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Χαρτί φωτοαντιγραφικό & γραφής 

- ∆ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π∆Σ) 

1 Πεδίο εφαρµογής 
 
Το παρόν δελτίο καλύπτει τις συµβάσεις προµήθειας χαρτιού φωτοαντιγραφικού και 
γραφής. Αυτή η οµάδα προϊόντων περιλαµβάνει άγραφο χαρτί που προορίζεται για γραφή, 
εκτύπωση και παραγωγή φωτοαντιγράφων (έως 170g/m2) το οποίο πωλείται σε φύλλα ή 
ρολά.  
∆εν περιλαµβάνονται τελικά προϊόντα χαρτιού, όπως σηµειωµατάρια, τετράδια σχεδίου, 
ηµερολόγια, εγχειρίδια, κ.λπ.   
Τα κριτήρια έχουν ληφθεί από το ευρωπαϊκό οικολογικό σήµα1, το σήµα Nordic Swan2 και το 
σήµα Blue Angel3.  
 
Προτείνονται διαφορετικά σύνολα κριτηρίων για: 

• Χαρτί µε βάση ανακτηµένες ίνες χαρτιού, ανακυκλωµένο χαρτί (επίκεντρο του σήµατος 
Blue Angel) 

• Χαρτί µε βάση παρθένες ίνες (επίκεντρο του ευρωπαϊκού οικολογικού σήµατος και του 
σήµατος Nordic Swan) 

Συνιστάται στις αναθέτουσες αρχές να κάνουν αναφορά και στα δύο σύνολα κριτηρίων, ως 
εναλλακτικούς τρόπους επίτευξης του στόχου της αγοράς οικολογικού χαρτιού, για τη 
µεγιστοποίηση του ανταγωνισµού και την αποφυγή διακρίσεων.  
 
 

2 Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
 

                                                 
1 Βλ.: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm  
2 Βλ.: http://www.svanen.nu/. Κριτήρια στη διεύθυνση: http://www.svanen.nu/Eng/criteria/kriterie.asp?pgn=44 
3 Βλ.: http://www.blauer-engel.de/index.htm. Κριτήρια στη διεύθυνση:http://www.blauer-

engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-014.pdf και http://www.blauer-
engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-072.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
http://www.svanen.nu/
http://www.svanen.nu/Eng/criteria/kriterie.asp?pgn=44
http://www.blauer-engel.de/index.htm
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-014.pdf
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-014.pdf
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-072.pdf
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-072.pdf
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Επίπτωση  Προσέγγιση Π∆Σ 
• Καταστροφή των δασών και 

δυνητική απώλεια βιοποικιλότητας 
• Εκποµπές στην ατµόσφαιρα και στα 

ύδατα κατά την παραγωγή 
χαρτοπολτού και χαρτιού 

• Κατανάλωση ενέργειας και νερού 
κατά την παραγωγή 

• Κατανάλωση χηµικών κατά την 
παραγωγή 

• ∆ηµιουργία αποβλήτων κατά την 
παραγωγή, όπως υπολείµµατα και 
λάσπη 

→  

• Προµήθεια χαρτιού µε βάση 
ανακτηµένες ίνες χαρτιού µετά από την 
κατανάλωση (ανακυκλωµένο χαρτί) ή 
χαρτιού µε βάση παρθένες ίνες νόµιµης 
και/ή αειφόρου συγκοµιδής 

• Προµήθεια χαρτιού παραγόµενου µε 
διαδικασίες που προβλέπουν χαµηλή 
κατανάλωση ενέργειας και χαµηλές 
εκποµπές 

• Αποφυγή ορισµένων ουσιών στην 
παραγωγή και λεύκανση χαρτιού 

 
 

3 Χαρτί µε βάση ανακτηµένες ίνες - Κριτήρια Π∆Σ  

3.1. ∆υνατότητα ανακύκλωσης - Στοιχειώδη κριτήρια Π∆Σ  
Σηµείωση: Εάν τα κριτήρια είναι διαφορετικά όταν πρόκειται για χαρτί που χρησιµοποιείται 
για σκοπούς επαγγελµατικής εκτύπωσης, γίνεται σχετική σηµείωση στην τελική στήλη του 
πίνακα.  
Χαρτί φωτοαντιγραφικό και γραφής για κανονική 
χρήση γραφείου 

Χαρτί για επαγγελµατικούς 
σκοπούς 

Αντικείµενο 

Αγορά ανακυκλωµένου χαρτιού γραφείου από 100% 
ανακτηµένες ίνες χαρτιού. 

