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Σχέδιο ∆ράσης για τις Πράσινες ∆ηµόσιες Συµβάσεις 2012-2014 
 
Όλα τα πιο κάτω στοιχεία πάρθηκαν από το Σχέδιο ∆ράσης για τις Πράσινες ∆ηµόσιες Συµβάσεις 
2012-2014 του Τµήµατος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος  
 

Εισαγωγή 

Κάθε χρόνο οι ευρωπαϊκές δηµόσιες υπηρεσίες δαπανούν ποσό που αντιστοιχεί στο 16% του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ για την αγορά αγαθών, όπως εξοπλισµού γραφείου, κτηριακού 

εξοπλισµού και µεταφορικών οχηµάτων, για υπηρεσίες, όπως είναι η συντήρηση κτηρίων, οι υπηρεσίες 

µεταφοράς, καθαρισµού και τροφοδοσίας, καθώς και για διάφορα έργα. 

Οι δηµόσιες συµβάσεις µπορούν να επηρεάσουν τη διαµόρφωση των τάσεων στην παραγωγή και την 

κατανάλωση, ενώ µια σηµαντική ζήτηση εκ µέρους των δηµοσίων υπηρεσιών για πιο οικολογικά 

(πράσινα) αγαθά, δύναται να δηµιουργήσει και να διευρύνει τις αγορές για φιλικά προς το περιβάλλον 

προϊόντα και υπηρεσίες. 

Με τον τρόπο αυτό, δίνονται ταυτόχρονα κίνητρα στις επιχειρήσεις και µια νέα ώθηση στην 

ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας, µε την προώθηση για ανάπτυξη νέων, καινοτόµων 

οικολογικών τεχνολογιών. 

Μέσα από διάφορα παραδείγµατα ανά το παγκόσµιο επιβεβαιώνονται οι σηµαντικές προοπτικές για 

οικονοµικά συµφέρουσες πράσινες δηµόσιες συµβάσεις (Π∆Σ) - κυρίως σε τοµείς όπου τα πράσινα 

προϊόντα δεν είναι ακριβότερα από τα εναλλακτικά (συµβατικά), µη οικολογικά προϊόντα. 

Λαµβάνοντας υπόψη το κόστος του κύκλου ζωής του προϊόντος, οι Π∆Σ επηρεάζουν το σύνολο της 

αλυσίδας εφοδιασµού και προωθούν την εφαρµογή πράσινων προτύπων στις ιδιωτικές συµβάσεις.  

Ορισµός Πράσινων ∆ηµόσιων Συµβάσεων 

Πράσινες ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Π∆Σ)», σηµαίνει τη συµπερίληψη περιβαλλοντικών παραµέτρων κατά τη 

σύναψη δηµόσιων συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και έργων, από τις Αναθέτουσες Αρχές που 

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Νόµων περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Ν. 11(I)/2006 και Ν. 12(I)/2006) µε στόχο τη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη 

διατήρηση της οικονοµικής βιωσιµότητας 
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Κύκλος Ζωής Προϊόντος 

Η ανάλυση του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, είναι ουσιαστικά µια επισκόπηση των επιπτώσεων που έχει 

στο περιβάλλον καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του, από την παραγωγή µέχρι την τελική του διάθεση 

(απόρριψη). 

Το κόστος κύκλου ζωής πρέπει να καλύπτει την τιµή αγοράς και τις συναφείς δαπάνες (παράδοση, 

εγκατάσταση, λειτουργία), τις δαπάνες λειτουργίας (συµπεριλαµβανοµένων των ενεργειακών δαπανών, 

των δαπανών για ανταλλακτικά και συντήρηση) και τις δαπάνες του τέλους του κύκλου ζωής (όταν τεθεί 

εκτός λειτουργίας, αφαίρεση και διάθεση ως απόβλητο) 

Νοµικό Υπόβαθρο 

Η πολιτική της προώθησης των Πράσινων ∆ηµόσιων Συµβάσεων αποτελεί αναπόσπαστο µέρος, τόσο της 

Στρατηγικής της Λισσαβόνας, όσο και της Εθνικής Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη. 

Στις 4 Ιουλίου 2001, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε ανακοίνωση της (COM(2002) 274), καθόρισε τις 

δυνατότητες που προσφέρονται από το κοινοτικό δίκαιο όσον αφορά την ενσωµάτωση της 

περιβαλλοντικής διάστασης στις διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων. 

Η σηµασία των Π∆Σ επισηµάνθηκε για πρώτη φορά στην Ανακοίνωση που εξέδωσε η Ε.Ε το 2003 (COM 

(2003) 302) µε θέµα την Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντων, όπου διατυπώθηκε σύσταση προς τα κράτη 

µέλη να θεσπίσουν εθνικά σχέδια δράσης για τις Π∆Σ µέχρι τα τέλη του 2006, και τα οποία να 

αναθεωρούνται κάθε τρία χρόνια. 

Το νοµικό πλαίσιο συµπληρώνεται και εδραιώνεται από τις Οδηγίες 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών 

και υπηρεσιών και 2004/17/ΕΚ, περί του συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους 

τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και ταχυδροµικών υπηρεσιών, οι οποίες υιοθετήθηκαν 

στις 31 Μαρτίου 2004. 

Πιο πρόσφατα, η Ανανεωµένη Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ιούνιος 2006), έθεσε ως στόχο 

πολιτικής για το 2010 να φθάσουν οι πράσινες δηµόσιες συµβάσεις της Ε.Ε., κατά µέσον όρο, το επίπεδο 

που πέτυχαν το 2006 τα κράτη µέλη, που είχαν τις καλύτερες επιδόσεις, σε ποσοστό της τάξης του 50% 
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Κύπρος και Πράσινες ∆ηµόσιες Συµβάσεις 

Προκειµένου να µετέχει στην προσπάθεια της Ε.Ε. για προώθηση των Πράσινων Συµβάσεων, η Κύπρος 

δηµιούργησε το δικό της Σχέδιο ∆ράσης µε περίοδο εφαρµογής τα έτη 2007-2009, το οποίο και εγκρίθηκε 

από το Υπουργικό Συµβούλιο τον Μάρτιο του 2007, οπότε και τέθηκε σε εφαρµογή από τη ∆ηµόσια 

Υπηρεσία. Τον συντονιστικό ρόλο για την εφαρµογή του Σχεδίου ∆ράσης έχει το Τµήµα Περιβάλλοντος 

(πρώην Υπηρεσία Περιβάλλοντος). 

Το Σχέδιο ∆ράσης απευθυνόταν σε όλες τις Αναθέτουσες Αρχές του ∆ηµοσίου. Οι Οργανισµοί ∆ηµοσίου 

∆ικαίου και οι Αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είχαν την υποχρέωση να συντάξουν το δικό τους Σχέδιο 

∆ράσης, να το υποβάλουν στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος και να το θέσουν σε εφαρµογή. 

Το κόστος εφαρµογής του Σχεδίου ∆ράσης, για κάθε έτος, είχε υπολογιστεί και καταγραφεί µέσα στο 

Σχέδιο ∆ράσης κατά την υποβολή της Πρότασης προς το Υπουργικό Συµβούλιο. Μετά από υπολογισµούς, 

είχε εκτιµηθεί στα 75.000 ευρώ για το έτος 2007, στα 610.500 ευρώ για το 2008 και 617.000 ευρώ για το 

έτος 2009. 

Στο πρώτο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης, αφού µελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν οι αγοραστικές δυνατότητες και 

ανάγκες του δηµόσιου τοµέα, καθώς και η πραγµατική ικανότητα ανταπόκρισης της Κυπριακής αγοράς, 

τέθηκαν τα µέτρα εφαρµογής και οι πρώτοι στόχοι. Κύριος στόχος της εφαρµογής του Σχεδίου ∆ράσης 

ήταν η προσπάθεια να επικεντρωθούν τα µέτρα σε θέµατα µε σχετικά εύκολη εφαρµογή, τα οποία θα 

επιφέρουν βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα οικονοµικά οφέλη, θα υποβοηθήσει άλλες προσπάθειες, 

στόχους και υποχρεώσεις της Κύπρου και θα δώσει ώθηση στην Κυπριακή βιοµηχανία και γεωργία. 

Στο στάδιο αυτό, οι στόχοι επικεντρώθηκαν στην: 

1) Ενηµέρωση, εκπαίδευση, παρακολούθηση 

2) Εφαρµογή µεθόδων για εξοικονόµηση ενέργειας 

3) Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές 

4) Εξοικονόµηση νερού 

5) Μείωση των αποβλήτων και αποβλήτων συσκευασιών 

6) Μείωση των επικίνδυνων αποβλήτων 

7) Προαγωγή της οργανικής γεωργίας 

8) Ανακύκλωση και χρήση ανακυκλωµένων υλικών 
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9) Χρήση προϊόντων µε λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον 

10) Ενθάρρυνση των κυπριακών βιοµηχανιών να παράγουν προϊόντα φιλικότερα προς το περιβάλλον. 

Για την επίτευξη και εφαρµογή των µέτρων, που αναγράφονται στο Σχέδιο ∆ράσης, είχαν καθοριστεί 

πρακτικοί στόχοι, σε επίπεδο εκπαίδευσης και εφαρµογής, µε συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα, όπως για 

παράδειγµα: 

- Την υποχρέωση ορισµού ατόµου επικοινωνίας από την κάθε Αρχή, Οργανισµό και ∆ήµο. 

- Την ετοιµασία τεχνικών προδιαγραφών των µέτρων από την κάθε αρµόδια Αρχή. 

- Τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων (ενδοτµηµατικών και µη), για την κατάρτιση των 

εµπλεκοµένων και τη µεταφορά των γνώσεων και εµπειριών, από ειδικούς άλλων κρατών- µελών. 

 

Την ενηµέρωση για όλα τα νεότερα σε σχέση µε τις Πράσινες ∆ηµόσιες Συµβάσεις και την εφαρµογή τους 

στην Κύπρο και την Ευρώπη µέσω της δηµοσίευσης ενός ενηµερωτικού δελτίου στο οποίο να µπορεί να 

έχει πρόσβαση ο κάθε ενδιαφερόµενος, και πολλά άλλα 

Νοµικό Πλαίσιο 

Οι Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ που έχουν εναρµονιστεί µε τους Νόµους Αριθ. 11(1)2006 «για τον 

Συντονισµό των ∆ιαδικασιών Σύναψης Συµβάσεων, Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών στους Τοµείς του 

Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδροµικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα» και 

Αριθ. 12(1)2006 «για τον Συντονισµό των ∆ιαδικασιών Σύναψης Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα», διασαφήνισαν τον τρόπο συµπερίληψης περιβαλλοντικών 

κριτηρίων, τόσο στις τεχνικές προδιαγραφές όσο και στη διαδικασία αξιολόγησης. 

Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για τις Π∆Σ 

Λαµβάνοντας υπόψη τις γνώσεις και τις εµπειρίες που αποκτήθηκαν κατά την εφαρµογή του πρώτου 

Σχεδίου ∆ράσης για την τριετία 2007-2009, τα προβλήµατα που προέκυψαν, τα στοιχεία από διάφορες 

έρευνες αγοράς που πραγµατοποίησε κατά καιρούς το Τµήµα Περιβάλλοντος (πρώην Υπηρεσία 

Περιβάλλοντος), στοιχεία από την ανταλλαγή απόψεων µε άλλες Αναθέτουσες Αρχές, καθώς και την 

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Τµήµα Περιβάλλοντος προχώρησε στην αναθεώρηση του 

Σχεδίου ∆ράσης, ενσωµατώνοντας και τις νέες κατηγορίες και τα κριτήρια που εισηγείται η Ε.Ε. 

Το Αναθεωρηµένο Σχέδιο ∆ράσης, θα έχει ισχύ εφαρµογής τα έτη 2012 έως και 2014 
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Σκοπός 

Μέσω της πολιτικής της Ε.Ε., επιδιώκεται όπως, κατά την αγορά προϊόντων, υπηρεσιών ή κατά την 

εκτέλεση έργων, οι Αναθέτουσες Αρχές του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα λαµβάνουν υπόψη τις 

περιβαλλοντικές τους διαστάσεις, για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το 

συνολικό κύκλο ζωής του προϊόντος ή υπηρεσίας, οι οποίες είναι το ίδιο ανταγωνιστικές µε άλλες, τις 

«συµβατικές» όπως θα τις αποκαλούµε, και εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό. 

Οι συµβάσεις αυτές έχουν λιγότερες επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία, τους φυσικούς πόρους και το 

περιβάλλον. 

Ιδιαίτερα όσον αφορά τα προϊόντα, αυτά είναι ενεργειακά πιο αποδοτικά και λιγότερο ή καθόλου 

ρυπογόνα, σε σχέση µε άλλα που εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Έτσι, µέσα από τη συµπερίληψη των Π∆Σ 

στη Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη, είναι δυνατή η ενίσχυση νέων τεχνολογιών και προϊόντων και η 

προώθηση αειφόρων προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής, ώστε να αποσυνδεθεί η οικονοµική 

ανάπτυξη από την υποβάθµιση του περιβάλλοντος. 

 
Το Σχέδιο ∆ράσης για τις Πράσινες ∆ηµόσιες Συµβάσεις προετοιµάστηκε από τον Ανδρέα ∆ιονυσίου, 

Μηχανικό Ενεργειακών Θεµάτων, green@cut, της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Περιουσίας. 

 

Ανδρέας ∆ιονυσίου 

Μηχανικός Ενεργειακών Θεµάτων 

green@cut  

Τοµέας Προγραµµατισµού και Μελετών 

τ: 25-002258, η: andreas.dionyssiou@cut.ac.cy
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Κατηγορίες Προϊόντων - Μέτρα – Στόχοι 

Όλα τα πιο κάτω Μέτρα-Κριτήρια των Πράσινων ∆ηµόσιων Συµβάσεων (Οµάδα 1 µέχρι Οµάδα 12) θα 
εφαρµοστούν από το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου µε την προϋπόθεση ότι τα µέτρα θα είναι 
εφικτό να εφαρµοστούν, βάση της δυνατότητας της αγοράς.  

 
 

Οµάδα 1: Εξοπλισµός Γραφείου και Προµήθειες 

Κατηγορία 1.1: Μηχανογραφικός Εξοπλισµός 

 
Η κατηγορία «Μηχανογραφικός Εξοπλισµός» περιλαµβάνει: 

• προσωπικούς και φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές,  

• οθόνες,  

• εκτυπωτές,  

• φωτοτυπικά µηχανήµατα,  

• συσκευές τηλεοµοιότυπου,  

• συσκευές σάρωσης,  

• πολύ-λειτουργικές συσκευές (πολυµηχάνηµα) κ.α. 
 
Οι περιβαλλοντικές παράµετροι που θα πρέπει να εξετάζονται για την επιλογή του καταλληλότερου µηχανογραφικού 
εξοπλισµού αφορούν τα εξής: 
 

• Ενεργειακή κατανάλωση (σε λειτουργία, καταστολή και αδράνεια). 

• Εκποµπές επικίνδυνων ουσιών (π.χ. οργανικές ουσίες, εργαστηριακές ουσίες). 

• Υλικά κατασκευής (π.χ. υλικά χωρίς µόλυβδο, κάδµιο, υδράργυρο, PVC κλπ.). 

• Συσκευασία. 

• Μπαταρίες. 

• ∆υνατότητα διπλής εκτύπωσης (π.χ. στις φωτοτυπικές, στους εκτυπωτές). 

• Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (π.χ. οθόνες, Η/Υ). 

• ∆υνατότητα αναβάθµισης. 

• ∆ιαθεσιµότητα ανταλλακτικών και συντήρησης. 

• ∆ιαχείριση µετά το τέλος ζωής του προϊόντος. 
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A/A Προϊόντα/Υπηρεσίες Μέτρα-κριτήρια Στόχοι-Πεδίο εφαρµογής 

A Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 
(προσωπικοί και φορητοί- 
laptop) 

Β Οθόνες (Screens) 

Γ Εκτυπωτές (printers) 

∆ Φωτοτυπικά Μηχανήµατα 
(Photocopy machines) 

Ε Συσκευές Τηλεοµοιότυπου 
(Fax) 

Στ Συσκευές Σάρωσης (Scanners) 

Η Πολύ-λειτουργικές Συσκευές 
(multifunction devices) 

1. Να πληρούν τουλάχιστον τα 
Στοιχειώδη Κριτήρια της 
Εργαλειοθήκης της Ε.Ε. (Σχέδιο 
∆ράσης για τις Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, Παράρτηµα 
Γ σελ. 67). 

Τα µέτρα αυτά ισχύουν για όλες τις 
Αρχές της Κυβέρνησης. 
Ο στόχος ανέρχεται στο 100% 
του εξοπλισµού που αγοράζεται από 
το Τµήµα Υπηρεσιών 
Πληροφορικής, το Τµήµα 
Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών, 
την Αστυνοµία, το Υπουργείο 
Άµυνας και 
οποιαδήποτε άλλη Αρχή προβαίνει 
σε προκήρυξη διαγωνισµού για τις 
παρούσες κατηγορίες προϊόντων και 
υπηρεσιών. 

 

Κατηγορία 1.2: Γραφική Ύλη 

 
Η κατηγορία «Γραφική Ύλη» περιλαµβάνει: 

• µολύβια,  

• στυλό,  

• χάρακες,  

• σβηστήρες,  

• µαρκαδόροι,  

• κιµωλίες,  

• συνδετήρες,  

• καρφίτσες,  

• χαρτοκόπτες,  

• κόλα (γόµα)  

• και άλλα. 
 
Οι περιβαλλοντικές παράµετροι που θα πρέπει να εξετάζονται για την επιλογή της καταλληλότερης γραφικής ύλης 
αφορούν τα εξής: 
 

• Να επιλέγονται προϊόντα που προέρχονται από ανακυκλωµένα υλικά. 

• Να µην χρησιµοποιούνται επικίνδυνα για την υγεία και το περιβάλλον χηµικά. 

• Να µην χρησιµοποιούνται χλωριωµένα πλαστικά στα υλικά και στα καπάκια. 

• Τα µελάνια και ο γραφίτης των προϊόντων γραφής να µην περιέχουν βαρέα µέταλλα. 

• Το βασικό είδος του πολυµερούς να είναι είτε πολυστυρένιο (PS), ή πολυουρεθάνη (PU), ή πολυανθρακικά 
(PC), ή θερµοπλαστικά ελαστοµερή (TPE) ή ABS. 
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A/A Προϊόντα/Υπηρεσία Μέτρα-κριτήρια Στόχοι-Πεδίο εφαρµογής 

Α 
 
 
 
 
 
 
 

Γραφική Ύλη (Σχέδιο 
∆ράσης για τις Πράσινες 
∆ηµόσιες Συµβάσεις 2012-
2014, Παράρτηµα Γ, σελ. 
73) 

 
 
 
 
 

1. Να πληρούν τουλάχιστον τα 
τελευταία Κριτήρια του Κυβερνητικού 
Τυπογραφείου, τα οποία βρίσκονται 
αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του 
Τµήµατος Περιβάλλοντος 
www.moa.gov.cy/environment (Σχέδιο 
∆ράσης για τις Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, Παράρτηµα Γ, 
σελ. 73) 

 

Τα µέτρα αυτά ισχύουν για όλες τις 
Αρχές της Κυβέρνησης. 
Ο στόχος ανέρχεται στο 15% των 
αγαθών που αγοράζονται από το 
Κυβερνητικό Τυπογραφείο, το Γενικό 
Λογιστήριο και οποιαδήποτε άλλη 
Αρχή προβαίνει σε προκήρυξη 
διαγωνισµού για την παρούσα 
κατηγορία προϊόντων. 

 

 

Κατηγορία 1.3: Χαρτί 

 
Η κατηγορία «Χαρτί» περιλαµβάνει:  

• φωτοτυπικό και εκτυπωτικό χαρτί,  

• φακέλους αλληλογραφίας, 

• φακέλους αρχειοθέτησης (Box Files), 

• χαρτί για Plotters. 
 
Οι περιβαλλοντικοί παράµετροι που θα πρέπει να εξετάζονται για την επιλογή του καταλληλότερου χαρτιού αφορούν 
τα εξής: 
 

• το προϊόν να έχει παραχθεί από ειδικές ανακυκλωµένες ίνες, 

• το προϊόν να µην έχει λευκανθεί µε χλώριο, 

• το προϊόν να προέρχεται από πιστοποιηµένη αειφορική ξυλεία, 

• να µην προέρχεται από δέντρα (tree-free), αλλά από άλλες πρώτες ύλες (βαµβάκι, λινάρι, κλπ), 

• οι εκποµπές θείου και διοξειδίου του άνθρακα κατά την παραγωγή του είναι περιορισµένες. 
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A/A Προϊόντα/Υπηρεσίες Μέτρα-κριτήρια Στόνοι-Πεδίο εφαρµογές 

Α Χαρτί (Σχέδιο ∆ράσης για τις 
Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, 
Παράρτηµα 3) 

Να πληρούν τουλάχιστον τα 
Στοιχειώδη Κριτήρια της 
Εργαλειοθήκης της Ε.Ε. (Σχέδιο 
∆ράσης για τις Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, Παράρτηµα 
Γ, σελ. 83) 
Οι φάκελοι αρχειοθέτησης (Box 
Files) θα πρέπει να αποτελούνται 
από 100% ανακυκλωµένο χαρτί. 

