτε 

να χρησιμοποιούνται, παρά μόνον εάν πληρούν τους όρους του εν λόγω περιορισμού. Ο κατάλογος των ουσιών που υπόκεινται σε περιορισμό 

έχει δημοσιευτεί και επικαιροποιείται περιοδικά στον δικτυακό τόπο του ECHA: https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach  

Ο κατάλογος υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία έχει δημοσιευτεί σύμφωνα με το άρθρο 59 

https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach
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παράγραφος 10 του κανονισμού REACH και επικαιροποιείται περιοδικά στον δικτυακό τόπο του ECHA (https://echa.europa.eu/el/candidate-

list-table). 

Για τις ουσίες που χαρακτηρίζονται ως ουσίες SVHC και περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών, ισχύει ειδική υποχρέωση 

κοινοποίησης της περιεκτικότητας των προϊόντων σε ουσίες σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού REACH. Η εν λόγω κοινοποίηση θα 

πρέπει να πραγματοποιείται σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού χωρίς να ζητείται. Οι ίδιες πληροφορίες πρέπει επίσης να υποβάλλονται 

στον ECHA από όλους τους προμηθευτές κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο θ) της οδηγίας-

πλαισίου για τα απόβλητα (https://echa.europa.eu/scip). Οι πληροφορίες αυτές θα είναι διαθέσιμες στο κοινό στη βάση δεδομένων για τις ουσίες που 

προκαλούν ανησυχία και περιέχονται σε προϊόντα (SCIP). 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

TS21 Περιορισμός χλωριωμένων και βρωμιωμένων ουσιών σε πλαστικά μέρη 

Ισχύει για όλες τις σχετικές κατηγορίες προϊόντων εκτός από τις ανακαινισμένες/ανακατασκευασμένες συσκευές.   

Ο εξοπλισμός που παραδίδεται στο πλαίσιο της σύμβασης πρέπει να έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογονωμένες ουσίες στα πλαστικά μέρη 

με βάρος που υπερβαίνει τα 25 γραμμάρια (5 γραμμάρια για τα έξυπνα τηλέφωνα). Κάθε πλαστικό μέρος της συσκευής πρέπει να περιέχει 

λιγότερα από 1 000 ppm (0,1 % κατά βάρος) βρωμίου και λιγότερα από 1 000 ppm (0,1 % κατά βάρος) χλωρίου. 

Οι ισχύουσες εξαιρέσεις είναι οι εξής: πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων, ηλεκτρονικά κατασκευαστικά στοιχεία, καλώδια και μόνωση 

καλωδίωσης, ανεμιστήρες. 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει τεκμηρίωση που να αποδεικνύει ότι η απαίτηση πληρούται είτε:  

 με δεδομένα δοκιμών που καταδεικνύουν ότι το εξάρτημα περιέχει λιγότερα από 1 000 ppm χλωρίου και λιγότερα από 1 000 ppm 

βρωμίου (οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι δοκιμών μπορούν να είναι κατά το πρότυπο IEC 62321-3-1 ή κατά το πρότυπο IEC 62321-3-2), 

είτε 

 με τεκμηρίωση με βάση το πρότυπο IEC 62474 ή παρόμοια (π.χ. έγγραφα που καταρτίζονται σύμφωνα με το σύστημα ελέγχου ουσιών, 

όπως αναλυτικές δοκιμές και αξιολογήσεις συμμόρφωσης των προμηθευτών). 

Όταν γίνεται χρήση εξαιρέσεων, πρέπει να υποβάλλεται δήλωση του κατασκευαστή. 

https://echa.europa.eu/el/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/el/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/scip
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Θα θεωρείται ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληρούν τις καθορισμένες απαιτήσεις συμμορφώνονται με το 

κριτήριο. 

AC7 Περιορισμός ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) 

 Ισχύει για όλες τις σχετικές κατηγορίες προϊόντων εκτός από τις 

ανακαινισμένες/ανακατασκευασμένες συσκευές.   

Πρέπει να δίδονται βαθμοί όταν δεν προστίθενται σκόπιμα ουσίες που 

περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών του κανονισμού 

REACH σε ποσοστό άνω του 0,1 % (κατά βάρος) 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). 

Πρέπει να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με την τελευταία έκδοση του 

καταλόγου υποψήφιων ουσιών REACH που είναι διαθέσιμη κατά τον 

χρόνο υποβολής προσφορών (βλέπε επεξηγηματική σημείωση 

κατωτέρω). 

Εξακρίβωση:  

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει δήλωση συμμόρφωσης με το 

κριτήριο αυτό. Μπορεί να χρησιμοποιείται τεκμηρίωση με βάση το 

πρότυπο IEC 62474 ή παρόμοια (π.χ. έγγραφα που καταρτίζονται 
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σύμφωνα με το σύστημα ελέγχου ουσιών, όπως αναλυτικές δοκιμές 

και αξιολογήσεις συμμόρφωσης των προμηθευτών). 

Θα θεωρείται ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα 

τύπου 1 και πληρούν τις καθορισμένες απαιτήσεις συμμορφώνονται με 

το κριτήριο. 

Επεξηγηματική σημείωση: Κατάλογος υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία 

Ο κατάλογος υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία έχει δημοσιευτεί σύμφωνα με το άρθρο 59 

παράγραφος 10 του κανονισμού REACH και επικαιροποιείται περιοδικά στον δικτυακό τόπο του ECHA (https://echa.europa.eu/el/candidate-

list-table). 

Για τις ουσίες που χαρακτηρίζονται ως ουσίες SVHC και περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών, ισχύει ειδική υποχρέωση 

κοινοποίησης της περιεκτικότητας των προϊόντων σε ουσίες σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού REACH. Η εν λόγω κοινοποίηση θα 

πρέπει να πραγματοποιείται σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού χωρίς να ζητείται. 

AC8 Αποφυγή περιπτώσεων υποκατάστασης που ενέχουν κινδύνους 

 Το κριτήριο αυτό ισχύει για σχετικά προϊόντα που περιέχουν 

πλαστικοποιητές και επιβραδυντικά φλόγας, εκτός από τις 

ανακαινισμένες/ανακατασκευασμένες συσκευές.  

Δίδονται βαθμοί εάν η υποκατάσταση των πλαστικοποιητών που 

υπόκεινται σε περιορισμό βάσει της οδηγίας RoHS (περιορισμός 

επικίνδυνων ουσιών) και των αλογονωμένων επιβραδυντικών φλόγας 

βασίζεται σε μεθόδους και εργαλεία συγκριτικής αξιολόγησης της 

επικινδυνότητας που υποδεικνύονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Χημικών Προϊόντων ή την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ για την 

αξιολόγηση της υποκατάστασης και των εναλλακτικών ουσιών. 

Η εν λόγω αξιολόγηση της επικινδυνότητας πρέπει να εφαρμόζεται 

(τουλάχιστον) στα επιβραδυντικά φλόγας και στους πλαστικοποιητές 

που χρησιμοποιούνται σε πλαστικά μέρη με βάρος άνω των 25 

γραμμαρίων. 

Εξακρίβωση: 

https://echa.europa.eu/el/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/el/candidate-list-table
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Οι εναλλακτικοί πλαστικοποιητές και τα εναλλακτικά επιβραδυντικά 

φλόγας πρέπει να αναφέρονται με την αντίστοιχη ονομασία και τον 

αριθμό CAS.  

Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι 

επιλεγμένες εναλλακτικές ουσίες έχουν αξιολογηθεί με μεθόδους ή 

εργαλεία συγκριτικής αξιολόγησης της επικινδυνότητας που 

υποδεικνύονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων  

 

(https://echa.europa.eu/el/assess-compare-and-select-substitution) ή 

την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ για την αξιολόγηση της υποκατάστασης 

και των εναλλακτικών ουσιών (http://www.oecdsaatoolbox.org/). 

Θα θεωρείται ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα 

τύπου 1 και πληρούν τις καθορισμένες απαιτήσεις συμμορφώνονται με 

το κριτήριο. 

 

https://echa.europa.eu/el/assess-compare-and-select-substitution
http://www.oecdsaatoolbox.org/
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7 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΣ — ΤΟΜΕΑΣ 4: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 
 

7.1 Σχεδιασμός με στόχο την ανακύκλωση 
 

Αντικείμενο 

Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

TS22 Σήμανση για τα πλαστικά περιβλήματα, τα περικαλύμματα και τις στεφάνες 

 Ισχύει για σταθερούς υπολογιστές και διατάξεις απεικόνισης 

υπολογιστών. 

Τα εξωτερικά πλαστικά περιβλήματα, τα περικαλύμματα και οι 

στεφάνες βάρους άνω των 25 γραμμαρίων πρέπει να φέρουν σήμανση 

σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 11469 και ISO 1043 τμήματα 1 και 4. Τα 

πλαστικά μέρη εξαιρούνται από τη σήμανση στις περιπτώσεις που 

περιγράφονται στην επεξηγηματική σημείωση κατωτέρω. 

Εξακρίβωση:  

Ο προσφέρων πρέπει να προσδιορίζει τα πλαστικά μέρη κατά το βάρος 

τους, τη σύνθεση όσον αφορά τα πολυμερή και τη σήμανσή τους κατά 

τα πρότυπα ISO 11469 και ISO 1043. Οι διαστάσεις και η θέση της 

σήμανσης πρέπει να απεικονίζονται οπτικά.  