Αγορά ανακυκλωµένου χαρτιού 
από τουλάχιστον 75% 
ανακτηµένες ίνες χαρτιού. 

Προδιαγραφές 
1. Το χαρτί πρέπει να είναι φτιαγµένο από 100% 

ανακτηµένες ίνες χαρτιού.  
Οι ανακτηµένες ίνες χαρτιού περιλαµβάνουν 
ανακυκλωµένες ίνες µετά από την κατανάλωση 
και ανακυκλωµένες ίνες πριν από την κατανάλωση 
από χαρτοβιοµηχανίες, επίσης γνωστές ως 
αποκόµµατα χαρτοποίησης. Οι ανακυκλωµένες 
ίνες µετά από την κατανάλωση είναι δυνατόν να 
προέρχονται από καταναλωτές, γραφεία, 
τυπογραφεία, βιβλιοδετεία, ή παρεµφερή.  
Εξακρίβωση: Όλα τα προϊόντα που φέρουν 
οποιοδήποτε οικολογικό σήµα τύπου I, όπως το 
οικολογικό σήµα της ΕΕ, µπορούν να 
χρησιµεύσουν ως αποδεικτικό µέσο εφόσον 
προσδιορίζεται ότι το χαρτί είναι φτιαγµένο από 
100% ανακτηµένες ίνες χαρτιού. Γίνεται επίσης 
δεκτό κάθε άλλο κατάλληλο αποδεικτικό µέσο, 
όπως τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή 
πρακτικό δοκιµών από αναγνωρισµένο οργανισµό. 

1. Το χαρτί πρέπει να είναι 
φτιαγµένο από τουλάχιστον 75% 
ανακτηµένες ίνες χαρτιού. 
Οι ανακτηµένες ίνες χαρτιού 
περιλαµβάνουν ανακυκλωµένες 
ίνες µετά από την κατανάλωση 
και ανακυκλωµένες ίνες πριν από 
την κατανάλωση από 
χαρτοβιοµηχανίες, επίσης 
γνωστές ως αποκόµµατα 
χαρτοποίησης. Οι 
ανακυκλωµένες ίνες µετά από 
την κατανάλωση είναι δυνατόν 
να προέρχονται από 
καταναλωτές, γραφεία, 
τυπογραφεία, βιβλιοδετεία, ή 
παρεµφερή. 
Εξακρίβωση: Οµοίως 
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2. Το χαρτί πρέπει να είναι τουλάχιστον χωρίς 
χλώριο στο αρχικό στάδιο (ECF). Χαρτί χωρίς 
χλώριο (TCF) γίνεται, επίσης, δεκτό.  
Εξακρίβωση: Όλα τα προϊόντα που φέρουν το 
οικολογικό σήµα της ΕΕ θεωρείται ότι 
συµµορφώνονται. Άλλα εθνικά οικολογικά 
σήµατα τύπου I που ικανοποιούν το ανωτέρω 
κριτήριο µπορούν, επίσης, να γίνουν δεκτά. 
Γίνεται επίσης δεκτό κάθε άλλο κατάλληλο 
αποδεικτικό µέσο, όπως τεχνικός φάκελος του 
κατασκευαστή ή πρακτικό δοκιµών από 
αναγνωρισµένο οργανισµό.  

Οµοίως 

3. Για την εγγύηση της καταλληλότητας του 
προσφερόµενου χαρτιού για µηχανές γραφείου 
απαιτείται η παροχή δείγµατος του προϊόντος στην 
αναθέτουσα αρχή για τη διεξαγωγή δοκιµών 
ποιότητας.  