Τα µέτρα αυτά ισχύουν για όλες τις 
Αρχές της Κυβέρνησης. 
Ο στόχος ανέρχεται στο 70% των 
προµηθειών που αγοράζονται από το 
Κυβερνητικό Τυπογραφείο, το Γενικό 
Λογιστήριο, το Τµήµα Κρατικών Αγορών 
και Προµηθειών, των εκτυπώσεων των 
οποίων αναλαµβάνει το Γραφείο Τύπου 
και Πληροφοριών και οποιαδήποτε άλλη 
Αρχή προβαίνει σε προκήρυξη 
διαγωνισµού για την παρούσα 
κατηγορία προϊόντων. 
Όσον αφορά τους φακέλους 
αρχειοθέτησης, ο στόχος ανέρχεται στο 
100% των αγορών του Τµήµατος 
Κρατικών Αγορών και Προµηθειών. 

 

Οµάδα 2: Ηλεκτρικές Συσκευές και Προϊόντα  

Κατηγορία 2.1: Ηλεκτρικές Συσκευές Οικιακής- ∆ηµόσιας Χρήσης 

 
Η κατηγορία «Ηλεκτρικές Συσκευές Οικιακής -∆ηµοσίας Χρήσης» περιλαµβάνει:  

• κλιµατιστικά,  

• αντλίες θερµότητας,  

• ψυγεία, πλυντήρια,  

• φούρνους,  

• ηλεκτρικές σκούπες,  

• λέβητες,  

• αισθητήρες φωτός και κίνησης,  

• φωτοκύτταρα εξωτερικού φωτισµού κ.α. 
 
Τα κριτήρια που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα για τις κατηγορίες «Κλιµατιστικά/Αντλίες Θερµότητας» και 
«Λέβητες», δεν έχουν ακόµη ενσωµατωθεί και δηµοσιευτεί στην Εργαλειοθήκη της Ε.Ε. Όµως, λόγω της 
σηµαντικότητας των κατηγοριών αυτών για εφαρµογή τους στην Κύπρο, έχουν ενσωµατωθεί στο Σχέδιο ∆ράσης, τα 
προκαταρκτικά κριτήρια που είχε εισηγηθεί αρχικά η Ε.Ε. 
 
Οι περιβαλλοντικοί παράµετροι που θα πρέπει να εξετάζονται για την επιλογή της καταλληλότερης ηλεκτρικής 
συσκευής αφορούν τα εξής: 
 

• Ενεργειακή κατανάλωση (σε λειτουργία, καταστολή και αδράνεια). 

• Το ψυκτικό που περιέχει (κλιµατιστικά, ψυγεία, καταψύκτες κλπ). 

• Συσκευασία. 

• ∆ιαθεσιµότητα ανταλλακτικών και συντήρησης. 
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• ∆υνατότητα αποσυναρµολόγησης και ανακύκλωσης. 

• ∆ιαχείριση µετά το τέλος ζωής του προϊόντος. 
 

A/A Προϊόντα/Υπηρεσίες Μέτρα-κριτήρια Στόχοι-Πεδίο εφαρµογής 

Α Κλιµατιστικά (Σχέδιο ∆ράσης 
για τις Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, Παρ. 
Γ, σελ. 96 και 103) 

Β Αντλίες Θερµότητας (Σχέδιο 
∆ράσης για τις Πράσινες 
∆ηµόσιες Συµβάσεις 2012-
2014, Παρ. Γ, σελ. 96 και 
103) 

Γ Λέβητες (Σχέδιο ∆ράσης για 
τις Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, Παρ. 
Γ, σελ. 96 και 103) 

Να φέρουν κάποιο Οικολογικό Σήµα 
(EU Flower-Ecolabel, Nordic Swan, 
Blue Angel, Eurovent 
ή κάποιο ισοδύναµο) ή 
να πληρούν τουλάχιστον τα 
Στοιχειώδη Κριτήρια της 
Εργαλειοθήκης της Ε.Ε. και τα 
προκαταρκτικά κριτήρια της Ε.Ε. 
(Σχέδιο ∆ράσης για τις Πράσινες 
∆ηµόσιες Συµβάσεις 2012-2014, 
Παρ. Γ, σελ. 96 και 103) 
 

∆ Ψυγεία, πλυντήρια, φούρνοι, 
ηλεκτρικές σκούπες κλπ. 
(Σχέδιο ∆ράσης για τις 
Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, Παρ. 
Γ σελ. 115) 

Ε Αισθητήρες φωτός και 
κίνησης (Σχέδιο ∆ράσης για 
τις Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, Παρ. 
Γ σελ. 115) 

ΣΤ Φωτοκύτταρα για φωτισµό 
εξωτερικών χώρων (Σχέδιο 
∆ράσης για τις Πράσινες 
∆ηµόσιες Συµβάσεις 2012-
2014, Παρ. Γ σελ. 115) 

Να πληρούν τουλάχιστον τα 
Κριτήρια του Τµήµατος 
Ηλεκτροµηχανολογικής Υπηρεσίας. 
(Σχέδιο ∆ράσης για τις Πράσινες 
∆ηµόσιες Συµβάσεις 2012-2014, 
Παρ. Γ Παρ. Γ, σελ. 115) 

Τα µέτρα αυτά ισχύουν για όλες τις 
Αρχές της Κυβέρνησης. 
Ο στόχος ανέρχεται στο 50% του 
εξοπλισµού που αγοράζεται από το 
Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών 
Υπηρεσιών, το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισµού, το Υπουργείο Άµυνας, το 
τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως, το 
Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων και 
οποιαδήποτε άλλη Αρχή προβαίνει σε 
προκήρυξη διαγωνισµού για την 
παρούσα κατηγορία προϊόντων. 
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Κατηγορία 2.2: Προϊόντα 

 
Η κατηγορία «Προϊόντα» περιλαµβάνει:  

• Λαµπτήρες οικιακής χρήσης(εσωτερικού χώρου - γραφεία).  

• Λαµπτήρες για οδικό φωτισµό (εξωτερικού χώρου). 

• Ελατήρια για πόρτες. 

• Μόνωση χαραµάδων σε πόρτες, παράθυρα µε ειδικές θερµοµονωτικές ταινίες. 

• Εξωτερικά σκίαστρα/ περσίδες/αντηλιακές κουρτίνες/ εσωτερικά σκιάστρα. 

• Ανεµιστήρες Οροφή. 

• Αντικατάσταση παλαιών παραθύρων µε διπλά τζάµια και πλαίσια βελτιωµένης θερµικής απόδοσης. 

• Σύστηµα ανάκτησης θερµότητας στο ρεύµα εξερχόµενου αέρα από το σύστηµα κλιµατισµού. 

• Μελέτη φωτοµετρίας για τον κατάλληλο φωτισµό των κτιρίων. 

• Εξοπλισµός αντιστάθµισης της άεργου ισχύος των ηλεκτρικών καταναλώσεων για την αύξηση του 
συντελεστή (συν φ) σε επίπεδο κατ' ελάχιστον 0.95 (τέλειο 1, αποδεκτό τουλάχιστον 0.85). 

 
Οι περιβαλλοντικοί παράµετροι που θα πρέπει να εξετάζονται για την επιλογή των καταλληλότερων ηλεκτρικών 
προϊόντων αφορούν τα εξής: 
 

• Ενεργειακή απόδοση. 

• Η διάρκεια ζωής. 

• Η διατήρηση της φωτεινής ροής. 

• Η µέση περιεκτικότητα σε υδράργυρο. 

• Η ελαχιστοποίηση των επικινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον ουσιών. 

• Συσκευασία. 

• ∆ιαχείριση µετά το τέλος ζωής του προϊόντος. 
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A/A Προϊόντα/Υπηρεσία Μέτρα-κριτήρια Στόχοι-Πεδίο εφαρµογής 

Α Λαµπτήρες οικιακής χρήσεως 
εσωτερικού χώρου - γραφεία 
κλπ, (Σχέδιο ∆ράσης για τις 
Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, Παρ. 
Γ σελ. 116) 

1. Να φέρουν κάποιο Οικολογικό Σήµα 
(EU Flower - Ecolabel, Nordic Swan, Blue 
Angel ή κάποιο ισοδύναµο) 

Τα µέτρα αυτά ισχύουν για όλες τις 
νέες αγορές και αντικαταστάσεις 
στις οποίες προβαίνουν όλες οι 
κρατικές Αρχές. 

Β Λαµπτήρες για οδικό 
φωτισµό (εξωτερικού χώρου) 
(Σχέδιο ∆ράσης για τις 
Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, Παρ. 
Γ σελ. 128) 

ή/και 
Να φέρουν το σήµα για την µειωµένη 
κατανάλωση ενέργειας (Energy Star). 
ή/και 
Σύµφωνα µε την Οδηγία 2005/32/ΕΚ της 
Ε.Ε. για καθορισµό απαιτήσεων 
οικολογικού σχεδιασµού για τα προϊόντα 
που καταναλώνουν ενέργεια, 
απαγορεύεται η αγορά λαµπτήρων 
πυρακτώσεως. 
ή/και 
Η διαδικασία παραγωγής, ελέγχου και 
διάθεσης που ακολουθεί ο 
κατασκευαστής θα πρέπει να είναι 
συµβατή µε τα πρότυπα CYS EN 14001 
ή EMAS 
ή άλλο ισοδύναµο. ή 
Να πληρούν τουλάχιστον τα Στοιχειώδη 
Κριτήρια της Εργαλειοθήκης της Ε.Ε. 
(Σχέδιο ∆ράσης για τις Πράσινες 
∆ηµόσιες Συµβάσεις 2012-2014, Παρ. Γ 
Παρ. Γ, σελ. 115, 128) 

Ο στόχος ανέρχεται στο 100% για 
τους λαµπτήρες οικιακής χρήσεως 
που αγοράζονται από το Τµήµα 
Κρατικών Αγορών και Προµηθειών 
και οποιαδήποτε άλλη Αρχή 
προβαίνει σε προκήρυξη 
διαγωνισµού για την παρούσα 
κατηγορία προϊόντων. 
Για τους λαµπτήρες που αφορούν 
τον οδικό φωτισµό, ο στόχος 
ανέρχεται στο 50% τουλάχιστον. Οι 
αγορές αυτές αφορούν το Τµήµα 
Ηλεκτροµηχανολογικών 
Υπηρεσιών, την ΑΗΚ και τις Αρχές 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή και 
οποιαδήποτε άλλη Αρχή προβαίνει 
σε προκήρυξη διαγωνισµού για την 
παρούσα κατηγορία προϊόντων. 