Θα θεωρείται ότι ο εξοπλισμός που φέρει σχετικό οικολογικό σήμα 

τύπου 1 και πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις συμμορφώνεται με το 

κριτήριο.  

Επεξηγηματική σημείωση: Εξαιρέσεις για τη σήμανση πλαστικών 
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Πλαστικά κατασκευαστικά στοιχεία εξαιρούνται από τις απαιτήσεις σήμανσης στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

i) εάν η σήμανση δεν είναι εφικτή λόγω σχήματος ή μεγέθους· 

ii) εάν η σήμανση θα έχει αντίκτυπο στις επιδόσεις ή τη λειτουργικότητα του πλαστικού κατασκευαστικού στοιχείου· και 

iii) εάν η σήμανση δεν είναι τεχνικά εφικτή λόγω της μεθόδου χύτευσης. 

Δεν απαιτείται σήμανση για τα ακόλουθα πλαστικά κατασκευαστικά στοιχεία: 

i) συσκευασία, ταινίες, ετικέτες και ελαστικά περιτυλίγματα· 

ii) καλωδίωση, καλώδια και βύσματα, μέρη από καουτσούκ και όπου δεν υπάρχει επαρκής κατάλληλη επιφάνεια ώστε η σήμανση να έχει 

ευανάγνωστο μέγεθος· 

iii) συναρμολογήματα PCB, πλακέτες PMMA, οπτικά κατασκευαστικά στοιχεία, κατασκευαστικά στοιχεία ηλεκτροστατικής εκκένωσης, 

κατασκευαστικά στοιχεία ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών, ηχεία· 

iv) διαφανή μέρη, η σήμανση των οποίων θα εμπόδιζε τη λειτουργία τους. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

AC9 Δυνατότητα ανακύκλωσης για τα πλαστικά περιβλήματα, τα περικαλύμματα και τις στεφάνες — αφαιρούμενα ένθετα και 

σύνδεσμοι 

 Ισχύει για σταθερούς υπολογιστές και διατάξεις απεικόνισης 

υπολογιστών. 

Θα δίδονται πρόσθετοι βαθμοί εάν όλα τα διακριτά πλαστικά μέρη 

> 25 γραμμαρίων δεν περιέχουν μεταλλικό ένθεμα ή σύνδεσμο που 

έχει πακτωθεί, έχει εισαχθεί με θερμότητα ή υπερήχους, ή έχει 

συγκολληθεί, εκτός εάν το μεταλλικό κατασκευαστικό στοιχείο μπορεί 

είτε να αποσπαστεί από το πλαστικό μέρος είτε να αφαιρεθεί με τη 

χρήση κοινώς διαθέσιμων εργαλείων. Οι πτερωτές ανεμιστήρων 

εξαιρούνται από την απαίτηση αυτή. 

Εξακρίβωση: 
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Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει είτε: 

1) τεκμηρίωση από την οποία να προκύπτει ότι το προϊόν δεν περιέχει 

μεταλλικό ένθεμα ή σύνδεσμο που έχει πακτωθεί, έχει εισαχθεί με 

θερμότητα ή υπερήχους, ή έχει συγκολληθεί·  

2) όταν τα μεταλλικά ενθέματα ή σύνδεσμοι έχουν πακτωθεί, έχουν 

εισαχθεί με θερμότητα ή υπερήχους ή έχουν συγκολληθεί σε πλαστικά 

μέρη, τεκμηρίωση που καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν 

να διαχωριστούν από το πλαστικό μέρος είτε εάν αποσπαστούν είτε με 

τη χρήση κοινώς διαθέσιμων εργαλείων· 

είτε 

3) βάση για εξαίρεση/-εις από τις απαιτήσεις ασφάλειας ή τις νομικές 

ή τεχνικές απαιτήσεις για μεταλλικό ένθετο / σύνδεσμο, εφόσον 

προβάλλει τέτοια περίπτωση. 

Θα θεωρείται ότι ο εξοπλισμός που φέρει σχετικό οικολογικό σήμα 

τύπου 1 και πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις συμμορφώνεται με το 

κριτήριο. 

AC10 Δυνατότητα ανακύκλωσης για τα πλαστικά περιβλήματα, τα περικαλύμματα και τις στεφάνες — βαφές και επιχρίσματα 

 Ισχύει για σταθερούς υπολογιστές και διατάξεις απεικόνισης 

υπολογιστών. 

Θα δίδονται πρόσθετοι βαθμοί εάν η παρουσία βαφών και 

επιχρισμάτων στα πλαστικά κατασκευαστικά στοιχεία των συσκευών 

δεν έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ανθεκτικότητα των πλαστικών 

ανακυκλώσιμων υλικών που παράγονται από τα εν λόγω 

κατασκευαστικά στοιχεία κατά την ανακύκλωση και όταν 

υποβάλλονται σε δοκιμή σύμφωνα με το πρότυπο ISO 180 ή 

ισοδύναμο (βλέπε επεξηγηματική σημείωση κατωτέρω). 

Τα διακριτά πλαστικά μέρη > 25 γραμμαρίων δεν πρέπει να έχουν 

κόλλα, επίχρισμα, βαφή ή φινίρισμα που δεν είναι συμβατά με την 
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ανακύκλωση.  

Από την απαίτηση αυτή εξαιρούνται τα ακόλουθα: 

 συναρμολογήματα πλακετών τυπωμένου κυκλώματος και 

πτερωτές ανεμιστήρων· 

 σύρματα και καλώδια, βύσματα, ηλεκτρονικά κατασκευαστικά 

στοιχεία, οπτικά κατασκευαστικά στοιχεία, ακουστικά 

κατασκευαστικά στοιχεία, κατασκευαστικά στοιχεία 

ηλεκτροστατικής εκκένωσης (ESD) και κατασκευαστικά 

στοιχεία ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (EMI)· 

 μεταλλικά ένθετα / σύνδεσμοι που απαιτούνται βάσει 

απαιτήσεων ασφάλειας ή βάσει νομικών ή τεχνικών 

απαιτήσεων. 

 

Εξακρίβωση:  

Η συμβατότητα των επιφανειακών επικαλύψεων (κόλλες, επιχρίσματα, 

βαφές ή φινιρίσματα) με την ανακύκλωση πρέπει να αποδεικνύεται με: 

1) αποτελέσματα δοκιμών που καταδεικνύουν ότι οι επιφανειακές 

επικαλύψεις δεν οδηγούν σε μείωση άνω του 25 % του αντίκτυπου 

δοκιμής με εγκοπή κατά Izod ή κατά Charpy σε θερμοκρασία 

δωματίου, όπως μετράται με χρήση των προτύπων ASTM D256, 

ASTM E23, ISO 180 ή ISO 179-1· ένα αποτέλεσμα δοκιμής μπορεί να 

είναι αντιπροσωπευτικό για πολλά εξαρτήματα σε περίπτωση που 

χρησιμοποιείται το ίδιο υλικό στα μέρη και υποβάλλεται σε δοκιμή η 

εφαρμογή της δυσμενέστερης περίπτωσης·  

ή 

2) δήλωση από τουλάχιστον τρεις φορείς ανακύκλωσης πλαστικών σε 

μεμονωμένη βάση ή τουλάχιστον έναν φορέα ανακύκλωσης 

πλαστικών που επεξεργάζεται πλαστικά από ηλεκτρονικά είδη και 

εργάζεται υπό την αιγίδα ανεξάρτητης οντότητας (π.χ. δεν είναι 

συμβεβλημένος/συνδεδεμένος με τον κατασκευαστή ή συμβεβλημένος 
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με εμπορική οργάνωση), που επιβεβαιώνουν ότι οι εν λόγω 

επιφανειακές επικαλύψεις δεν επηρεάζουν αρνητικά την 

ανακυκλωσιμότητα του πλαστικού·  

ή 

3) αποτελέσματα δοκιμών από ανεξάρτητο εργαστήριο. 

Θα θεωρείται ότι ο εξοπλισμός που φέρει σχετικό οικολογικό σήμα 

τύπου 1 και πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις συμμορφώνεται με το 

κριτήριο. 

Επεξηγηματική σημείωση: Αντίκτυπος στην ανθεκτικότητα των πλαστικών ανακυκλώσιμων υλικών 

Για τους σκοπούς του παρόντος κριτηρίου, ως σημαντικός αντίκτυπος ορίζεται η μείωση > 25 % του αντίκτυπου δοκιμής με εγκοπή κατά Izod 

σε ανακυκλωμένη ρητίνη σε μετρήσεις σύμφωνα με το πρότυπο ISO 180:2019 Πλαστικά - Προσδιορισμός της αντοχής σε κρούση κατά Izod. 
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7.2 Διαχείριση στο τέλος του κύκλου ζωής 
 

Αντικείμενο 

Προμήθεια υπηρεσιών διαχείρισης στο τέλος του κύκλου ζωής για όλες τις συσκευές ΤΠΕ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

TS23 Ασφαλής συλλογή, εξυγίανση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση υπολογιστών 

(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Προμήθεια υπηρεσιών διαχείρισης στο τέλος του κύκλου ζωής για όλες τις συσκευές ΤΠΕ. 