Οµοίως 

 
 

3.2. ∆υνατότητα ανακύκλωσης – Αναλυτικά κριτήρια Π∆Σ  
Σηµείωση: Εάν τα κριτήρια είναι διαφορετικά όταν πρόκειται για χαρτί που χρησιµοποιείται 
για σκοπούς επαγγελµατικής εκτύπωσης, γίνεται σχετική σηµείωση στην τελική στήλη του 
πίνακα.  
Χαρτί φωτοαντιγραφικό και γραφής για κανονική 
χρήση γραφείου 

Χαρτί για επαγγελµατικούς 
σκοπούς 

Αντικείµενο 

Αγορά ανακυκλωµένου χαρτιού γραφείου από 100% 
ανακτηµένες ίνες χαρτιού. 

Αγορά ανακυκλωµένου χαρτιού 
από τουλάχιστον 75% 
ανακτηµένες ίνες χαρτιού.  

Προδιαγραφές 
1. Το χαρτί πρέπει να είναι φτιαγµένο από 100% 

ανακτηµένες ίνες χαρτιού, µε 65% ελάχιστο 
ποσοστό ανακυκλωµένων ινών µετά από την 
κατανάλωση.  
Οι ανακτηµένες ίνες χαρτιού περιλαµβάνουν 
ανακυκλωµένες ίνες µετά από την κατανάλωση 
και ανακυκλωµένες ίνες πριν από την κατανάλωση 
από χαρτοβιοµηχανίες, επίσης γνωστές ως 
αποκόµµατα χαρτοποίησης. Οι ανακυκλωµένες 
ίνες µετά από την κατανάλωση είναι δυνατόν να 
προέρχονται από καταναλωτές, γραφεία, 
τυπογραφεία, βιβλιοδετεία, ή παρεµφερή.  
Εξακρίβωση: Όλα τα προϊόντα που φέρουν 
οποιοδήποτε οικολογικό σήµα τύπου I, όπως το 
οικολογικό σήµα της ΕΕ, µπορούν να 
χρησιµεύσουν ως αποδεικτικό µέσο εφόσον 
προσδιορίζεται ότι το χαρτί είναι φτιαγµένο από 
100% ανακτηµένες ίνες χαρτιού. Γίνεται επίσης 

1. Το χαρτί πρέπει να είναι 
φτιαγµένο από τουλάχιστον 75% 
ανακτηµένες ίνες χαρτιού, µε 
80% ελάχιστο ποσοστό 
ανακυκλωµένων ινών µετά από 
την κατανάλωση. 
Οι ανακτηµένες ίνες χαρτιού 
περιλαµβάνουν ανακυκλωµένες 
ίνες µετά από την κατανάλωση 
και ανακυκλωµένες ίνες πριν από 
την κατανάλωση από 
χαρτοβιοµηχανίες, επίσης 
γνωστές ως αποκόµµατα 
χαρτοποίησης. Οι 
ανακυκλωµένες ίνες µετά από 
την κατανάλωση είναι δυνατόν 
να προέρχονται από 
καταναλωτές, γραφεία, 
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δεκτό κάθε άλλο κατάλληλο αποδεικτικό µέσο, 
όπως τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή 
πρακτικό δοκιµών από αναγνωρισµένο οργανισµό. 

τυπογραφεία, βιβλιοδετεία, ή 
παρεµφερή.  
Εξακρίβωση: Οµοίως 
 

2. Πρέπει να πληρούνται τα οικολογικά κριτήρια του 
οικολογικού σήµατος της ΕΕ ή άλλων εθνικών 
οικολογικών σηµάτων τύπου I που έχουν άµεση 
σχέση µε την παραγωγή χαρτιού (και όχι µε τις 
πρακτικές διαχείρισης του εργοστασίου).   
Τα έγγραφα µε τα πλήρη κριτήρια διατίθενται στη 
διεύθυνση: 

• Οικολογικό σήµα της ΕΕ: 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/p
g_copyingpaper_en.htm  
Εξακρίβωση: Όλα τα προϊόντα που φέρουν το 
οικολογικό σήµα της ΕΕ θεωρείται ότι 
συµµορφώνονται. Άλλα εθνικά οικολογικά 
σήµατα τύπου I που ικανοποιούν τα 
αναγραφόµενα κριτήρια µπορούν, επίσης, να 
γίνουν δεκτά. Γίνεται επίσης δεκτό κάθε άλλο 
κατάλληλο αποδεικτικό µέσο, όπως τεχνικός 
φάκελος του κατασκευαστή ή πρακτικό δοκιµών 
από αναγνωρισµένο οργανισµό.  