Γ Ελατήρια στις πόρτες (Σχέδιο 
∆ράσης για τις Πράσινες 
∆ηµόσιες Συµβάσεις 2012-
2014, Παρ. Γ σελ. 141) 

Η τοποθέτηση ελατηρίων στις πόρτες ή 
άλλων συστηµάτων για το άνοιγµα και 
κλείσιµο στις εξωτερικές πόρτες των 
κρατικών κτηρίων και στις πόρτες των 
διαδρόµων, εξυπηρετεί την εξοικονόµηση 
ενέργειας, λόγω του ότι εµποδίζει τη 
θερµότητα κατά τους χειµερινούς µήνες 
και τη ψύξη κατά τους καλοκαιρινούς 
µήνες να διαφεύγει προς τα έξω. (Σχέδιο 
∆ράσης για τις Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, Παρ. Γ Παρ. Γ, 
σελ. 141) 

Τα µέτρα αυτά ισχύουν για όλες τις 
Αρχές της Κυβέρνησης οι οποίες 
στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτήρια. 
Ο στόχος ανέρχεται στο 100% για 
την εφαρµογή στα ιδιόκτητα κτήρια. 
Υποχρέωση για αγορά των 
ελατηρίων έχουν οι ίδιες οι Αρχές 
από υφιστάµενα κονδύλια και 
Αρµόδια Αρχή για την εγκατάσταση 
τους είναι το Τµήµα ∆ηµοσίων 
Έργων. 

∆ Μόνωση χαραµάδων σε 
πόρτες, παράθυρα µε ειδικές 
θερµοµονωτικές ταινίες 

Η τοποθέτηση των θερµοµονωτικών 
ταινιών στα ανοίγµατα εµποδίζει τις 
απώλειες θερµότητας κατά τους 
χειµερινούς µήνες και τις απώλειες ψύξης 
κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. 

Τα µέτρα αυτά ισχύουν για όλες τις 
Αρχές της Κυβέρνησης οι οποίες 
στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτήρια. 
Ο στόχος ανέρχεται στο 50% για 
την εφαρµογή στα ιδιόκτητα κτίρια. 
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Ε Εξωτερικά σκίαστρα/ 
περσίδες/αντηλιακές 
κουρτίνες/ εσωτερικά 
σκιάστρα 

Σε όλα τα ιδιόκτητα κυβερνητικά κτήρια, 
θα πρέπει να λαµβάνονται µέτρα 
ηλιοπροστασίας. Η ηλιοπροστασία των 
ανοιγµάτων θα πρέπει να εξασφαλίζει 
την ελάχιστη εισερχόµενη ακτινοβολία το 
καλοκαίρι, συνδυάζοντας όµως τη 
δυνατότητα φυσικού φωτισµού και 
αερισµού και φυσικά, να µην εµποδίζει 
τον απαραίτητο ηλιασµό κατά τη 
διάρκεια του χειµώνα. Επίσης πρέπει να 
ελέγχεται και ο ηλιασµός των ανοιγµάτων 
κατά τις ενδιάµεσες περιόδους (άνοιξη-
φθινόπωρο). Συνιστώνται τα εξωτερικά 
σκίαστρα καθώς εµποδίζουν την ηλιακή 
ακτινοβολία πριν εισέλθει στο κτίριο. Τα 
εξωτερικά σκίαστρα µπορεί να είναι 
σταθερά ή και κινητά, διαφόρων 
µορφών. Συνιστώνται σε οριζόντια σε 
νότιους/νοτιοανατολικούς και 
νοτιοδυτικούς 
προσανατολισµούς ώστε να µην 
εµποδίζεται ο χειµερινός ηλιασµός. Σε 
δυτικούς και ανατολικούς 
προσανατολισµούς συνιστώνται 
σκίαστρα κατακόρυφου τύπου. 

Τα µέτρα αυτά ισχύουν για όλες τις 
Αρχές της Κυβέρνησης οι οποίες 
στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτήρια. 
Ο στόχος ανέρχεται στο 50% για 
την εφαρµογή στα ιδιόκτητα κτίρια. 

ΣΤ Ανεµιστήρες Οροφής Η χρήση ανεµιστήρων, ιδιαίτερα 
ανεµιστήρων οροφής, ενισχύει το 
φαινόµενο του φυσικού αερισµού, µε 
ελάχιστη κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας. 
Επί πλέον, συνεισφέρει στην επίτευξη 
θερµικής άνεσης σε θερµοκρασίες 
υψηλότερες από 

Τα µέτρα αυτά ισχύουν για όλες τις 
Αρχές της Κυβέρνησης οι οποίες 
στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτήρια. 
Ο στόχος ανέρχεται στο 50% για 
την εφαρµογή στα ιδιόκτητα κτίρια. 
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  τις συνήθεις (περίπου 2-3°C), καθώς µε 
την κίνηση του αέρα που δηµιουργείται 
µεταφέρεται θερµότητα από το 
ανθρώπινο σώµα. Πρακτικά, η χρήση 
ανεµιστήρων οροφής µειώνει την 
αναγκαιότητα χρήσης κλιµατιστικών 
συστηµάτων στα κτίρια για πολλές ώρες 
το χρόνο. 
Σε κτίρια του τριτογενή τοµέα η χρήση 
των ανεµιστήρων οροφής µειώνει 
σηµαντικά τις ώρες λειτουργίας του 
συστήµατος κλιµατισµού, αλλά και 
αυξάνει την απόδοσή τους την ώρα 
λειτουργία τους, καθώς ανεβάζει 
σηµαντικά τη θερµοκρασία ρύθµισης του 
θερµοστάτη (π.χ. από τους 26°C στους 
29°C). 

 

Ζ Αντικατάσταση παλαιών 
παραθύρων µε διπλά τζάµια 
και πλαίσια βελτιωµένης 
θερµικής απόδοσης 

Κουφώµατα παλαιάς κατασκευής θα 
πρέπει να αντικαθίστανται από 
θερµοµονωτικά κουφώµατα µε 
πιστοποιηµένες ιδιότητες. Οι µονοί 
υαλοπίνακες θα πρέπει να 
αντικαθιστώνται από διπλούς ή σε 
ειδικές περιπτώσεις υαλοπίνακες ειδικής 
κατηγορίας (π.χ. low-e) και τα πλαίσια 
θα πρέπει να αντικαθιστώνται από άλλα 
µε χαµηλότερο συντελεστή 
θερµοπερατότητας. 

Τα µέτρα αυτά ισχύουν για όλες τις 
Αρχές της Κυβέρνησης οι οποίες 
στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτήρια. 
Ο στόχος ανέρχεται στο 50% για 
την εφαρµογή στα ιδιόκτητα κτίρια. 

Η Σύστηµα ανάκτησης 
θερµότητας στο ρεύµα 
εξερχόµενου αέρα από το 
σύστηµα κλιµατισµού 

Σκοπός του συστήµατος ανάκτησης 
θερµότητας είναι η εκµετάλλευση της 
θερµότητας που απορρίπτεται στο 
περιβάλλον από το συµπυκνωτή κατά 
την περίοδο λειτουργίας του συστήµατος 
της ψύξης. Η ανάκτηση αυτή γίνεται 
µέσω κατάλληλου εναλλάκτη θερµότητας. 
Η θερµότητα που απορρίπτεται από το 
σύστηµα ψύξης µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί: «στο σύστηµα 
κλιµατισµού των περιφερειακών ζωνών 
του κτιρίου» στις µονάδες 
προκλιµατισµού. 

Τα µέτρα αυτά ισχύουν για όλες τις 
Αρχές της Κυβέρνησης οι οποίες 
στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτήρια. 
Ο στόχος ανέρχεται στο 50% για 
την εφαρµογή στα ιδιόκτητα κτίρια. 
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Θ Μελέτη φωτοµετρίας για τον 
κατάλληλο φωτισµό των 
κτιρίων 

Μελέτη φωτοµετρίας θα πρέπει να γίνετε 
από κατάλληλο µηχανικό ώστε να 
ληφθούν υπόψη όλες οι παράµετροι που 
αφορούν το φωτισµό, όπως για 
παράδειγµα, ο φυσικός φωτισµός του 
κτιρίου, ο προσανατολισµός του κτιρίου, 
και η ένταση φωτεινότητας από τα 
φωτιστικά. Η µελέτη θα πρέπει να 
συνάδει σύµφωνα µε τα Βρετανικά και 
ευρωπαϊκά πρότυπα BS EN 
15193:2007„Energy performance of 
buildings. Energy requirements for 
lighting' ή άλλα αντίστοιχα πρότυπα. 

Τα µέτρα αυτά ισχύουν για όλες τις 
Αρχές της Κυβέρνησης οι οποίες 
στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτήρια. 
Ο στόχος ανέρχεται στο 50% για τα 
νέα ιδιόκτητα κτίρια. 

I Εξοπλισµός αντιστάθµισης 
της άεργου ισχύος των 
ηλεκτρικών 
καταναλώσεων για την 
αύξηση του 
συντελεστή (συν φ) σε 
επίπεδο κατ' ελάχιστον 0.95 
(τέλειο 1, αποδεκτό 
τουλάχιστον 0.85) 

Η βελτίωση του Συντελεστή Ισχύος µιας 
εγκατάστασης, παρουσιάζει αρκετά 
τεχνικά και οικονοµικά πλεονεκτήµατα, 
που είναι αξιοσηµείωτα για τη µείωση 
των λογαριασµών του ηλεκτρικού 
ρεύµατος. Η βελτίωση του Συντελεστή 
Ισχύος επιτρέπει τη χρήση µικρότερων 
µετασχηµατιστών, διακοπτικού υλικού, 
καλωδίων κλπ., καθώς επίσης ελαττώνει 
τις απώλειες ισχύος και τη πτώση τάσης 
µιας εγκατάστασης. 

Τα µέτρα αυτά ισχύουν για όλες τις 
Αρχές της Κυβέρνησης οι οποίες 
στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτήρια. 
Ο στόχος ανέρχεται στο 50% για 
την εφαρµογή στα ιδιόκτητα κτίρια. 

 

Οµάδα 3: Ηλεκτρική Ενέργεια 

Κατηγορία 3 1: Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

 
Η κατηγορία «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» περιλαµβάνει την παραγωγή ενέργειας από µη ορυκτές ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας: αιολική, ηλιακή και γεωθερµική ενέργεια, ενέργεια των ωκεανών, υδραυλική ενέργεια, βιοµάζα, 
αέρια εκλυόµενα από χώρους υγειονοµικής ταφής, από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού και βιοαέριο. 

Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές επιτυγχάνεται µε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων, 
ανεµογεννήτριες, ανεµόµυλοι άντλησης νερού, βιοκαύσιµα κλπ. 
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A/A Προϊόντα/Υπηρεσίες Μέτρα-κριτήρια Στόχοι-Πεδίο 

εφαρµογής 

Α Ανανεώσιµες Πηγές 
Ενέργειας (Σχέδιο ∆ράσης 
για τις Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, 
Παράρτηµα Γ, σελ. 142) 

1. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
συστηµάτων στις οροφές κυβερνητικών 
κτηρίων. 

2. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
συστηµάτων σε διαβάσεις πεζών και 
οδικών πινακίδων. 

3. Χρήση αντανακλαστικού υλικού σε 
οδικές πινακίδες. 

4. Εγκατάσταση ηλιακών πλαισίων για 
θέρµανση σε σχολεία. 

5. Να πληρούν τουλάχιστον τα 
Στοιχειώδη Κριτήρια της εργαλειοθήκης 
της Ε.Ε. (Σχέδιο ∆ράσης για τις Πράσινες 
∆ηµόσιες Συµβάσεις 2012-2014, 
Παράρτηµα Γ, σελ. 142) 

1. Αφορά την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών συστηµάτων 
κυρίως σε οροφές σχολείων και 
στρατοπέδων. Ο στόχος ανέρχεται 
στο 50%. Το µέτρο αυτό αφορά το 
Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισµού, το Υπουργείο Άµυνας, 
το Υπουργείο Εµπορίου, 
Βιοµηχανίας και Τουρισµού, το 
Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων, καθώς 
και την ΑΗΚ. 

2. Αφορά την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών συστηµάτων για 
διαβάσεις πεζών καθώς και 
οδικών πινακίδων. Ο στόχος 
ανέρχεται στο 50%. Το µέτρο 
αφορά το Τµήµα ∆ηµοσίων 
Έργων, τις Αρχές της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και την ΑΗΚ. 

3. Αφορά την κατασκευή των 
οδικών πινακίδων µε 
αντανακλαστικό υλικό ούτως ώστε 
να φωτίζονται όταν πέφτει επάνω 
τους φως. Ο στόχος ανέρχεται στο 
100%. 

4. Αφορά την εγκατάσταση 
ηλιακών πλαισίων σε 6 σχολεία, 
αρχικά, για προθέρµανση του 
συστήµατος της κεντρικής 
θέρµανσης. Με βάση την 
οικονοµική αξιολόγηση θα 
ενταχθεί στο Σχέδιο ∆ράσης 
µεγαλύτερος αριθµός σχολείων. 
Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισµού. 
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Κατηγορία 3.2: Συνδυασµένη Θερµότητα 

 
Η κατηγορία «Συνδυασµένη Θερµότητα» περιλαµβάνει την παραγωγή ενέργειας από µη ορυκτές ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας: αιολική, ηλιακή και γεωθερµική ενέργεια, ενέργεια των ωκεανών, υδραυλική ενέργεια, βιοµάζα, αέρια 
εκλυόµενα από χώρους υγειονοµικής ταφής, από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού και βιοαέριο. 

Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές επιτυγχάνεται µε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων, 
ανεµογεννήτριες, ανεµόµυλοι άντλησης νερού, βιοκαύσιµα κλπ. 

A/A Προϊόντα/Υπηρεσίες Μέτρα-κριτήρια Στόχοι-Πεδίο εφαρµογής 

Α Συνδυασµένη Θερµότητα 
(Σχέδιο ∆ράσης για τις 
Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, 
Παράρτηµα Γ, σελ. 144) 

1. Να εφαρµόζεται η Οδηγία 
2004/8/EC. 

2. Να πληρούν τουλάχιστον τα 
Στοιχειώδη Κριτήρια της εργαλειοθήκης 
της Ε.Ε. (Σχέδιο ∆ράσης για τις 
Πράσινες ∆ηµόσιες Συµβάσεις 2012-
2014, Παράρτηµα Γ,, σελ. 144) 

Τα µέτρα αυτά ισχύουν για όλες τις 
Αρχές της Κυβέρνησης. 

Ο στόχος ανέρχεται στο 50%. 

 

Κατηγορία 3.3: Θερµοµόνωση 

 
Η κατηγορία «Θερµοµόνωση» αφορά τις κατασκευές και τα υλικά χρήσης µε στόχο να αποφεύγεται η απώλεια 
θερµότητας από κλειστούς χώρους. Η αποµόνωση της θερµότητας πετυχαίνεται µε τη χρήση µονωτικών υλικών και 
κατάλληλων εφαρµογών στα κουφώµατα, στην τοιχοποιία, σε σοφίτες, στα πατώµατα, στις στέγες, σε αγωγούς και 
εργασίες σωληνώσεων. 

Υπάρχουν τέσσερις βασικές κατηγορίες υλικών προς χρήση για µόνωση που φέρουν το οικολογικό σήµα. Ανόργανες 
ορυκτές ίνες, οργανικά καύσιµα, βιολογικά φυτά και παράγωγα ζώων και άλλα 
 

A/A Προϊόντα/Υπηρεσίες Μέτρα-κριτήρια Στόχοι-Πεδίο εφαρµογής 

Α Θερµοµόνωση (Σχέδιο 
∆ράσης για τις Πράσινες 
∆ηµόσιες Συµβάσεις 2012-
2014, Παράρτηµα Γ, σελ. 
147) 

1. Να πληρούν τουλάχιστον τα 
Στοιχειώδη Κριτήρια της εργαλειοθήκης 
της Ε.Ε. (Σχέδιο ∆ράσης για τις 
Πράσινες ∆ηµόσιες Συµβάσεις 2012-
2014, Παράρτηµα Γ,, σελ. 147) 

Τα µέτρα αυτά ισχύουν για όλες τις 
Αρχές της Κυβέρνησης. 

Ο στόχος ανέρχεται στο 50%. 
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Οµάδα 4: Προϊόντα, Εξοπλισµός και Υπηρεσίες Καθαρισµού 

Κατηγορία 4.1: Καθαριστικά – Σαπούνια 

 
Η κατηγορία «Καθαριστικά - Σαπούνια» αφορά τη χρήση καθαριστικών τα οποία ρυπαίνουν λιγότερο το περιβάλλον 
και περιλαµβάνει:  

• προϊόντα καθαρισµού γενικής χρήσεως,  

• προϊόντα καθαρισµού προσωπικής χρήσης,  

• προϊόντα καθαρισµού για τζάµια,  

• απορρυπαντικά για πλυντήρια πιάτων οικιακής (ή ανάλογης) χρήσης,  

• υγρό σαπούνι πιάτων για πλύσιµο πιάτων στο χέρι,  

• απορρυπαντικά ρούχων για πλυντήρια ρούχων οικιακής χρήσης. 
 

A/A Προϊόντα/Υπηρεσίες Μέτρα-κριτήρια Στόχοι-Πεδίο εφαρµογής 

Α Καθαριστικά - Σαπούνια 
(Σχέδιο ∆ράσης για τις 
Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, 
Παράρτηµα Γ σελ. 153) 

1. Να πληρούν τουλάχιστον τα 
Στοιχειώδη Κριτήρια της εργαλειοθήκης 
της Ε.Ε. (Σχέδιο ∆ράσης για τις 
Πράσινες ∆ηµόσιες Συµβάσεις 2012-
2014, Παράρτηµα Γ, σελ. 153) 

Τα µέτρα αυτά ισχύουν για όλες τις 
Αρχές της Κυβέρνησης. 

Ο στόχος ανέρχεται στο 50%. Το 
µέτρο αφορά την αγορά προϊόντων 
από το Τµήµα Κρατικών Αγορών και 
Προµηθειών, τις Σχολικές Εφορείες 
και οποιαδήποτε άλλη Αρχή 
προβαίνει σε προκήρυξη 
διαγωνισµού για την παρούσα 
κατηγορία προϊόντων. 

 

Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν στην αγορά προσφερόµενα προϊόντα που να πληρούν τουλάχιστον τα Στοιχειώδη 
κριτήρια της Εργαλειοθήκης της Ε.Ε., θα πρέπει, τα προϊόντα που επιλέγονται να: 

• παρασκευάζονται από φυσικές πρώτες ύλες, 
• να µην περιέχουν λευκαντικές ουσίες που να βασίζονται στο χλώριο ή ενώσεις του χλωρίου, 
• τα λευκαντικά καθαριστικά να έχουν ως βάση οξυγονούχες ενώσεις, 
• να µην περιέχουν µοσχοξυλένιο (musk) ως αρωµατικό, 

• να µην περιέχουν φωσφορικά άλατα (να προτιµούνται αυτά που περιέχουν ζεόλιθους). 
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Κατηγορία 4.2: Σακούλια Απορριµµάτων 

 
Η κατηγορία «Σακούλια Απορριµµάτων» περιλαµβάνει σακούλια που χρησιµοποιούνται για την απόρριψη 
των απορριµµάτων / αποβλήτων των κρατικών Αρχών. 
 
A/A Προϊόντα/Υπηρεσίες Μέτρα-κριτήρια Στόχοι-Πεδίο εφαρµογής 

Α Σακούλια 
Απορριµµάτων (Σχέδιο 
∆ράσης για τις Πράσινες 
∆ηµόσιες Συµβάσεις 2012-
2014, Παράρτηµα Γ, σελ. 
171) 

1. Να είναι βιοαποικοδοµήσιµα ή 
κατασκευασµένα από ανακυκλωµένα 
υλικά. 

2. Να φέρουν κάποιο Οικολογικό Σήµα 
(EU Flower - Ecolabel, Nordic Swan, 
Blue Angel,) ή κάποιο ισοδύναµο. 

ή/και 

3. Η διαδικασία παραγωγής, ελέγχου 
και διάθεσης που ακολουθεί ο 
κατασκευαστής θα πρέπει να είναι 
συµβατή µε τα πρότυπα CYS EN 14001 
ή EMAS ή άλλο ισοδύναµο. 

4. Στους όρους εντολής του 
διαγωνισµού, η Αναθέτουσα Αρχή, για 
σκοπούς καλύτερης διαχείρισης, να 
σηµειώνει ότι η παραλαβή των 
προϊόντων θα γίνεται σταδιακά στο 
χρονικό διάστηµα ισχύς της σύµβασης 
και ανάλογα µε τις ανάγκες της (Αρχής) 
µετά από διακανονισµό µε τον 
προσφοροδότη από την αρχή της 
υπογραφής της σύµβασης. 

Τα µέτρα αυτά ισχύουν για όλες τις 
Αρχές της Κυβέρνησης. 