Οι προσφέροντες πρέπει να παρέχουν υπηρεσία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση ολόκληρου του προϊόντος ή των κατασκευαστικών 

στοιχείων για τα οποία απαιτείται επιλεκτική επεξεργασία σύμφωνα με το παράρτημα VII της οδηγίας σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) για εξοπλισμό που έχει φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Στην υπηρεσία πρέπει να περιλαμβάνονται οι 

ακόλουθες δραστηριότητες: 

• συλλογή (σύστημα παραλαβής επιστρεφόμενων ειδών)· 

• εμπιστευτικός χειρισμός και ασφαλής διαγραφή δεδομένων (εκτός εάν πραγματοποιηθεί εσωτερικά)·  

• λειτουργικές δοκιμές, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση για την προετοιμασία των προϊόντων για επαναχρησιμοποίηση·  

• εκ νέου διάθεση των προϊόντων στην αγορά για επαναχρησιμοποίηση· 

• διάλυση για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και/ή διάθεση κατασκευαστικών στοιχείων. 

Κατά την παροχή της υπηρεσίας, πρέπει να αναφέρουν το ποσοστό του εξοπλισμού που προετοιμάζεται ή διατίθεται εκ νέου στην αγορά για 

επαναχρησιμοποίηση και το ποσοστό του εξοπλισμού που προετοιμάζεται για ανακύκλωση.  

Οι εργασίες προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και διάθεση πρέπει να εκτελούνται σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του 

άρθρου 8 και των παραρτημάτων VII και VIII της (αναδιατυπωμένης) οδηγίας 2012/19/ΕΕ για τα ΑΗΗΕ και σύμφωνα με τον κατάλογο των 
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κατασκευαστικών στοιχείων για τα οποία απαιτείται επιλεκτική επεξεργασία [βλέπε επεξηγηματική σημείωση κατωτέρω].  

Εξακρίβωση:  

Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη συλλογή, την ασφάλεια των δεδομένων, τις δοκιμές, την εκ νέου 

διάθεση στην αγορά για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση/διάθεση. Σε αυτά πρέπει να συμπεριλαμβάνεται, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, 

έγκυρη απόδειξη της συμμόρφωσης των εγκαταστάσεων χειρισμού ΑΗΗΕ που θα χρησιμοποιηθούν. 
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Επεξηγηματική σημείωση: Κατασκευαστικό στοιχείο για το οποίο απαιτείται επιλεκτική επεξεργασία ΑΗΗΕ 

Για τα ακόλουθα κατασκευαστικά στοιχεία απαιτείται επιλεκτική επεξεργασία σύμφωνα με το παράρτημα VII της οδηγίας ΑΗΗΕ: 

1) κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν υδράργυρο·  

2) μπαταρίες·  

3) πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων άνω των 10 cm2·  

4) πλαστικά υλικά που περιέχουν βρωμιούχους φλογοεπιβραδυντές·  

5) χλωροφθοράνθρακες (CFC), υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFC) ή υδροφθοράνθρακες (HFC), υδρογονάνθρακες (HC)·  

6) εξωτερικά ηλεκτρικά καλώδια·  

7) πυκνωτές που περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB)·  

8) κατασκευαστικά στοιχεία με πυρίμαχες κεραμικές ίνες·  

9) ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες·  

10) εξοπλισμός που περιέχει αέρια που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος ή παρουσιάζουν δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) άνω 

του 15· 

11) αέρια που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, τα οποία πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1005/2009. 
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ΡΗΤΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

CPC2 Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τον τελικό προορισμό του εξοπλισμού ΤΠΕ 

(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το κριτήριο TS23. 

Ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει έκθεση σχετικά με την κατάσταση του εξοπλισμού στα αποθέματα, μετά την επεξεργασία όλων των ειδών για 

επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή διάθεση. Στην έκθεση πρέπει να προσδιορίζεται η αναλογία των ειδών που επαναχρησιμοποιήθηκαν ή 

ανακυκλώθηκαν, καθώς και αν αυτά παρέμειναν εντός της ΕΕ ή εξήχθησαν. 

Για τον εξοπλισμό και τα κατασκευαστικά στοιχεία που ανακυκλώνονται στην ΕΕ, πρέπει να γίνονται δεκτά τα ακόλουθα αποδεικτικά μέσα για τις 

εγκαταστάσεις χειρισμού: 

 άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια εθνική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 23 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, ή  

 πιστοποίηση από τρίτο για τη συμμόρφωση με τις τεχνικές απαιτήσεις του προτύπου EN 50625-1 ή ισοδύναμου συστήματος συμμόρφωσης. 

Όταν ο εξοπλισμός και τα κατασκευαστικά στοιχεία εξάγονται για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση, οι ανάδοχοι πρέπει να παρέχουν τις 

ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή και την επεξεργασία:  

 πληροφορίες αποστολής για τον εξοπλισμό που προορίζεται για επαναχρησιμοποίηση, σύμφωνα με το παράρτημα VI της οδηγίας 2012/19/ΕΕ 

για τα ΑΗΗΕ.  

Για τα ΑΗΗΕ που εξάγονται για επεξεργασία εκτός της ΕΕ απαιτείται πιστοποίηση από τρίτο όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις ελάχιστες 

απαιτήσεις ΑΗΗΕ που καθορίζονται στο κριτήριο ή με τις τεχνικές απαιτήσεις του προτύπου EN 50625-1 ή ισοδύναμου συστήματος συμμόρφωσης. 
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8 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΣ — ΤΟΜΕΑΣ 5: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟΣ/ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

8.1 Προμήθεια ανακαινισμένου/ανακατασκευασμένου εξοπλισμού ΤΠΕ 
 

Αντικείμενο 

Προμήθεια ανακαινισμένου/ανακατασκευασμένου εξοπλισμού ΤΠΕ 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

SC2 Ποιότητα της διαδικασίας ανακαίνισης/ανακατασκευής 

(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Ισχύει για την προμήθεια ανακαινισμένων/ανακατασκευασμένων προϊόντων. Συμπεριλαμβάνεται σε χωριστή διαδικασία προμήθειας 

από εκείνη που χρησιμοποιείται για τα καινούρια προϊόντα. 

Ο προσφέρων πρέπει να εφαρμόζει διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας / ελέγχου ποιότητας προκειμένου να διασφαλίζει την 

ελάχιστη ποιότητα του εξοπλισμού που παραδίδεται στο πλαίσιο της σύμβασης (βλέπε επεξηγηματική σημείωση κατωτέρω). Οι 

διαδικασίες διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας πρέπει να καλύπτουν, κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα στάδια: 

 Επιθεώρηση 

 Επανεπεξεργασία (π.χ. επισκευή, αντικατάσταση ή αναβάθμιση), εάν χρειάζεται 

 Καθαρισμός  

 Διεξαγωγή δοκιμών 

 Αποθήκευση 

 Συσκευασία και μεταφορά 

Εξακρίβωση:  

Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας / ελέγχου ποιότητας που 
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έχουν θεσπιστεί για τη διασφάλιση της ποιότητας του εξοπλισμού που παραδίδεται στο πλαίσιο της σύμβασης. 

Ως απόδειξη συμμόρφωσης μπορούν να γίνουν δεκτά συστήματα διαχείρισης πιστοποιημένα από τρίτους για 

ανακαίνιση/ανακατασκευή σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα (ή ισοδύναμα): 

 Συστήματα ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001/EMAS, 

συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας / ελέγχου ποιότητας για τα προαναφερθέντα στάδια.  

 BS 8887-220:2010 — Σχεδιασμός για την κατασκευή, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και επεξεργασία στο τέλος του 

κύκλου ζωής (MADE). Διαδικασία ανακατασκευής. Προδιαγραφή (ισχύει για τις διαδικασίες ανακατασκευής). 

 BS 8887-240:2011 — Σχεδιασμός για την κατασκευή, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και επεξεργασία στο τέλος του 

κύκλου ζωής (MADE). Αναδιαμόρφωση (ισχύει για τον ανακαινισμένο/ανακαινισμένο εξοπλισμό). 

 EN50614:2020 σε περίπτωση που ο εξοπλισμός είχε προηγουμένως απορριφθεί ως ΑΗΗΕ και έχει προετοιμαστεί για 

επαναχρησιμοποίηση για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε. 

Επεξηγηματική σημείωση: Επίπεδα διασφάλισης ποιότητας 

Ο αναθέτων θα πρέπει να θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας σύμφωνα με τα κατωτέρω παραδείγματα: 

 Αισθητική διαβάθμιση: δεν θα πρέπει να είναι ορατό κανένα σημάδι αισθητικής βλάβης σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 cm. 

 Αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις: πρέπει να πραγματοποιείται επαναφορά των προϊόντων στις αρχικές εργοστασιακές 

ρυθμίσεις τους και τα προϊόντα πρέπει να ξεκλειδώνονται πλήρως για χρήση. 

 Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης των προϊόντων στο πλέον πρόσφατο υλικολογισμικό που υποστηρίζεται από τον 

OEM (όπου συντρέχει περίπτωση και είναι τεχνικά εφικτό). 

Πρέπει να παρέχεται εγχειρίδιο οδηγιών. Εάν δεν υπάρχουν εγχειρίδια οδηγιών σε έντυπη μορφή, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται 

σύνδεσμος ή παραπομπή στο εγχειρίδιο οδηγιών του κατασκευαστή, εφόσον είναι δυνατόν.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

TS24 Εγγύηση ανακατασκευασμένων/ανακαινισμένων προϊόντων 

Ισχύει για την προμήθεια ανακαινισμένων/ανακατασκευασμένων 

προϊόντων. Συμπεριλαμβάνεται σε χωριστή διαδικασία 

προμήθειας από εκείνη που χρησιμοποιείται για τα καινούρια 

Ισχύει για την προμήθεια ανακαινισμένων/ανακατασκευασμένων 

προϊόντων. Συμπεριλαμβάνεται σε χωριστή διαδικασία 

προμήθειας από εκείνη που χρησιμοποιείται για τα καινούρια 
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προϊόντα. 

Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει προϊόντα που καλύπτονται από 

εγγύηση Χ ετών [τουλάχιστον 1 έτους].  

Εξακρίβωση:  

Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει γραπτή απόδειξη της εγγύησης. 

προϊόντα 

Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει προϊόντα που καλύπτονται από 

εγγύηση Χ ετών [τουλάχιστον 2 ετών].  

Εξακρίβωση:  

Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει γραπτή απόδειξη της εγγύησης. 

TS25 Αντοχή επαναφορτιζόμενης μπαταρίας  

Ισχύει για ανακαινισμένο κινητό εξοπλισμό (φορητούς 

υπολογιστές, υπολογιστές-ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα) 

εξοπλισμένο με καινούρια μπαταρία.  

Η αντοχή της μπαταρίας πρέπει να είναι άνω των 300 κύκλων 

μπαταρίας (με SoH ≥ 80 %).  

Οι δοκιμές πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με το πρότυπο IEC 

EN 61960-3:2017 ή ισοδύναμο.  

Εξακρίβωση: 

Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν αποτελέσματα δοκιμών 

που έχουν ληφθεί από διαπιστευμένους φορείς δοκιμών κατά 

ISO17025 σύμφωνα με το πρότυπο IEC EN 61960-3:2017. 

Θα θεωρείται ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό 

σήμα τύπου 1 και πληρούν τις καθορισμένες απαιτήσεις 

συμμορφώνονται με το κριτήριο.  

Ισχύει για ανακαινισμένο κινητό εξοπλισμό (φορητούς 

υπολογιστές, υπολογιστές-ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα) 

εξοπλισμένο με καινούρια μπαταρία. 

 Η αντοχή της μπαταρίας πρέπει να είναι: άνω των 500 

κύκλων (με SoH ≥80 %), ή 

 Η αντοχή της μπαταρίας πρέπει να είναι: άνω των 300 

κύκλων (με SoH ≥90 %). 

Οι δοκιμές πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με το πρότυπο IEC 

EN 61960-3:2017 ή ισοδύναμο.  

Εξακρίβωση: 

Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν αποτελέσματα δοκιμών 

που έχουν ληφθεί από διαπιστευμένους φορείς δοκιμών κατά 

ISO17025 σύμφωνα με το πρότυπο IEC EN 61960-3:2017.  

Θα θεωρείται ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό 

σήμα τύπου 1 και πληρούν τις καθορισμένες απαιτήσεις 

συμμορφώνονται με το κριτήριο.  

TS26 Πληροφορίες σχετικά με την αντοχή της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 

Ισχύει για ανακαινισμένο κινητό εξοπλισμό (φορητούς υπολογιστές, υπολογιστές-ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα) εξοπλισμένο με 

μεταχειρισμένη μπαταρία.  

Ο προσφέρων πρέπει να αναφέρει στην προσφορά τα ελάχιστα επίπεδα της κατάστασης υγείας (SoH) της μεταχειρισμένης 
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μπαταρίας (π.χ. SoH > 80 %).  

Εξακρίβωση: 

Οι προσφέροντες πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση υγείας (SoH) της μπαταρίας για τον κινητό εξοπλισμό 

που αποστέλλεται στο πλαίσιο της σύμβασης. 

TS27 Ελάχιστες απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές επιδόσεις 

 Ισχύει για ανακαινισμένο κινητό εξοπλισμό (φορητούς 

υπολογιστές, υπολογιστές-ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα) 

εξοπλισμένο με καινούρια μπαταρία. 

Η μπαταρία πρέπει να συμμορφώνεται με τα κριτήρια 

ηλεκτρικών δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο IEC EN 61960-

3:2017. 

Εξακρίβωση:   

Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν αποτελέσματα δοκιμών 

που έχουν ληφθεί από διαπιστευμένους φορείς δοκιμών κατά 

ISO17025. 

Θα θεωρείται ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό 

σήμα τύπου 1 και πληρούν τις καθορισμένες απαιτήσεις 

συμμορφώνονται με το κριτήριο. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

AC11 Αντοχή περαιτέρω επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 

 Ισχύει για ανακαινισμένο κινητό εξοπλισμό (φορητούς 

υπολογιστές, υπολογιστές-ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα) 

εξοπλισμένο με καινούρια μπαταρία. 

Θα δίδονται πρόσθετοι βαθμοί εάν η αντοχή της μπαταρίας είναι 

άνω των 500 κύκλων (με διατήρηση χωρητικότητας ≥ 80 % της 

αρχικής ονομαστικής χωρητικότητας) κατ’ αναλογία προς τον 
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πρόσθετο αριθμό κύκλων που εξασφαλίζεται. 

Εξακρίβωση: 

Οι δοκιμές πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με το πρότυπο IEC 

EN 61960-3:2017. Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν 

αποτελέσματα δοκιμών που έχουν ληφθεί από διαπιστευμένους 

φορείς δοκιμών κατά ISO17025. 

AC12 Τυποποιημένο εξωτερικό τροφοδοτικό 

 Ισχύει για την προμήθεια ανακαινισμένων/ανακατασκευασμένων 

προϊόντων. Συμπεριλαμβάνεται σε χωριστή διαδικασία 

προμήθειας από εκείνη που χρησιμοποιείται για τα καινούρια 

προϊόντα. 

Ισχύει για φορητές υπολογιστικές συσκευές με τροφοδοτικά ισχύος 

έως 100 W. 

Το κριτήριο αυτό δεν ισχύει για προϊόντα που διαθέτουν μόνον 

ικανότητα φόρτισης Qi (π.χ. για ισχυρή αντοχή στη βύθιση σε 

νερό ή στη σκόνη, όπως οι βιομηχανικοί υπολογιστές). 

Θα δίδονται πρόσθετοι βαθμοί εάν ο εξοπλισμός που 

παραδίδεται στο πλαίσιο της σύμβασης φέρει τυποποιημένη 

υποδοχή USB Type-C για παροχή ισχύος (PD) σύμφωνα με το 

πρότυπο EN/IEC 63002:2017.  

Εάν το προϊόν δεν διαθέτει ενσωματωμένη υποδοχή USB για 

παροχή ισχύος (PD), τότε πρέπει να διατίθεται προσαρμογέας για 

παραγγελία χωρίς πρόσθετο κόστος. 

Εξακρίβωση:  

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει εγχειρίδιο προϊόντος για κάθε 

παρεχόμενο μοντέλο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει 

ανεπτυγμένο διάγραμμα της συσκευής που να απεικονίζει τους 

τύπους υποδοχής που χρησιμοποιούνται για την παροχή ισχύος. 
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Επεξηγηματική σημείωση: Τυποποιημένο εξωτερικό τροφοδοτικό 

Οι κατευθυντήριες γραμμές διαλειτουργικότητας για εξωτερικά τροφοδοτικά καθορίζονται σύμφωνα με το πρότυπο IEC 63002:2016 

— Μέθοδος διαλειτουργικότητας αναγνώρισης και επικοινωνίας για εξωτερικά τροφοδοτικά ισχύος που χρησιμοποιούνται με 

φορητές υπολογιστικές διατάξεις. 

AC13 Εξωτερικό τροφοδοτικό ισχύος: αποσπώμενα καλώδια 

 Ισχύει για την προμήθεια ανακαινισμένων/ανακατασκευασμένων 

προϊόντων. Συμπεριλαμβάνεται σε χωριστή διαδικασία 

προμήθειας από εκείνη που χρησιμοποιείται για τα καινούρια 

προϊόντα. 

Θα δίδονται πρόσθετοι βαθμοί εάν η διάρθρωση του εξωτερικού 

τροφοδοτικού ισχύος (EPS) αποτελείται από ένα EPS με 

αποσπώμενο καλώδιο εισόδου (ή ενσωματωμένο στο περίβλημα 

του EPS) και ένα αποσπώμενο καλώδιο εξόδου προς τη συσκευή 

ΤΠΕ. 

Εξακρίβωση:  

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει εγχειρίδιο προϊόντος για κάθε 

παρεχόμενο μοντέλο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει 

ανεπτυγμένο διάγραμμα της συσκευής που να απεικονίζει τους 

τύπους εξωτερικών τροφοδοτικών ισχύος (EPS) που 

χρησιμοποιούνται. 

 

8.2 Συμφωνία παροχής υπηρεσιών που συνδέεται με την προμήθεια ανακαινισμένου/ανακατασκευασμένου εξοπλισμού 

ΤΠΕ 
 

Αντικείμενο 

Συμφωνία παροχής υπηρεσιών που συνδέεται με την προμήθεια ανακαινισμένου/ανακατασκευασμένου εξοπλισμού ΤΠΕ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

TS28 Παροχή διευρυμένης συμφωνίας παροχής υπηρεσιών 

 Ισχύει για την προμήθεια ανακαινισμένων/ανακατασκευασμένων 

προϊόντων. Συμπεριλαμβάνεται σε χωριστή διαδικασία 

προμήθειας από εκείνη που χρησιμοποιείται για τα καινούρια 

προϊόντα. 

Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει τουλάχιστον Χ έτη [αναμένεται 

να προσδιοριστούν] υπηρεσιών, όπως περιγράφεται λεπτομερώς 

στο έγγραφο απαιτήσεων επιπέδου υπηρεσιών (βλέπε 

επεξηγηματική σημείωση κατωτέρω).  