Οµοίως.  

3. Για την εγγύηση της καταλληλότητας του 
προσφερόµενου χαρτιού για µηχανές γραφείου 
απαιτείται η παροχή δείγµατος του προϊόντος στην 
αναθέτουσα αρχή για τη διεξαγωγή δοκιµών 
ποιότητας.  

Οµοίως 

 

3.3 Επεξηγηµατικές σηµειώσεις  

Επίπεδο λευκότητας: Η αρχή δύναται να επιλέξει τη χρήση επιπέδου λευκότητας κάτω του 
90. Άνω του 90, απαιτείται επεξεργασία του χαρτιού µε παράγοντες οπτικής λαµπρότητας. 
Χαµηλά επίπεδα έως και 60 είναι αρκετά καλής ποιότητας για καθηµερινή χρήση γραφείου, 
εντούτοις πρόκειται για θέµα προτίµησης.  

Κριτήρια οικολογικού σήµατος: Η επισήµανση ότι απαιτείται η εκπλήρωση των 
κριτηρίων που αφορούν ένα ορισµένο οικολογικό σήµα είναι δυνατή εφόσον τα κριτήρια 
έχουν τις προϋποθέσεις και είναι κατάλληλα για να προσδιορίσουν το προϊόν. Άλλες µορφές 
απόδειξης της συµµόρφωσης γίνονται, επίσης, δεκτές. Για περισσότερες πληροφορίες 
παρακαλούµε ανατρέξτε στο συνοδευτικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο για τη χρήση οικολογικών 
σηµάτων στις δηµόσιες συµβάσεις. 

Εισαγωγή λεπτοµερών κριτηρίων: Τα πλήρη κριτήρια περιλαµβάνονται στην Έκθεση 
Υποβάθρου Προϊόντων. 

Προδιαγραφές ή κριτήρια ανάθεσης: Εφόσον η αναθέτουσα αρχή έχει αµφιβολίες ως 
προς την τιµή και τη διαθεσιµότητα στην αγορά προϊόντων που φέρουν οικολογικό σήµα, οι 
ανωτέρω προδιαγραφές µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως κριτήρια ανάθεσης. Εφόσον 
χρησιµοποιείται σύστηµα αξιολόγησης βάσει βαθµών, είναι δυνατόν να αποδοθεί στα 
κριτήρια αυτά, παραδείγµατος χάριν, 15% στάθµιση στην τελική αξιολόγηση. Εναλλακτικά, 
η πραγµατοποίηση αρχικής έρευνας αγοράς είναι δυνατόν να δείξει εάν τα προϊόντα 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_ecolabels.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_ecolabels.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_background_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_background_report.pdf
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διατίθενται στην αγορά.  

 

4 Χαρτί µε βάση παρθένες ίνες αειφόρου και/ή νόµιµης συγκοµιδής - Κριτήρια Π∆Σ  

4.1 Παρθένες ίνες αειφόρου και/ή νόµιµης συγκοµιδής - Στοιχειώδη κριτήρια Π∆Σ  
 
Χαρτί φωτοαντιγραφικό και γραφής 
Αντικείµενο 
Αγορά χαρτιού γραφείου µε βάση παρθένες ίνες προερχόµενες από πηγές νόµιµης και/ή 
αειφόρου συγκοµιδής (που περιέχουν δυνητικά και ένα ποσοστό ανακτηµένων ινών). 
Προδιαγραφές 

1. Οι παρθένες ίνες ξύλου για την παραγωγή χαρτοπολτού πρέπει να προέρχονται από 
νόµιµες πηγές.  