Ο στόχος ανέρχεται στο 100%. Το 
µέτρο αφορά την αγορά προϊόντων 
από το Τµήµα Κρατικών Αγορών και 
Προµηθειών, το Υπουργείο Άµυνας, 
τις Σχολικές Εφορείες, την 
Αστυνοµία, την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία και οποιαδήποτε άλλη 
Αρχή προβαίνει σε προκήρυξη 
διαγωνισµού για την παρούσα 
κατηγορία προϊόντων. 
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Κατηγορία 4.3: Χαρτί Κουζίνας 

 
Η κατηγορία «Χαρτί Κουζίνας» περιλαµβάνει το χαρτί που χρησιµοποιείται ευρύτερα για το σκούπισµα των χεριών 
(χάρτινες πετσέτες, χαρτοµάντιλα,), την απορρόφηση υγρών (κουζίνας) και τον καθαρισµό ακάθαρτων επιφανειών 
 
 

A/A Προϊόντα/Υπηρεσίες Μέτρα-κριτήρια Στόχοι-Πεδίο εφαρµογής 

Α Χαρτί Κουζίνας (Σχέδιο 
∆ράσης για τις Πράσινες 
∆ηµόσιες Συµβάσεις 2012-
2014, Παράρτηµα Γ, σελ. 
172) 

1. Να φέρουν κάποιο Οικολογικό 
Σήµα (EU Flower - Ecolabel, Nordic 
Swan, Blue Angel,) ή κάποιο 
ισοδύναµο. 

ή/και 

2. Η διαδικασία παραγωγής, 
ελέγχου και διάθεσης που ακολουθεί 
ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι 
συµβατή µε τα πρότυπα CYS EN 
14001 ή EMAS ή άλλο ισοδύναµο. 

3. Να είναι κατασκευασµένο από 
100% ανακυκλωµένα υλικά 

Τα µέτρα αυτά ισχύουν για όλες τις 
Αρχές της Κυβέρνησης. 

Ο στόχος ανέρχεται στο 100%. Το 
µέτρο αφορά την αγορά προϊόντων 
από το Τµήµα Κρατικών Αγορών και 
Προµηθειών, το Υπουργείο Άµυνας, 
τις Σχολικές Εφορείες και 
οποιαδήποτε άλλη Αρχή προβαίνει 
σε προκήρυξη διαγωνισµού για την 
παρούσα κατηγορία προϊόντων. 

 

Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν στην αγορά προσφερόµενα προϊόντα που να πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια, θα 
πρέπει τα προϊόντα που επιλέγονται να πληρούν τουλάχιστον τα πιο κάτω: 

 
• Η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι συµβατή µε τα πρότυπα CYS EN 14001 ή EMAS ή άλλο ισοδύναµο. 
• Να περιέχουν τουλάχιστον 50% ανακυκλωµένο πολτό χαρτιού. 
• Να είναι ύδρο-διαλυόµενα. 
• Να µην έχουν λευκανθεί µε τη χρήση λευκαντικών που έχουν ως βάση το χλώριο ή παράγωγα του. 
• Να µην περιέχουν επιβραδυντικά ανάπτυξης µικροοργανισµών σύµφωνα µε τη µέθοδο δοκιµής ΕΝ 1104. 
• Να µην περιέχουν αποχρωστικά, σύµφωνα µε τη µέθοδο δοκιµής ΕΝ 646/648. 
• Τα χρώµατα και µελάνια, να µην περιέχουν αζω-ουσίες που δύναται να µετατραπούν σε αµίνες. 
• Να περιέχουν καθαρή κυτταρίνη. 
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Κατηγορία 4.4: Υπηρεσίες Καθαρισµού 

 
Η κατηγορία «Υπηρεσίες Καθαρισµού» περιλαµβάνει στοιχεία που αφορούν την καταλληλότητα των προϊόντων που 
χρησιµοποιεί µια εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες καθαρισµού, καθώς και διάφορες συστάσεις που 
προσδιορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να εκτελούνται οι υπηρεσίες αυτές 
 

A/A Προϊόντα/Υπηρεσίες Μέτρα-κριτήρια Στόχοι-Πεδίο εφαρµογής 

Α Υπηρεσίες Καθαρισµού 
(Σχέδιο ∆ράσης για τις 
Πράσινες ∆ηµόσιες Συµβάσεις 
2012-2014, Παράρτηµα Γ σελ. 
172) 

1. Τα προϊόντα που χρησιµοποιούν 
να φέρουν κάποιο Οικολογικό Σήµα 
(EU Flower - Ecolabel, Nordic Swan, 
Blue Angel,) ή κάποιο ισοδύναµο. 
ή/και 

2. Η διαδικασία παραγωγής, ελέγχου 
και διάθεσης που ακολουθεί ο 
κατασκευαστής θα πρέπει να είναι 
συµβατή µε τα πρότυπα CYS EN 
14001 ή EMAS ή άλλο ισοδύναµο. 

3. Να πληρούν τουλάχιστον τα 
Στοιχειώδη Κριτήρια της 
Εργαλειοθήκης της Ε.Ε. (σελ. 172) 

Τα µέτρα αυτά ισχύουν για όλες τις 
Αρχές της Κυβέρνησης. 

Ο στόχος ανέρχεται στο 50% για την 
αγορά Υπηρεσιών καθαρισµού από 
οποιαδήποτε Αρχή η οποία 
προβαίνει σε προκήρυξη 
διαγωνισµού για την παρούσα 
κατηγορία. 
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Οµάδα 5: Εξοικονόµηση Νερού και Είδη Υγιεινής 

Κατηγορία 5.1: Καζανάκια 

Η κατηγορία «Καζανάκια» περιλαµβάνει τη χρήση καζανακίων και εξοπλισµού για εξοικονόµηση νερού και 
συγκεκριµένα τα καζανάκια δύο στάσεων 

 
A/A Προϊόντα/Υπηρεσίες Μέτρα-κριτήρια Στόχοι-Πεδίο εφαρµογής 

Α Καζανάκια (Σχέδιο ∆ράσης 
για τις Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, 
Παράρτηµα Γ σελ. 176) 

1. Να φέρουν κάποιο Οικολογικό 
Σήµα (EU Flower - Ecolabel, Nordic 
Swan, Blue Angel,) ή κάποιο 
ισοδύναµο. 

ή/και 

2. Η διαδικασία παραγωγής, ελέγχου 
και διάθεσης που ακολουθεί ο 
κατασκευαστής θα πρέπει να είναι 
συµβατή µε τα πρότυπα CYS EN 
14001 ή 
EMAS ή άλλο ισοδύναµο. ή 

3. Να χρησιµοποιούνται καζανάκια 
δύο στάσεων. 

4. Να πληρούνται τουλάχιστον τα 
Στοιχειώδη κριτήρια ης Εργαλειοθήκης 
της Ε.Ε. για τις εγκαταστάσεις 
εξοικονόµησης νερού και οι 
προδιαγραφές του Τµήµατος 
Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών, 
όπως αναφέρονται στο Παράρτηµα Γ 
του Σχεδίου ∆ράσης. (Σχέδιο ∆ράσης 
για τις Πράσινες ∆ηµόσιες Συµβάσεις 
2012-2014, Παράρτηµα Γ, σελ. 176) 

Τα µέτρα αυτά ισχύουν για όλες τις 
Αρχές της Κυβέρνησης. 

Ο στόχος ανέρχεται στο 100% για 
την αγορά και τοποθέτηση 
καζανακίων δύο στάσεων από το 
Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών 
Υπηρεσιών, το Τµήµα Κρατικών 
Αγορών και προµηθειών και 
οποιαδήποτε άλλη Αρχή η οποία 
προβαίνει σε προκήρυξη 
διαγωνισµού για την παρούσα 
κατηγορία προϊόντων. 
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Κατηγορία 5.2: Βρύσες 

 
Η κατηγορία «Βρύσες» περιλαµβάνει τη χρήση βρυσών και εξοπλισµού για εξοικονόµηση νερού και συγκεκριµένα 
βρύσες µε αυτόµατο σύστηµα ενεργοποίησης ή /και απενεργοποίησης είτε µέσω ανιχνευτή κίνησης ή άλλου 
µηχανισµού που αποσκοπεί στην εξοικονόµηση νερού 
 

A/A Προϊόντα/Υπηρεσίες Μέτρα-κριτήρια Στόχοι-Πεδίο εφαρµογής 

Α Βρύσες (Σχέδιο ∆ράσης για 
τις Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, 
Παράρτηµα Γ σελ. 176) 

1. Να φέρουν κάποιο Οικολογικό 
Σήµα (EU Flower - Ecolabel, Nordic 
Swan, Blue Angel,) ή κάποιο 
ισοδύναµο. 

ή/και 

2. Η διαδικασία παραγωγής, ελέγχου 
και διάθεσης που ακολουθεί ο 
κατασκευαστής θα πρέπει να είναι 
συµβατή µε τα πρότυπα CYS EN 
14001 ή EMAS ή άλλο ισοδύναµο. 

ή/και 

3. Να χρησιµοποιείται ανιχνευτής 
κίνησης ή άλλος µηχανισµός 
αυτόµατης 
απενεργοποίησης ροής νερού. ή 

4. Να πληρούνται τουλάχιστον τα 
Στοιχειώδη κριτήρια ης Εργαλειοθήκης 
της Ε.Ε. για τις εγκαταστάσεις 
εξοικονόµησης νερού και οι 
προδιαγραφές του Τµήµατος 
Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών, 
όπως αναφέρονται στο Παράρτηµα Γ 
του Σχεδίου ∆ράσης. (Σχέδιο ∆ράσης 
για τις Πράσινες ∆ηµόσιες Συµβάσεις 
2012-2014, Παράρτηµα Γ, σελ. 176) 

Τα µέτρα αυτά ισχύουν για όλες τις 
Αρχές της Κυβέρνησης. 

Ο στόχος ανέρχεται στο 100% για 
την αγορά και τοποθέτηση βρυσών 
και εξοπλισµού εξοικονόµησης νερού 
από το Τµήµα 
Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών, 
το Τµήµα Κρατικών Αγορών και 
προµηθειών και οποιαδήποτε άλλη 
Αρχή η οποία προβαίνει σε 
προκήρυξη διαγωνισµού για την 
παρούσα κατηγορία προϊόντων. 
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Κατηγορία 5.3: Ουρητήρια 

Η κατηγορία «Ουρητήρια» περιλαµβάνει τη χρήση ουρητηρίων και συστηµάτων / εξοπλισµού για εξοικονόµηση νερού 
και πιο συγκεκριµένα αισθητήρες για αυτόµατη πλύση ουρητηρίων και άνυδρα ουρητήρια 
 

A/A Προϊόντα/Υπηρεσίες Μέτρα-κριτήρια Στόχοι-Πεδίο εφαρµογής 

Α Ουρητήρια (Σχέδιο ∆ράσης 
για τις Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, 
Παράρτηµα Γ, σελ. 177) 

1. Να φέρουν κάποιο Οικολογικό 
Σήµα (EU Flower - Ecolabel, Nordic 
Swan, Blue Angel,) ή κάποιο 
ισοδύναµο. 