Εξακρίβωση:  

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει γραπτή δήλωση ότι τα 

προϊόντα τα οποία θα προμηθεύσει θα συνοδεύονται από 

εγγύηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σύμβασης και τη 

σχετική συμφωνία επιπέδου υπηρεσιών. 

Επεξηγηματική σημείωση: Παραδείγματα απαιτήσεων επιπέδου υπηρεσιών  

Το έγγραφο απαιτήσεων επιπέδου υπηρεσιών περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να παρέχεται η υπηρεσία στον πελάτη. 

Παραδείγματα πιθανών απαιτήσεων επιπέδου υπηρεσιών παρατίθενται κατωτέρω:  

 Πρόσβαση στην εγγύηση του ανακαινιστή/ανακατασκευαστή: καταχώριση της εγγύησης· διαχείριση όλων των εγγράφων ή 

των αποδεικτικών στοιχείων που απαιτούνται για την επίκληση της εγγύησης· επίκληση της εγγύησης για λογαριασμό της 

δημόσιας διοίκησης (κατά τη διάρκεια της εγγύησης)· παρακολούθηση, από κοινού με τον ανακαινιστή, της τήρησης των 

όρων της εγγύησης του ανακαινιστή.  

 Παραλαβή και επιστροφή: παραλαβή του/των προϊόντος/-των από συγκεκριμένη τοποθεσία στις εγκαταστάσεις της δημόσιας 

διοίκησης και επιστροφή του/τους σε συγκεκριμένη τοποθεσία στις εγκαταστάσεις της δημόσιας διοίκησης. Μπορούν επίσης 

να ζητούνται εναλλακτικές επιλογές για την εξυπηρετική επιστροφή των προϊόντων. 

 Διαχείριση αστοχιών: παροχή αποτελεσματικού ενιαίου σημείου επαφής για τεχνικά ζητήματα και κλιμάκωση προβλημάτων, 

πρόσωπο αρμόδιο για την παρακολούθηση της προόδου της υπόθεσης, εκθέσεις προόδου, διαφανής πρόσβαση σε βάση 
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δεδομένων εγγυήσεων (για όποιον διαχειρίζεται αυτά τα δεδομένα εγγυήσεων) για την επαλήθευση της κατάστασης της 

εγγύησης, καθώς και κατάσταση συμβάντων για τα συμβάντα που εκκρεμούν προς επίλυση.  

 Πρόσβαση σε διαγνωστικά εργαλεία και εργαλεία επισκευής: πρόσβαση σε όλα τα τεχνικά εργαλεία που απαιτούνται για την 

εκτέλεση διαγνωστικών ελέγχων και διορθώσεων υλισμικού· πρόσβαση σε κάθε είδους τεχνική κατάρτιση που απαιτείται για 

την απόκτηση της ιδιότητας του πιστοποιημένου τεχνικού επισκευής· δυνατότητα, μέσω της μη αποκλειστικότητας, να 

καταστεί κανείς πιστοποιημένος τεχνικός εταίρος (εκτέλεση επισκευών εγγύησης). 

 Κάλυψη μπαταριών: η υπηρεσία καλύπτει ρητά τα ελαττώματα της μπαταρίας για τα σχετικά προϊόντα με επαναφορτιζόμενες 

μπαταρίες, όπως η αδυναμία φόρτισης ή η ελαττωματική σύνδεση της μπαταρίας. Η σταδιακή μείωση της χωρητικότητας της 

μπαταρίας που οφείλεται στη χρήση της δεν πρέπει να θεωρείται ελάττωμα, εκτός εάν καλύπτεται από την πολιτική 

αντικατάστασης μπαταριών που αναφέρεται στην επόμενη περίπτωση. 

 Πολιτική αντικατάστασης μπαταριών: η υπηρεσία καλύπτει την αντικατάσταση μπαταριών που δεν πληρούν τις ελάχιστες 

προϋποθέσεις επιδόσεων όσον αφορά την ανθεκτικότητα ως προς τον αριθμό κύκλων (βλέπε κριτήρια TS25 και TS26 για την 

αντοχή επαναφορτιζόμενης μπαταρίας).  

 Παροχή στατιστικών στοιχείων σχετικά με αστοχίες: παροχή υψηλού επιπέδου, συγκεντρωτικών, ανώνυμων και μη 

ανιχνεύσιμων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τύπους συμβάντων (φύση και ποσότητα), προβλήματα και διαγνωστικούς 

ελέγχους σχετικά με τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της σύμβασης. 

 Διαχείριση συμβάντων/διαχείριση προβλημάτων/προληπτική συντήρηση: η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει όλες τις εργασίες 

που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση των προϊόντων ΤΠΕ σε τέλεια κατάσταση λειτουργίας ή για την αποκατάσταση 

ελαττωματικού προϊόντος ή ενός από τα κατασκευαστικά στοιχεία του σε τέλεια κατάσταση λειτουργίας, 

συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης συμβάντων, της διαχείρισης προβλημάτων και της προληπτικής συντήρησης. Η 

προληπτική συντήρηση κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης περιλαμβάνει τη διασφάλιση ενημερώσεων του 

λειτουργικού συστήματος (OS) και ενημερώσεων ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

 Αναβάθμιση: έλεγχος για τις δυνατότητες αναβάθμισης μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα 

(π.χ. 3 έτη) και να καλύπτει πτυχές επιδόσεων όπως κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) / μνήμη / δίσκος.  

 Δραστηριότητες επισκευής/αντικατάστασης: επισκευή ή αντικατάσταση προϊόντων που έχουν υποστεί φθορά ή 

παρουσιάζουν ελαττώματα κατά τη συνήθη χρήση στη διάρκεια της διευρυμένης περιόδου εγγύησης με προϊόντα που έχουν 

πανομοιότυπα ή καλύτερα χαρακτηριστικά επιδόσεων. Καλύπτονται επίσης οι βλάβες που σχετίζονται με το υλικολογισμικό. 

Σε περίπτωση αντικατάστασης μέρους ενός είδους, το ανταλλακτικό πρέπει να καλύπτεται από το ίδιο επίπεδο και την ίδια 

διάρκεια διευρυμένης εγγύησης με το μέρος που έχει αντικατασταθεί. Η διευρυμένη εγγύηση ισχύει τόσο για το υλισμικό όσο 
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και για το λογισμικό, εκτός εάν υπάρχει ρητή αντίθετη συμφωνία. 

 Δέσμευση για επισκευή/αναβάθμιση ως πρώτο διορθωτικό μέτρο: σε περίπτωση βλάβης και, όποτε αυτό είναι τεχνικά 

εφικτό, ο πάροχος υπηρεσιών δεσμεύεται να παρέχει τη δυνατότητα επισκευής/αναβάθμισης του εξοπλισμού αντί της 

αντικατάστασής του. 

 

 

ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

CPC3 Συμφωνία παροχής υπηρεσιών 

 Ισχύει για την προμήθεια ανακαινισμένων/ανακατασκευασμένων 

προϊόντων. Συμπεριλαμβάνεται σε χωριστή διαδικασία 

προμήθειας από εκείνη που χρησιμοποιείται για τα καινούρια 

προϊόντα. 

Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το κριτήριο TS28 σχετικά με την 

παροχή διευρυμένης συμφωνίας παροχής υπηρεσιών.  

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει περιοδικές [η συχνότητα θα 

συμφωνηθεί μεταξύ του αναθέτοντος και του προμηθευτή] 

εκθέσεις σχετικά με τη συμμόρφωσή του με όλους τους δείκτες 

μέτρησης, τους βασικούς δείκτες επιδόσεων και άλλους δείκτες 

που καθορίζονται στη συμφωνία επιπέδου υπηρεσιών. 

Επεξηγηματική σημείωση: Παραδείγματα βασικών δεικτών επιδόσεων  

Συγκεντρωτικός ΒΔΕ 1 — Συμβάντα που επιλύθηκαν: αριθμός συμβάντων που επιλύθηκαν εντός του χρόνου επίλυσης συμβάντων 

κατά τη διάρκεια ενός μηνός / συνολικός αριθμός συμβάντων που ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου μηνός ή 

ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια προηγούμενου μηνός και εξακολουθούσαν να εκκρεμούν. Μηνιαίος στόχος: ≥90 %. 

Συγκεντρωτικός ΒΔΕ 2 — Δέσμευση για επισκευή ως πρώτο διορθωτικό μέτρο: αριθμός συμβάντων που επιλύθηκαν στο πλαίσιο 

επισκευής ή αναβάθμισης προϊόντος / αριθμός συμβάντων που επιλύθηκαν στο πλαίσιο αντικατάστασης προϊόντος. 
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9 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 

 

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

κτήσης για εξοπλισμό ΤΠ (και ενδεχομένως ορισμένων 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. ενδέχεται να απαιτηθεί 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 παράγοντες, η ΚΚΖ είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επίτευξη βελτιωμένων 

περιβαλλοντικών επιδόσεων. 