Εξακρίβωση: Πιστοποιητικά διαδικασιών σύνδεσης της πρώτης ύλης µε το τελικό προϊόν 
(chain of custody) για τις πιστοποιηµένες ως FSC4, PEFC5 ίνες ξύλου ή κάθε άλλο 
ισοδύναµο αποδεικτικό µέσο γίνονται δεκτά ως απόδειξη της συµµόρφωσης. Η νόµιµη 
προέλευση του ξύλου µπορεί, επίσης, να αποδειχθεί µε εφαρµοζόµενο σύστηµα 
εντοπισµού. Αυτά τα εθελοντικά συστήµατα είναι δυνατόν να έχουν πιστοποίηση από 
τρίτο φορέα, συχνά στο πλαίσιο του ISO 9000 και/ή του ISO 14000 ή του συστήµατος 
διαχείρισης EMAS.  
Εάν το ξύλο προέρχεται από χώρα η οποία έχει υπογράψει εθελοντική συµφωνία εταιρικής 
σχέσης (VPA) µε την ΕΕ, η άδεια FLEGT µπορεί να χρησιµεύσει ως απόδειξη της 
νοµιµότητας6. 
Προκειµένου για µη πιστοποιηµένες παρθένες ίνες, οι προσφέροντες οφείλουν να 
αναφέρουν τους τύπους (τα είδη), τις ποσότητες και τις προελεύσεις των ινών που 
χρησιµοποιούνται στην παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού, και να υποβάλουν δήλωση 
της νοµιµότητάς τους. Συνεπώς, απαιτείται η δυνατότητα εντοπισµού των ινών σε 
ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής από το δάσος µέχρι το προϊόν.   
 

Σε ειδικές περιπτώσεις, όταν τα παρεχόµενα αποδεικτικά στοιχεία δεν κρίνονται επαρκή 
για να αποδείξουν τη συµµόρφωση µε τις προβλεπόµενες τεχνικές προδιαγραφές, οι 
αναθέτουσες αρχές δύνανται να ζητήσουν από τους προµηθευτές περαιτέρω διευκρινήσεις 
ή αποδείξεις.  

2. Το χαρτί πρέπει να είναι τουλάχιστον χωρίς χλώριο στο αρχικό στάδιο (ECF).  
Εξακρίβωση: Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή χρησιµεύει ως αποδεικτικό µέσο. 

Κριτήρια ανάθεσης 

                                                 
4 FSC (Συµβούλιο ∆ιαχείρισης ∆ασών): http://www.fsc.org/en   
5 PEFC (Πρόγραµµα Υποστήριξης της ∆ασικής Πιστοποίησης): http://www.pefc.org/internet/html   
6 Το σχέδιο δράσης FLEGT (Επιβολή της ∆ασικής Νοµοθεσίας, ∆ιακυβέρνηση και Εµπόριο) εγκρίθηκε από 
την ΕΕ το 2003. Το σχέδιο δράσης προτείνει µια σειρά µέτρων για την αντιµετώπιση της παράνοµης 
υλοτοµίας στις αναπτυσσόµενες χώρες. Το σχέδιο προβλέπει ένα σύστηµα αδειών ξυλείας που αποβλέπει 
στην εγγύηση της νοµιµότητας των εισαγόµενων προϊόντων ξυλείας. Για την απόκτηση της άδειας απαιτείται 
η υπογραφή εθελοντικών συµφωνιών εταιρικής σχέσης (VPA) µεταξύ των χωρών παραγωγής ξυλείας και της 
ΕΕ. Άδεια νόµιµης παραγωγής χορηγείται στα προϊόντα ξυλείας τα οποία έχουν παραχθεί νοµίµως στις χώρες 
εταίρους VPA. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 