ή/και 

2. Η διαδικασία παραγωγής, ελέγχου 
και διάθεσης που ακολουθεί ο 
κατασκευαστής θα πρέπει να είναι 
συµβατή µε τα πρότυπα CYS EN 
14001 ή EMAS ή άλλο ισοδύναµο. 

ή/και 

3. Να χρησιµοποιούνται αισθητήρες 
για αυτόµατη πλύση των ουρητηρίων ή 
εγκατάσταση άνυδρων ουρητηρίων για 
τα οποία δεν χρειάζεται η χρήση νερού 
για 
το καθάρισµά τους. ή 

4. Να πληρούνται τουλάχιστον τα 
Στοιχειώδη κριτήρια ης Εργαλειοθήκης 
της Ε.Ε. για τις εγκαταστάσεις 
εξοικονόµησης νερού ή/και οι 
προδιαγραφές του Τµήµατος 
Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών, 
όπως αναφέρονται στο Παράρτηµα Γ, 
του Σχεδίου ∆ράσης. (Σχέδιο ∆ράσης 
για τις Πράσινες ∆ηµόσιες Συµβάσεις 
2012-2014, Παράρτηµα Γ, σελ 177) 

Τα µέτρα αυτά ισχύουν για όλες τις 
Αρχές της Κυβέρνησης. 

Ο στόχος ανέρχεται στο 50% για την 
αγορά και τοποθέτηση αισθητήρων 
για αυτόµατη πλύση ουρητηρίων ή 
άνυδρων ουρητηρίων για 
εξοικονόµησης νερού από το Τµήµα 
Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών, 
το Τµήµα Κρατικών Αγορών και 
προµηθειών και οποιαδήποτε άλλη 
Αρχή η οποία προβαίνει σε 
προκήρυξη διαγωνισµού για την 
παρούσα κατηγορία προϊόντων. 
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Κατηγορία 5.4: Γκρίζα Νερά (∆εν Εφαρµόζεται) 

Η κατηγορία «Γκρίζα Νερά» αφορά την εξοικονόµηση πόσιµού νερού µε την εγκατάσταση µονάδων επεξεργασίας 
γκρίζων νερών. 

 

A/A Προϊόντα/Υπηρεσίες Μέτρα-κριτήρια Στόχοι-Πεδίο εφαρµογής 

Α Γκρίζα Νερά (Σχέδιο ∆ράσης 
για τις Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, 
Παράρτηµα Γ σελ. 177) 

1. Εγκατάσταση µονάδων 
επεξεργασίας γκρίζων νερών 

2. Το µέτρο αυτό θα πρέπει να 
εφαρµόζεται σε συνεργασία µε το 
Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων. 

3. Να πληρούνται τουλάχιστον τα 
Στοιχειώδη κριτήρια ης 
Εργαλειοθήκης της Ε.Ε. για τις 
εγκαταστάσεις εξοικονόµησης νερού. 
(Σχέδιο ∆ράσης για τις Πράσινες 
∆ηµόσιες Συµβάσεις 2012-2014, 
Παράρτηµα Γ, σελ. 177) 

Ο στόχος ανέρχεται στο 50% για την 
εγκατάσταση µονάδων επεξεργασίας 
γκρίζων νερών σε σχολεία, 
στρατόπεδα, κυβερνητικά και 
κοινοτικά κτήρια, γήπεδα και κτηριακές 
εγκαταστάσεις άλλων οργανισµών 
κοινής ωφέλειας. 

Η επεξεργασία θα πρέπει να 
διαλαµβάνει και την τελική χρήση του 
νερού (άρδευσης κήπων ή/και χρήση 
σε τουαλέτες). 

 

Κατηγορία 5.5: Βιολογικοί Σταθµοί (∆εν Εφαρµόζεται) 

Η κατηγορία «Βιολογικοί Σταθµοί» αφορά την εξοικονόµηση πόσιµού νερού µε την εγκατάσταση βιολογικών σταθµών 
τριτοβάθµιας επεξεργασίας 
 

A/A Προϊόντα/Υπηρεσίες Μέτρα-κριτήρια Στόχοι-Πεδίο εφαρµογής 

Α Βιολογικοί Σταθµοί (Σχέδιο 
∆ράσης για τις Πράσινες 
∆ηµόσιες Συµβάσεις 2012-
2014, Παράρτηµα Γ σελ. 177) 

1. Εγκατάσταση βιολογικών 
σταθµών τριτοβάθµιας 
επεξεργασίας. 

2. Το µέτρο θα εφαρµόζεται σε 
όλες τις νέες εγκαταστάσεις ή 
εκείνες στις οποίες απαιτείται η 
εγκατάσταση 
αποχετευτικού συστήµατος. 

3. Να πληρούνται τουλάχιστον τα 
Στοιχειώδη κριτήρια ης 
Εργαλειοθήκης της Ε.Ε. για τις 
εγκαταστάσεις εξοικονόµησης 
νερού. (Σχέδιο ∆ράσης για τις 
Πράσινες ∆ηµόσιες Συµβάσεις 
2012-2014, Παράρτηµα Γ, σελ. 
177) 

Ο στόχος ανέρχεται στο 50% για την 
εγκατάσταση βιολογικών σταθµών 
τριτοβάθµιας επεξεργασίας σε 
στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς. 
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Οµάδα 6: Κτιριακές και Οδικές Κατασκευές - ∆ιαχείριση 

Κατηγορία 6.1: Κτιριακές Κατασκευές (Σχέδιο ∆ράσης για τις Πράσινες ∆ηµόσιες Συµβάσεις 2012-2014, Παράρτηµα 
Γ, σελ. 157) 

 
Η κατηγορία «Κτιριακές Κατασκευές» εξετάζει τη φάση του σχεδιασµού, της κατασκευής, της χρήσης και της διάθεσης 
κτιρίων, όπως τα κτίρια δηµόσιων υπηρεσιών και τα κτίρια γραφείων. Συγκεκριµένα περιλαµβάνει τις ενεργειακές 
µελέτες, την ενεργειακή απόδοση, τα δοµικά υλικά, τα χρώµατα-βερνίκια, τα επιτοίχια πλαίσια, τα παράθυρα, την 
επικάλυψη σκληρών πατωµάτων, τη διαχείριση θορύβου και τη διαχείριση αποβλήτων 
 

A/A Προϊόντα/Υπηρεσίες Μέτρα-κριτήρια Στόχοι-Πεδίο εφαρµογής 

Α Ενεργειακές Μελέτες (Σχέδιο 
∆ράσης για τις Πράσινες 
∆ηµόσιες Συµβάσεις 2012-
2014, Παράρτηµα Γ σελ. 
181) 

1. Όλες οι µελέτες που αφορούν νέα 
κατασκευή ή ανακαίνιση δηµοσίου 
κτηρίου, θα πρέπει να 
περιλαµβάνουν την εξοικονόµηση 
ενέργειας, ανεξαρτήτως του εµβαδού 
του κτηρίου. 

Ο στόχος ανέρχεται στο 100% για 
µελέτες νέων κτηρίων και ανακαινίσεις 
από το 2007 και µετά. 

Β Ενεργειακή Απόδοση 
(Σχέδιο ∆ράσης για τις 
Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, 
Παράρτηµα Γ σελ. 181) 

1. Θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη 

η κατανάλωση ενέργειας κατά τη 

χρήση του οικοδοµήµατος. 

2. Η χρήση Ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας (ΑΠΕ) 

3. Να πραγµατοποιείται έλεγχος της 

ενεργειακής απόδοσης. 

Ο στόχος ανέρχεται στο 100% για όλα 
τα κτήρια δηµοσίας χρήσης που 
βρίσκονται υπό κατασκευή ή υπό 
ανακαίνιση. 

Σύµφωνα µε τους περί Ρύθµισης της 
Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων 
Νόµους 142(1) του 2006 και 30(1) του 
2009, από τον Ιανουάριο του 2010, κατά 
την κατασκευή, πώληση ή εκµίσθωση 
κτιρίου, θα πρέπει να διατίθεται στον 
ιδιοκτήτη ή από τον ιδιοκτήτη στον 
υποψήφιο αγοραστή ή εκµισθωτή, 
πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης 
κτιρίου (ΠΕΑ). 

Γ ∆οµικά Υλικά, Χρώµατα- 
Βερνίκια 
(Σχέδιο ∆ράσης για τις 
Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, 
Παράρτηµα Γ σελ. 184) 

1. Σε όλα τα νέα υπό κατασκευή και 
ανακαίνιση κτίρια, θα πρέπει να 
χρησιµοποιούνται βιώσιµα 
οικοδοµικά υλικά και να εκτιµάται ο 
κύκλος ζωής και η αποδοτικότητα του 
υλικού. 

2. Όσον αφορά τα δοµικά υλικά θα 
πρέπει να επιλέγονται, όπου είναι 
δυνατόν, υλικά φιλικά στο 
περιβάλλον, όπως είναι η ξυλεία 
έναντι άλλων υλικών, όπως µέταλλο, 
αλουµίνιο και σκυρόδεµα. 

3. Θα πρέπει να επιλέγονται 
χρώµατα που να φέρουν κάποιο 

Τα µέτρα αυτά ισχύουν για όλες τις 
Αρχές της Κυβέρνησης. 

1. Περίοδος 2012: η ξυλεία που 
χρησιµοποιείται ως δοµικό υλικό, θα 
πρέπει κατά προτίµηση: 

α) να συνοδεύεται από πιστοποίηση ότι 
προέρχεται από αειφορικά 
διαχειριζόµενα δάση (σύµφωνα µε τα 
διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα 
πιστοποίησης αειφορικης διαχείρισης 
δασών: FSC ή PEFC ή CSA ή SFI ή 
άλλο ισοδύναµο). 

β) να είναι πιστοποιηµένη ότι έχει 
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  Οικολογικό Σήµα (EU Flower - 
Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel,) 
ή κάποιο ισοδύναµο. 

4. Να πληρούνται τουλάχιστον τα 
Στοιχειώδη κριτήρια της 
Εργαλειοθήκης της Ε.Ε. για τα έτη 
2012 και τα αναλυτικά κριτήρια από 
το έτος 2013. (σελ. 181) 

5. Να εφαρµόζεται η σχετική 
νοµοθεσία για τις πτητικές οργανικές 
ενώσεις (VOC). 

6. Να ακολουθείται η εθνική 
νοµοθεσία σχετικά µε την διαχείριση 
των αδειών FLEGT µόλις αυτή τεθεί 
σε εφαρµογή. Η νοµοθεσία αυτή 
υπόκειται στα πλαίσια µεταφοράς 
των Κανονισµών ΕΚ/2173/2005 και 
ΕΚ 1024/2008 της Ε.Ε. στο Εθνικό 
∆ίκαιο. 