 

Τα κόστη που κατά κανόνα λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της ΚΚΖ είναι τα εξής: 

 Κόστος κτήσης 

 Κόστος παράδοσης και εγκατάστασης 

 Κόστος συντήρησης/επισκευής 

 Κόστος λειτουργίας (κατανάλωση ενέργειας) 

 Τέλη, φόροι και λοιπές δαπάνες 

 Εξωτερικοί παράγοντες (εκπομπές CO2 που συνδέονται με την κατανάλωση ενέργειας) 

 

Όταν η κατανάλωση ενέργειας που προκύπτει από τη χρήση συμπεριλαμβάνεται στην ΚΚΖ και, ως εκ τούτου, θεωρείται μέρος του 

κριτηρίου ανάθεσης που αφορά το κόστος, το στοιχείο αυτό δεν θα πρέπει να καλύπτεται και σε άλλο σημείο των κριτηρίων 

ανάθεσης. Ωστόσο, είναι απολύτως δυνατός ο συνδυασμός της ΚΚΖ με τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζουν ελάχιστες απαιτήσεις 

για την ενεργειακή απόδοση, όπως για παράδειγμα εκείνες που περιλαμβάνονται στα παρόντα κριτήρια της ΕΕ για τις ΟΔΣ (TS18, 

TS19 και TS20). 

 

Είναι επίσης δυνατός ο συνδυασμός της ΚΚΖ με κριτήρια ανάθεσης που βασίζονται σε άλλες πτυχές περιβαλλοντικών επιδόσεων, 

όπως ζητήματα ανθεκτικότητας, ανακυκλωσιμότητας και τέλους του κύκλου ζωής. 

 

Οι στρατηγικές για την παράταση της διάρκειας ζωής ενός προϊόντος, όπως η δυνατότητα επισκευής και η δυνατότητα αναβάθμισης 

(συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας και της καλής σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας των ανταλλακτικών), οι αξιόπιστες 
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λύσεις σχεδιασμού, η ανθεκτικότητα και η αντικατάσταση (π.χ. των μπαταριών), αποτελούν στο σύνολό τους χαρακτηριστικά που 

είναι σημαντικά από την άποψη της ΚΚΖ. Ωστόσο, κατά πάσα πιθανότητα είναι δύσκολο να καλυφθούν αυτές οι πτυχές με 

υπολογισμό της ΚΚΖ κατά το στάδιο της ανάθεσης, δεδομένου ότι τα εν λόγω κόστη/οφέλη δεν είναι δυνατόν να θεωρηθούν 

δεδομένα και να ποσοτικοποιηθούν σε οικονομικούς όρους. Αντιθέτως, τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΟΔΣ προτείνουν την κάλυψη των 

πτυχών αυτών μέσω των τεχνικών προδιαγραφών και των κριτηρίων ανάθεσης που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο. 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΚΚΖ και τα εργαλεία υποστήριξης των υπολογισμών διατίθενται στη διεύθυνση: 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Δοκιμή μπαταρίας σύμφωνα με το πρότυπο EC EN 61960-3: 2017 

Παράμετρος Περιγραφή Κριτήρια αποδοχής μπαταρίας 

Επιδόσεις εκφόρτισης 

στους 20 °C (ονομαστική 

χωρητικότητα) 

Με τη δοκιμή αυτή επαληθεύεται η 

ονομαστική χωρητικότητα της 

μπαταρίας. 

100 % της ονομαστικής 

χωρητικότητας (C5 Ah)5 

Επιδόσεις εκφόρτισης 

στους –20 °C (ονομαστική 

χωρητικότητα) 

Με τη δοκιμή αυτή προσδιορίζεται η 

χωρητικότητα της μπαταρίας σε χαμηλές 

θερμοκρασίες. 

30 % της ονομαστικής 

χωρητικότητας (C5 Ah) 

Επιδόσεις σε υψηλό ρυθμό 

εκφόρτισης στους 20 °C 

Με τη δοκιμή αυτή προσδιορίζεται η 

χωρητικότητα της μπαταρίας όταν 

εκφορτίζεται με υψηλό ρυθμό. Η δοκιμή 

αυτή δεν απαιτείται εάν η μπαταρία δεν 

έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται 

με αυτόν τον ρυθμό (1 ItA). 

60 % της ονομαστικής 

χωρητικότητας (C5 Ah) 

                                                           
5 Ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να αποδώσει ένα στοιχείο μπαταρίας σε διάστημα 5 ωρών, όπως δηλώνεται από τον κατασκευαστή. 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
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Διατήρηση και ανάκτηση 

(χωρητικότητας) φορτίου 

Με τη δοκιμή αυτή προσδιορίζεται, 

πρώτον, η χωρητικότητα την οποία 

διατηρεί η μπαταρία μετά την 

αποθήκευση για παρατεταμένο χρονικό 

διάστημα (28 ημέρες) και, δεύτερον, η 

χωρητικότητα που μπορεί να ανακτηθεί 

από μεταγενέστερη επαναφόρτιση. 

60 % της ονομαστικής 

χωρητικότητας (C5 Ah) 

Διατήρηση 

(χωρητικότητας) φορτίου 

μετά από μακροχρόνια 

αποθήκευση 

Με τη δοκιμή αυτή προσδιορίζεται η 

χωρητικότητα της μπαταρίας μετά από 

παρατεταμένη αποθήκευση (90 ημέρες) 

σε κατάσταση φόρτισης 50 %, 

ακολουθούμενη από μεταγενέστερη 

φόρτιση. 

85 % της ονομαστικής 

χωρητικότητας (C5 Ah) 

Αντοχή σε κύκλους Με τη δοκιμή αυτή προσδιορίζεται ο 

αριθμός των κύκλων 

φόρτισης/εκφόρτισης που μπορεί να 

αντέξει η μπαταρία προτού εξαντληθεί 

σε σημαντικό βαθμό η χωρητικότητά 

της. 

 

60 % της ονομαστικής 

χωρητικότητας (C5 Ah) μετά από 

300 κύκλους 

 

Ηλεκτροστατική 

εκφόρτιση 

 

Σκοπός της δοκιμής αυτής είναι η 

αξιολόγηση της ικανότητας της 

μπαταρίας να αντέχει στην 

ηλεκτροστατική εκκένωση. 

Σε λειτουργία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Δοκιμές ανθεκτικότητας για κινητό εξοπλισμό 

Δοκιμή  Μέθοδος δοκιμής Ελάχιστα όρια Λειτουργικές απαιτήσεις 

επιδόσεων 

Τυχαία πτώση 

 

IEC 60068 Μέρος 2-31: 

Ec (Ελεύθερη πτώση, 

διαδικασία 1) 

ή  

MIL-STD-810G 

w/CHANGE 1 

Δοκιμή πτώσης: Method 

516.7 - Shock (procedure 

IV) [Μέθοδος 516.7 - 

Κρούση (διαδικασία IV)] 

ή 

MIL-STD-810H 

Method 516.8 – Shock 

(Procedure IV) [Μέθοδος 

516.8 – Κρούση 

(Διαδικασία IV)] 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

Ο φορητός υπολογιστής ή ο 

υπολογιστής-ταμπλέτα πρέπει να 

αφήνεται να πέσει από: ύψος 

τουλάχιστον 45 cm (τροποποιημένο 

ύψος δοκιμής πτώσης) σε επιφάνεια 

μεγάλης αντοχής. Πρέπει να 

εκτελείται τουλάχιστον μία πτώση 

σε κάθε κάτω πλευρά καθώς και σε 

κάθε κάτω γωνία.  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Ο φορητός υπολογιστής ή ο 

υπολογιστής-ταμπλέτα πρέπει να 

αφήνεται να πέσει από: ύψος 

τουλάχιστον 76 cm (30 ιντσών6) σε 

επιφάνεια μεγάλης αντοχής. Πρέπει να 

εκτελείται τουλάχιστον μία πτώση σε 

κάθε κάτω πλευρά καθώς και σε κάθε 

κάτω γωνία.  

Μετά την έκθεση σε οποιαδήποτε 

από τις καθορισμένες δοκιμές 

καταπόνησης, το προϊόν θα πρέπει 

να είναι σε θέση: 

1. Να πραγματοποιεί εκκίνηση και 

να λειτουργεί κανονικά 

 Η εκκίνηση ή η συνέχιση 

λειτουργίας δεν θα πρέπει να 

απαιτεί περισσότερο χρόνο 

σε ποσοστό που υπερβαίνει 

το 50 % ως αποτέλεσμα της 

δοκιμής. 

 Δεν πρέπει να υπάρχουν 

εμφανείς λειτουργικές 

αστοχίες κατά τη χρήση 

τυποποιημένων εφαρμογών 

λογισμικού.  

 Δεν πρέπει να υπάρχει καμία 

σημαντική ζημία στο προϊόν 

που να μην επιτρέπει την 

καθιερωμένη χρήση. 