http://www.fsc.org/en/
http://www.pefc.org/internet/html
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
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Πρόσθετοι βαθµοί απονέµονται για: 
Αειφόρες δασικές πηγές: Πρόσθετοι βαθµοί απονέµονται κατ’ αναλογία της ποσότητας 
παρθένων ινών ξύλου για την παραγωγή χαρτοπολτού προερχόµενων από δάση των 
οποίων η διαχείριση γίνεται αποδεδειγµένα κατ’ εφαρµογή των αρχών και των µέτρων που 
στοχεύουν στην εξασφάλιση αειφόρου δασικής διαχείρισης, υπό τον όρο ότι τα κριτήρια 
αυτά χαρακτηρίζουν και έχουν συνάφεια µε το προϊόν. Στην Ευρώπη, οι εν λόγω αρχές και 
τα µέτρα πρέπει να αντιστοιχούν τουλάχιστον σε εκείνα που προβλέπονται στις 
Πανευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Γραµµές Επιχειρησιακού Επιπέδου για την Αειφόρο 
∆ιαχείριση των ∆ασών, όπως εγκρίθηκαν από την Υπουργική ∆ιάσκεψη της Λισαβόνας 
για την Προστασία των ∆ασών στην Ευρώπη (2 - 4 Ιουνίου 1998). Εκτός Ευρώπης, τα 
προαναφερόµενα πρέπει να αντιστοιχούν τουλάχιστον προς τις Αρχές για τα ∆άση της 
Συνδιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (Ρίο ντε 
Τζανέιρο, Ιούνιος 1992) και, κατά περίπτωση, προς τα κριτήρια ή τις κατευθυντήριες 
γραµµές για αειφόρο δασική διαχείριση που θεσπίστηκαν µε αντίστοιχες διεθνείς και 
περιφερειακές πρωτοβουλίες (ITTO, διαδικασία Montreal, διαδικασία Tarapoto, 
UNEP/FAO πρωτοβουλία Dry-Zone, Αφρικής). 
Εξακρίβωση: Όλα τα προϊόντα που φέρουν το οικολογικό σήµα της ΕΕ θεωρείται ότι 
συµµορφώνονται. Άλλα εθνικά οικολογικά σήµατα τύπου I που ικανοποιούν τα 
αναγραφόµενα κριτήρια µπορούν, επίσης, να γίνουν δεκτά. Πιστοποιητικά διαδικασιών 
σύνδεσης της πρώτης ύλης µε το τελικό προϊόν (chain of custody) για τις πιστοποιηµένες 
ως FSC7, PEFC8 ίνες ξύλου ή κάθε άλλο ισοδύναµο αποδεικτικό µέσο γίνονται, επίσης, 
δεκτά ως απόδειξη της συµµόρφωσης. Κάθε άλλο κατάλληλο αποδεικτικό µέσο, όπως 
τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή πρακτικό δοκιµών από αναγνωρισµένο οργανισµό 
γίνεται, επίσης, δεκτό.  
 

 
 

4.2 Παρθένες ίνες αειφόρου και/ή νόµιµης συγκοµιδής - Αναλυτικά κριτήρια Π∆Σ 
 
Χαρτί φωτοαντιγραφικό και γραφής 
Αντικείµενο 
Αγορά χαρτιού γραφείου µε βάση παρθένες ίνες προερχόµενες από πηγές νόµιµης και/ή 
αειφόρου συγκοµιδής (που περιέχουν δυνητικά και ένα ποσοστό ανακτηµένων ινών).  
Προδιαγραφές 
Το χαρτί πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που αναγράφονται στα Στοιχειώδη κριτήρια
Το χαρτί πρέπει να πληροί επιπλέον: 
2. Το χαρτί πρέπει να είναι τουλάχιστον χωρίς χλώριο στο αρχικό στάδιο (ECF). Χαρτί 
χωρίς χλώριο (TCF) γίνεται, επίσης, δεκτό.  
Εξακρίβωση: Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή χρησιµεύει ως αποδεικτικό µέσο. 
Κριτήρια ανάθεσης  
Πρόσθετοι βαθµοί απονέµονται για το χαρτί το οποίο πληροί τα κριτήρια ανάθεσης που 
αναγράφονται στα Στοιχειώδη κριτήρια: 
Πρόσθετοι βαθµοί απονέµονται, επίσης, για το χαρτί που πληροί επιπλέον:   

                                                 
7 FSC (Συµβούλιο ∆ιαχείρισης ∆ασών): http://www.fsc.org/en/  
8 PEFC (Πρόγραµµα Υποστήριξης της ∆ασικής Πιστοποίησης): http://www.pefc.org/internet/html  

http://www.fsc.org/en/
http://www.pefc.org/internet/html
http://www.pefc.org/internet/html
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2. Κριτήρια οικολογικού σήµατος: Τα προϊόντα τα οποία πληρούν τα οικολογικά κριτήρια 
του οικολογικού σήµατος της ΕΕ που έχουν άµεση σχέση µε την παραγωγή χαρτιού (και 
όχι µε τις πρακτικές διαχείρισης του εργοστασίου).  
Τα έγγραφα µε τα πλήρη κριτήρια διατίθενται στη διεύθυνση: 