2. Να μην δημιουργεί κινδύνους 

για τον τελικό χρήστη 

 Δεν πρέπει να υπάρχει καμία 

ρωγμή στο περίβλημα ή στη 

Θερμική τάση IEC 60068  

Μέρος 2-1: Δοκιμές A: 

Ψυχρές  

Μέρος 2-2: Δοκιμές Β: 

Ξηρή θερμότητα 

ή  

MIL-STD-810G 

w/CHANGE 1 

Ο κινητός εξοπλισμός πρέπει να υποβάλλεται σε κύκλους δοκιμών διάρκειας 

τουλάχιστον 48 ωρών έκθεσης για τη θερμοκρασία αποθήκευσης σε:  

 Υψηλή θερμοκρασία αποθήκευσης ≥ 60 ° C 

 Χαμηλή θερμοκρασία αποθήκευσης ≤ –30 ° C 

Ο κινητός εξοπλισμός πρέπει να υποβάλλεται σε κύκλους δοκιμών διάρκειας 

τουλάχιστον 4 ωρών για τη θερμοκρασία λειτουργίας σε: 

 Θερμοκρασία λειτουργίας ≥ 40 ° C 

                                                           
6 Πρότυπο MIL-STD-810G του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, Method 516.6 Specification VI ‘Transit drop test’ [Μέθοδος 516.6 Προδιαγραφή VI «Δοκιμή πτώσης κατά τη μεταφορά»].  
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Δοκιμή  Μέθοδος δοκιμής Ελάχιστα όρια Λειτουργικές απαιτήσεις 

επιδόσεων 

Υψηλή θερμοκρασία: 

Method 501.6 - Basic Hot 

(A2) [Μέθοδος 501.6 - 

Βασική θερμή δοκιμή 

(A2)] 

Χαμηλή θερμοκρασία: 

Method 502.6 - Basic 

Cold (C1) [Μέθοδος 502.6 

- Βασική ψυχρή δοκιμή 

(C1)] 

ή 

MIL-STD-810H 

Method 501.7 - High 

temperature - Basic Hot 

(A2) [Μέθοδος 501.7 - 

Υψηλή θερμοκρασία - 

Βασική θερμή δοκιμή 

(A2)] 

Method 502.7 - Low 

temperature - Basic Cold 

(C1) [Μέθοδος 502.7 - 

Χαμηλή θερμοκρασία - 

Βασική ψυχρή δοκιμή 

(C1)] 

 Θερμοκρασία λειτουργίας ≤ –20 ° C 

 

διάταξη απεικόνισης ούτε 

άλλα αιχμηρά σημεία που 

έχουν δημιουργηθεί από 

αστοχίες, τα οποία θα 

μπορούσαν να τραυματίσουν 

τον χρήστη. 

 Δεν πρέπει να υπάρχουν 

αστοχίες ηλεκτρικών 

κατασκευαστικών στοιχείων 

ή πρόσβαση σε αυτά, που θα 

μπορούσαν να προκαλέσουν 

πρόβλημα για την ασφάλεια 

του χρήστη. 

 

 

Ανθεκτικότητ

α οθόνης 

 

Ο εξοπλισμός δοκιμής και 

η διαμόρφωση που 

χρησιμοποιήθηκε πρέπει 

να επιβεβαιώνονται από 

τον προσφέροντα. 

Στα εφαρμοστέα πρότυπα 

δοκιμών περιλαμβάνονται 

 Καθώς το προϊόν είναι τοποθετημένο 

σε επίπεδη επιφάνεια, πρέπει να 

διενεργούνται δύο δοκιμές φόρτισης:  

 Ελάχιστο φορτίο 50kg πρέπει να 

εφαρμόζεται ομοιόμορφα στο 

καπάκι της οθόνης (για φορητούς 

υπολογιστές) ή στην οθόνη (για 
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Δοκιμή  Μέθοδος δοκιμής Ελάχιστα όρια Λειτουργικές απαιτήσεις 

επιδόσεων 

τα εξής:   

ISO 1518-1:2019 

Χρώματα και βερνίκια - 

Προσδιορισμός της 

αντίστασης στη χάραξη - 

Μέρος 1: Μέθοδος 

σταθερού φορτίου 

ISO 1518-1:2019 

Χρώματα και βερνίκια - 

Προσδιορισμός της 

αντίστασης στη χάραξη - 

Μέρος 2: Μέθοδος 

μεταβλητού φορτίου 

ASTM C1895-19 με 

μολύβι δοκιμής 

σκληρότητας εξοπλισμένο 

με σπειροειδές ελατήριο 

και ακίδα με σφαίρα 

καρβιδίου διαμέτρου 

1 mm (σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 1518) 

υπολογιστές-ταμπλέτες).  

 Ελάχιστο φορτίο 25 kg πρέπει να 

εφαρμόζεται σε σημείο στο 

κέντρο της οθόνης σε επιφάνεια 

με διάμετρο 3 cm περίπου.  

Αντοχή σε 

κρούση 

IEC 60068  

Μέρος 2-27: Δοκιμή Ea 

και οδηγίες: Κρούση 

Μέρος 2-47: Δοκιμή — 

Στήριξη δοκιμίων για 

δόνηση, κρούση και 

παρόμοιες δυναμικές 

δοκιμές 

 Τουλάχιστον 40 G παλμού μισού 

ημιτονοειδούς κύματος κορυφής 

πρέπει να εφαρμόζονται τρεις φορές 

για διάστημα τουλάχιστον 6 ms στην 

επάνω, κάτω, δεξιά, αριστερή, 

μπροστινή και πίσω πλευρά του 

προϊόντος.  

Αντοχή σε 

δόνηση 

IEC 60068  

Μέρος 2-6: Δοκιμή Fc: 

 Ελάχιστη προδιαγραφή:  

Τυχαιοποιημένες ημιτονοειδείς 
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Δοκιμή  Μέθοδος δοκιμής Ελάχιστα όρια Λειτουργικές απαιτήσεις 

επιδόσεων 

Ταλαντώσεις 

(ημιτονοειδείς)  

Μέρος 2-47: Δοκιμή — 

Στήριξη δοκιμίων για 

δόνηση, κρούση και 

παρόμοιες δυναμικές 

δοκιμές 

δονήσεις του εύρους συχνοτήτων 5Hz 

έως τουλάχιστον 250Hz πρέπει να 

εφαρμόζονται για τουλάχιστον 1 κύκλο 

σάρωσης στο άκρο κάθε άξονα της 

επάνω, κάτω, δεξιάς, αριστερής, 

μπροστινής και πίσω πλευράς του 

προϊόντος.  

Προστασία 

έναντι 

εισόδου 

σκόνης  

IEC 60529, Βαθμοί 

προστασίας που 

παρέχονται από 

περιβλήματα  

ή 

MIL-STD-810G Method 

510.5, Procedure I Sand 

and dust - Blowing dust 

[Μέθοδος 510.5, 

Διαδικασία Ι - Άμμος και 

σκόνη - Αιωρούμενος 

κονιορτός] 

ή  

MIL-STD-810H 510.7 – 

Procedure I - Sand and 

Dust – Blowing Dust 

[Διαδικασία I - Άμμος και 

σκόνη – Αιωρούμενος 

κονιορτός] 

 

 IP-6x — Καμία είσοδος σκόνης· 

πλήρης προστασία έναντι επαφής. 

Προστασία 

έναντι 

εισόδου 

IEC 60529, Βαθμοί 

προστασίας που 

παρέχονται από 

 IP-x5 — Εκτόξευση νερού σε πίδακες 

προς το περίβλημα από οποιαδήποτε 

κατεύθυνση χωρίς επιβλαβείς 



 

71 

Δοκιμή  Μέθοδος δοκιμής Ελάχιστα όρια Λειτουργικές απαιτήσεις 

επιδόσεων 

νερού  περιβλήματα  

ή 

MIL-STD-810G, Method 

506.5 Procedure I Rain 

and blowing rain 

[Μέθοδος 506.5 

Διαδικασία I - Βροχή και 

βροχή με άνεμο]  

ή 

MIL-STD-810H 506.6 – 

Procedure I Rain 

[Διαδικασία I - Βροχή] 

 

 

επιδράσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Ελάχιστες ενεργειακές επιδόσεις για υπολογιστές (με βάση το Energy Star για υπολογιστές, προδιαγραφές 7.1)  

Η υπολογιζόμενη τυπική κατανάλωση ενέργειας (ETEC) για επιτραπέζιους υπολογιστές, ενοποιημένους επιτραπέζιους υπολογιστές και φορητούς 

υπολογιστές είναι μικρότερη ή ίση με τη μέγιστη τυπική κατανάλωση ενέργειας (ETEC_MAX) όπως υπολογίζεται κατωτέρω: 

(ETEC_MAX) σύμφωνα με την κατωτέρω εξίσωση: 

ETEC_MAX = (1+ALLOWANCEPSU) × (TECBASE + TECMEMORY + TECGRAPHICS + TECSTORAGE + TECINT_DISPLAY + TECSWITCHABLE + TECEEE + 

TECMOBILEWORKSTATIONS) 

όπου: 

 ALLOWANCEPSU: η ανοχή που προβλέπεται για τροφοδοτικά τα οποία πληρούν τα προαιρετικά αυστηρότερα επίπεδα απόδοσης που 

καθορίζονται στον Πίνακας 1· η ανοχή είναι 0 για τα τροφοδοτικά που δεν πληρούν τις απαιτήσεις· 

 TECBASE: η βασική ανοχή που καθορίζεται στον Πίνακας 2· και 

 TECGRAPHICS: η ανοχή για διακριτή κάρτα γραφικών που καθορίζεται στον Πίνακας 2, εξαιρουμένων των συστημάτων με 

ενσωματωμένα γραφικά, για τα οποία δεν επιτρέπεται ανοχή, ή των επιτραπέζιων υπολογιστών και των ενοποιημένων επιτραπέζιων 

υπολογιστών με εκ κατασκευής ενεργοποιημένα μεταγώγιμα γραφικά, για τα οποία επιτρέπεται ανοχή TECSWITCHABLE· και 

 TECMEMORY, TECSTORAGE, TECINT_DISPLAY, TECSWITCHABLE, TECEEE και TECMOBILEWORKSTATIONS: ανοχές προσθήκης που καθορίζονται 

στον Πίνακας 3. 

Πίνακας 1:  Ανοχή για την απόδοση τροφοδοτικού  

Τύπος 

τροφοδοτικού 

Τύπος 

υπολογιστή 

Ελάχιστη απόδοση σε καθορισμένο ποσοστό 

ονομαστικής έντασης ρεύματος εξόδου 
Ελάχιστη 

μέση 

απόδοση 

Ανοχή για 

τροφοδοτικά 

(AllowancePSU) 
10 % 20 % 50 % 100 % 
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Εσωτερικό 

τροφοδοτικό 

Επιτραπέζιος 

υπολογιστής 

0,86 0,90 0,92 0,89 ― 0,015 

0,90 0,92 0,94 0,90 ― 0,03 

Ενοποιημένος 

επιτραπέζιος 

υπολογιστής 

0,86 0,90 0,92 0,89 ― 0,015 

0,90 0,92 0,94 0,90 ― 0,04 

 

Πίνακας 2: Βασικές ανοχές για τυπική κατανάλωση ενέργειας (TECBASE) για επιτραπέζιους ή ενοποιημένους επιτραπέζιους υπολογιστές 

και φορητούς υπολογιστές 

Ονομασία 

κατηγορίας 

Ικανότητα 

γραφικών 

Επιτραπέζιοι υπολογιστές ή 

ενοποιημένοι επιτραπέζιοι υπολογιστές 

Βαθμολογία 

επιδόσεων, P 
Βασική ανοχή 

0 

Παντός είδους 

γραφικά dGfx 

≤ G7 

P≤3 69,0 

I1 

Ενσωματωμένα 

ή μεταγώγιμα 

γραφικά 

3<P≤6 112,0 

I2 6<P≤7 120,0 

I3 P>7 135,0 

D1 Διακριτή 

κάρτα 

γραφικών dGfx 

≤ G7 

3<P≤9 115,0 

D2 P>9 135,0 

Ονομασία κατηγορίας Φορητοί υπολογιστές 

 Βαθμολογία 

επιδόσεων, 
Βασική ανοχή 
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PV 

0 P≤2 6,5 

I1 2<P≤5,2 22,0 

I2 5,2<P≤8 8,0 

I3 P>8 14,0 

 

Πίνακας 3:  Ανοχές λειτουργικής προσθήκης για επιτραπέζιους υπολογιστές, ενοποιημένους επιτραπέζιους υπολογιστές, ελαφρά 

τερματικά και φορητούς υπολογιστές 

Λειτουργία 
Επιτραπέζιος 

υπολογιστής 

Ενοποιημένος 

επιτραπέζιος 

υπολογιστής 

Φορητός 

υπολογιστής 

TECMEMORY (kWh) vi 0,8 2,4 + (0,294 x GB) 

TECGRAPHICS 

(kWh) vii 

Κ
α

τη
γο

ρ
ία

 γ
ρ
α

φ
ικ

ώ
ν
 V

ii
i 

G1 

(FB_BW ≤ 16) 
36 

29,3 X tanh (0,0038 

x FB_BW – 0,137) 

+ 13,4 

G2 

(16 < FB_BW ≤ 32) 
51 

G3 

(32 < FB_BW ≤ 64) 
64 

G4 

(64 < FB_BW ≤ 96) 
83 

G5 

(96 < FB_BW ≤ 128) 
105 
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G6 

(FB_BW > 128· 

Εύρος ζώνης 

περιοχής 

προσωρινής 

αποθήκευσης καρέ 

< 192 bits) 

115 

G7 

(FB_BW > 128· 

Εύρος ζώνης 

περιοχής 

προσωρινής 

αποθήκευσης καρέ 

< 192 bits) 

130 

TECSWITCHABLE (kWh) 0,5 x G1 Ά.Α. 

TECEEE (kWh) x 8,76 x 0,2 x (0,15 + 0,35) 
8,76 x 0,2 x (0,10 + 

0,30) 

TECSTORAGE (kWh) xi 26 2,6 

TECINT_DISPLAY (kWh) xii Ά.Α. 

8,76 x 0,35 x (1 + 

EP) x (4 x r 

+ 0,05 x A) 

8,76 x 0,30 x (1 + 

EP) x (2 x r + 0,02 

x A) 

TECMOBILEWORKSTATION (kWh) xii Ά.Α. 4,0 

 

Εξίσωση 1: Υπολογισμός της ανοχής για ενσωματωμένες διατάξεις απεικόνισης ενισχυμένων επιδόσεων 

0, διατάξεις απεικόνισης μη ενισχυμένων επιδόσεων 

EP = 0,3 διάταξη απεικόνισης ενισχυμένων επιδόσεων d < 27 
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0,75 διάταξη απεικόνισης ενισχυμένων επιδόσεων d ≥ 27 

 

Όπου  

vi  Προσθήκη TECMEMORY: ισχύει ανά GB εγκατεστημένο στο σύστημα.  

vii  Προσθήκη TECGRAPHICS: ισχύει μόνο για την πρώτη dGfx που είναι εγκατεστημένη στο σύστημα, αλλά όχι για τα μεταγώγιμα γραφικά.  

viii  FB_BW: είναι το εύρος ζώνης περιοχής προσωρινής αποθήκευσης καρέ της διάταξης απεικόνισης σε Gigabyte ανά δευτερόλεπτο 

(GB/s). Πρόκειται για παράμετρο που δηλώνεται από τον κατασκευαστή και θα πρέπει να υπολογίζεται ως εξής: (Ταχύτητα δεδομένων 

[Mhz] × Εύρος ζώνης περιοχής προσωρινής αποθήκευσης καρέ [bits]) /(8 × 1000).  

ix  Κίνητρο για TECSWITCHABLE: ισχύει για την αυτόματη μεταγωγή που είναι ενεργοποιημένη εξ ορισμού στους επιτραπέζιους υπολογιστές 

και στους ενοποιημένους επιτραπέζιους υπολογιστές.  

x  TECEEE: ισχύει ανά θύρα Gigabit Ethernet συμβατή με το πρότυπο IEEE 802.3az (ενεργειακά αποδοτικό Ethernet).  

xi  Προσθήκη TECSTORAGE: ισχύει μόνο μία φορά εάν το σύστημα διαθέτει περισσότερα από ένα πρόσθετα στοιχεία εσωτερικής 

αποθήκευσης.  

xii  Προσθήκη TECINT_DISPLAY: EP είναι η ανοχή για τις διατάξεις απεικόνισης ενισχυμένων επιδόσεων που υπολογίζεται σύμφωνα με τον 

Πίνακας 3· r είναι η ανάλυση οθόνης σε megapixel· και A είναι το εμβαδόν θέασης οθόνης σε τετραγωνικές ίντσες.  

 

Υπολογισμός της ETEC_MAX για ελαφρά τερματικά 

 ETEC_MAX = TECBASE + TECGRAPHICS + TECWOL+ TECINT_DISPLAY + TECEEE 

 όπου: 
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 TECBASE: η βασική ανοχή που καθορίζεται στον Πίνακας 4· 

 TECGRAPHICS: η ανοχή για διακριτή κάρτα γραφικών που καθορίζεται στον Πίνακας 4, κατά περίπτωση· 

 TECWOL: η ανοχή για την αφύπνιση μέσω τοπικού δικτύου (WOL) που καθορίζεται στον Πίνακας 4, κατά περίπτωση· 

 TECINT_DISPLAY: η ανοχή για ενσωματωμένη διάταξη απεικόνισης σε ενοποιημένους επιτραπέζιους υπολογιστές που καθορίζεται στον 

Πίνακας 3, κατά περίπτωση· και 

 TECEEE: το κίνητρο για ενεργειακά αποδοτικό Ethernet σε επιτραπέζιους υπολογιστές που καθορίζεται στον Πίνακας 3, κατά περίπτωση, 

ανά θύρα Gigabit Ethernet συμβατή με το πρότυπο IEEE 802.3az (ενεργειακά αποδοτικό Ethernet). 

 

 

Πίνακας 4: Ανοχές προσθήκης για ελαφρά τερματικά 

Προσθήκη Ανοχή (kWh) 

TECBASE 31 

TECGRAPHICS 36 

TECWOL 2 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΩΝ 

AC Κριτήριο ανάθεσης PC Προσωπικός υπολογιστής 

CPC Ρήτρα εκτέλεσης της σύμβασης PCB Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος 

CPU Κεντρική μονάδα επεξεργασίας  PD Παροχή ισχύος 

EMI Ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή  PPM Μέρη ανά εκατομμύριο 

EoL Τέλος του κύκλου ζωής PMMA Πολυ(μεθακρυλικό μεθύλιο) 

EPS Εξωτερικό τροφοδοτικό ισχύος PSU Τροφοδοτικό ισχύος  

ESD Ηλεκτροστατικά ευαίσθητη συσκευή  RAM Μνήμη τυχαίας προσπέλασης  

ΑΘ 
Αέρια του θερμοκηπίου  

REACH 
Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και 

περιορισμοί των χημικών προϊόντων 

ΟΔΣ Οικολογικές δημόσιες συμβάσεις RoHS Περιορισμός επικίνδυνων ουσιών  

GWP Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη SC Κριτήριο επιλογής 

HDD Μονάδα σκληρού δίσκου  SCIP 
Ουσίες που προκαλούν ανησυχία και περιέχονται σε 

προϊόντα  

HDMI Διεπαφή πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας SoC Κατάσταση φόρτισης 

ΤΠΕ Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών SoH Κατάσταση υγείας 

ΙSΟ Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης SSD Μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης  

ΑΚΖ Αξιολόγηση του κύκλου ζωής SVHC Ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία 

ΚΚΖ Κοστολόγηση κύκλου ζωής TS Τεχνική προδιαγραφή 
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ODD Μονάδα οπτικού δίσκου  USB Ενιαίος σειριακός δίαυλος  

OEM Κατασκευαστής πρωτότυπου εξοπλισμού VGA Διάταξη γραφικών εικόνας 

 