• Οικολογικό σήµα της ΕΕ: 
ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm 

• Εξακρίβωση: Τα προϊόντα που φέρουν το οικολογικό σήµα της ΕΕ θεωρείται ότι 
συµµορφώνονται. Άλλο εθνικό οικολογικό σήµα τύπου I που ικανοποιεί τα 
αναγραφόµενα κριτήρια µπορεί, επίσης, να γίνει δεκτό. Κάθε άλλο κατάλληλο 
αποδεικτικό µέσο, όπως τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή πρακτικό δοκιµών 
από αναγνωρισµένο οργανισµό γίνεται, επίσης, δεκτό.  

 

4.3 Επεξηγηµατικές σηµειώσεις  
Χαρτί µε βάση παρθένες ίνες: Σε πολλές περιπτώσεις, το χαρτί που διατίθεται στην αγορά 
ενδέχεται να µην είναι ούτε 100% ανακυκλωµένο ούτε 100% από παρθένες ίνες, αλλά να 
προέρχεται από διαφορετικές πηγές. Κατά συνέπεια, το αντικείµενο δεν προσδιορίζει χαρτί 
από παρθένες ίνες αλλά χαρτί µε βάση παρθένες ίνες, επιτρέποντας τη χρήση 
ανακυκλωµένων ινών για την παραγωγή χαρτιού εφόσον πληρούνται οι ως άνω οριζόµενες 
προδιαγραφές.  

Αύξηση των ποσοστών: Σύµφωνα µε το οικολογικό σήµα της ΕΕ, τουλάχιστον το 10% των 
παρθένων ινών πρέπει να προέρχεται από δάση µε πιστοποίηση αειφόρου διαχείρισης, και 
σύµφωνα µε το Nordic Swan τουλάχιστον το 20%. Τα FSC και PEFC µπορούν, επίσης, να 
πιστοποιούν υψηλότερα ποσοστά τα οποία ποικίλλουν βάσει αυστηρών κανόνων. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε αυτά τα προγράµµατα και τις προϋποθέσεις χρήσης 
του λογότυπου περιέχονται στην παράγραφο 6 της έκθεσης υποβάθρου. 

Οι αναθέτουσες αρχές επιθυµούν ίσως να αποδώσουν επιπλέον στάθµιση, στο στάδιο 
ανάθεσης, στο χαρτί που διαθέτει υψηλότερο ποσοστό πιστοποιηµένων παρθένων ινών από 
ίνες χαρτιού αειφόρου προέλευσης και/ή ανακτηµένες.  

Κριτήρια οικολογικού σήµατος: Η επισήµανση ότι πληρούνται τα κριτήρια που αφορούν 
ένα ορισµένο οικολογικό σήµα είναι δυνατή εφόσον τα κριτήρια έχουν τις προϋποθέσεις και 
είναι κατάλληλα για να προσδιορίσουν τα προϊόντα. Άλλες µορφές απόδειξης της 
συµµόρφωσης γίνονται, επίσης, δεκτές. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε 
ανατρέξτε στο συνοδευτικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο για τη χρήση οικολογικών σηµάτων στις 
δηµόσιες συµβάσεις. 

Εισαγωγή λεπτοµερών κριτηρίων: Τα πλήρη κριτήρια περιλαµβάνονται στην Έκθεση 
Υποβάθρου Προϊόντων.  

Κριτήρια ανάθεσης: Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να αναφέρουν στην προκήρυξη του 
διαγωνισµού και στις συγγραφές υποχρεώσεων πόσοι πρόσθετοι βαθµοί θα απονεµηθούν 
για κάθε κριτήριο ανάθεσης. Τα περιβαλλοντικά κριτήρια ανάθεσης πρέπει, συνολικά, να 
αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 10 έως 15% των συνολικών διαθέσιµων βαθµών.  
 
 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_background_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_ecolabels.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_ecolabels.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_background_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_background_report.pdf
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