υλοτοµηθεί και εµπορευθεί νόµιµα. 

1. Περίοδος 2013 και µετά: 

α) το 50% της ξυλείας που 
χρησιµοποιείται ως δοµικό υλικό, θα 
πρέπει να συνοδεύεται από 
πιστοποίηση ότι προέρχεται από 
αειφορικά διαχειριζόµενα δάση 
(σύµφωνα µε τα διεθνώς 
αναγνωρισµένα πρότυπα πιστοποίησης 
αειφορικης διαχείρισης δασών: FSC ή 
PEFC ή CSA ή SFI ή άλλο ισοδύναµο). 

β) να προτείνεται ξυλεία πιστοποιηµένη 
ότι έχει υλοτοµηθεί και εµπορευθεί 
νόµιµα. 

3. Όσον αφορά τα χρώµατα- βερνίκια, 
το 30% των χρωµάτων που 
χρησιµοποιούνται σε εσωτερικούς 
χώρους είτε για κτήρια που 
ανακαινίζονται είτε για νέα υπό 
ανέγερση κτήρια, θα πρέπει να είναι 
οικολογικά. 

∆ Επιτοίχια Πλαίσια (Σχέδιο 
∆ράσης για τις Πράσινες 
∆ηµόσιες Συµβάσεις 2012-
2014, Παράρτηµα Γ σελ. 
190) 

Να πληρούνται τουλάχιστον τα 
Στοιχειώδη κριτήρια της 
Εργαλειοθήκης της Ε.Ε. Παρ. Γ, 
(Σχέδιο ∆ράσης για τις Πράσινες 
∆ηµόσιες Συµβάσεις 2012-2014, 
Παράρτηµα Γ σελ. 190) 

Τα µέτρα αυτά ισχύουν για όλες τις 
Αρχές της Κυβέρνησης. 

1. Ο στόχος ανέρχεται στο 50% για τα 
υπό ανέγερση και υπό ανακαίνιση 
κτίρια. 

Ε Παράθυρα (Σχέδιο ∆ράσης 
για τις Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, 
Παράρτηµα Γ σελ. 201) 

1. Το µέτρο αφορά παράθυρα, 
γυάλινες εξωτερικές πόρτες, φεγγίτες. 

2. Να πληρούνται τουλάχιστον τα 
Στοιχειώδη κριτήρια της 
Εργαλειοθήκης της Ε.Ε. (Σχέδιο 
∆ράσης για τις Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, Παράρτηµα Γ 
σελ. 201). 

Τα µέτρα αυτά ισχύουν για όλες τις 
Αρχές της Κυβέρνησης. 

1. Ο στόχος ανέρχεται στο 100% για τα 
υπό ανέγερση και υπό ανακαίνιση 
κτίρια. 
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Στ Επικάλυψη Σκληρών 
Πατωµάτων (Σχέδιο ∆ράσης 
για τις Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, 
Παράρτηµα Γ σελ. 209) 

1. Το µέτρο αφορά επικάλυψη 
πατωµάτων από φυσική πέτρα, 
βιοµηχανοποιηµένη πέτρα, 
τσιµεντόστρωση, κεραµικά πλακάκια, 
πλακάκια αργίλου, κ.α. 

2. Να πληρούνται τουλάχιστον τα 
Στοιχειώδη κριτήρια της 
Εργαλειοθήκης της Ε.Ε. (Σχέδιο 
∆ράσης για τις Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, Παράρτηµα Γ 
σελ. 209). 

Τα µέτρα αυτά ισχύουν για όλες τις 
Αρχές της Κυβέρνησης. 

1. Ο στόχος ανέρχεται στο 100% για τα 
υπό ανέγερση και υπό ανακαίνιση 
κτίρια. 

 

Κατηγορία 6.2: Οδικές Κατασκευές (∆εν Εφαρµόζεται) 

Η κατηγορία «Οδικές Κατασκευές» περιλαµβάνει την κατασκευή δρόµων και των υλικών επικάλυψης δρόµων, καθώς 
και τα σήµατα τροχαίας 
 

A/A Προϊόντα/Υπηρεσίες Μέτρα-κριτήρια Στόχοι-Πεδίο εφαρµογής 

Α Υλικό Επικάλυψης ∆ρόµων 
(Σχέδιο ∆ράσης για τις 
Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, 
Παράρτηµα Γ σελ. 219) 

1. Αφορά το υλικό επικάλυψης 
δρόµων, και υλικά για την κατασκευή 
υποστρώµατος, βασικού στρώµατος 
δρόµων και επιφανειακού στρώµατος 
κάλυψης. 

2. Να πληρούνται τουλάχιστον τα 
Στοιχειώδη κριτήρια της 
Εργαλειοθήκης της Ε.Ε., όπως 
φαίνονται στο Παράρτηµα Γ. (Σχέδιο 
∆ράσης για τις Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, Παράρτηµα Γ 
σελ. 219) 

Ο στόχος ανέρχεται στο 50% για 
κατασκευή καινούργιων δρόµων και 
για ανακατασκευές δρόµων. 

Το µέτρο αφορά τις Αρχές οι οποίες 
προκηρύσσουν διαγωνισµούς για 
προµήθεια υλικών κατασκευής 
δρόµων καθώς και τις Αρχές οι οποίες 
είναι αρµόδιες για τις κατασκευές 
δρόµων. 

Β Σήµατα Τροχαίας (Σχέδιο 
∆ράσης για τις Πράσινες 
∆ηµόσιες Συµβάσεις 2012-
2014, Παράρτηµα Γ σελ. 222) 

Αφορά την πινακίδα σήµανσης, την 
πρόσοψη της πινακίδας 
συµπεριλαµβανοµένου και του 
αναγραφόµενου µηνύµατος, καθώς 
και το υλικό στο οποίο είναι 
επικολληµένη η πρόσοψη της 
πινακίδας. 

2. Να πληρούνται τουλάχιστον τα 
Στοιχειώδη κριτήρια της 
Εργαλειοθήκης της Ε.Ε., όπως 
φαίνονται στο Παράρτηµα Γ. (Σχέδιο 
∆ράσης για τις Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, Παράρτηµα Γ 
σελ. 222) 

Ο στόχος ανέρχεται στο 100% για 
κατασκευή καινούργιων πινακίδων ή 
πινακίδων αντικατάστασης 
παλαιοτέρων. 

Το µέτρο αφορά τις Αρχές οι οποίες 
προκηρύσσουν διαγωνισµούς για 
κατασκευή πινακίδων για σήµανση 
τροχαίας. 
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Οµάδα 7: Παροχή Τροφίµων και Υπηρεσιών 

Κατηγορία 7.1: Βιολογικά Τρόφιµα (∆εν Εφαρµόζεται) 

 
Η κατηγορία «Βιολογικά Τρόφιµα» ασχολείται µε µεθόδους βιολογικής παραγωγής και ελαχιστοποίησης των 
απορριµµάτων συσκευασίας. Συγκεκριµένα µε την προµήθεια φρούτων, λαχανικών, θαλασσινών ειδών και ψαριών 
είτε υδατοκαλλιέργειας είτε ελευθέρας αλιείας, καθώς επίσης και για την παροχή κρέατος και παραγώγων, 
γαλακτοκοµικών ειδών, ποτών και ροφηµάτων 
 
 

A/A Προϊόντα/Υπηρεσίες Μέτρα-κριτήρια Στόχοι-Πεδίο εφαρµογής 

Α Βιολογικά Τρόφιµα (Σχέδιο 
∆ράσης για τις Πράσινες 
∆ηµόσιες Συµβάσεις 2012-
2014, Παράρτηµα Γ σελ. 224) 

1. Να φέρουν σήµανση της 
βιολογικής γεωργίας, όπως για 
παράδειγµα το σήµα της Ε.Ε. για τη 
βιολογική 
γεωργία. ή 
2. Να πληρούν τουλάχιστον τα 
Στοιχειώδη Κριτήρια της 
Εργαλειοθήκης της Ε.Ε., όπως 
φαίνονται στο Παρ. Γ, (Σχέδιο 
∆ράσης για τις Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, Παράρτηµα Γ 
σελ. 224) 

3. Τήρηση Κανόνων Ορθής Υγιεινής 
Πρακτικής (HAACP) σε νοσοκοµεία, 
µαγειρεία στρατοπέδων και 
νοσοκοµείων, κυλικεία κλπ. 

Ο στόχος ανέρχεται στο 50% για 
προµήθεια και χρήση βιολογικών 
τροφίµων. 

Το µέτρο αφορά το Υπουργείο Υγείας 
για χρήση στους Παιδιατρικούς 
θαλάµους στα ∆ηµόσια Νοσοκοµεία, 
το Υπουργείο Άµυνας για χρήση στα 
στρατόπεδα και το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισµού για χρήση 
βιολογικών τροφίµων στα κυλικεία των 
σχολείων και των ιδρυµάτων ανώτερης 
και πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. 

 

Κατηγορία 7.2: Υπηρεσίες Παροχής Τροφίµων 

 
Η κατηγορία «Υπηρεσίες Παροχής Τροφίµων» περιλαµβάνει τα τρόφιµα τα οποία προµηθεύονται οι εταιρείες 
παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας (Catering), καθώς και µεθόδους διαχείρισης όσον αφορά την παραγωγή 
αποβλήτων και τον τρόπο µεταφοράς 
 

A/A Προϊόντα/Υπηρεσίες Μέτρα-κριτήρια Στόχοι-Πεδίο εφαρµογής 

Α Υπηρεσίες Παροχής 
Τροφίµων (Σχέδιο ∆ράσης 
για τις Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, 
Παράρτηµα Γ σελ. 228) 

Να πληρούν τουλάχιστον τα 
Στοιχειώδη Κριτήρια της 
Εργαλειοθήκης της Ε.Ε., όπως 
φαίνονται στο Παρ. Γ, (Σχέδιο 
∆ράσης για τις Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, Παράρτηµα Γ 
σελ. 228). 

Ο στόχος ανέρχεται στο 50% για 
χρήση παροχή υπηρεσιών από 
εταιρείες παροχής τροφοδοσίας. 

Το µέτρο αφορά όλες τις Αρχές οι 
οποίες προκηρύσσουν διαγωνισµούς 
για παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας. 
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Οµάδα 8: Έπιπλα  

Κατηγορία 8.1: Εσωτερικού χώρου 

 
Η κατηγορία «Έπιπλα Εσωτερικού Χώρου» περιλαµβάνει όλα τα έπιπλα εσωτερικού χώρου τα οποία 
χρησιµοποιούνται για επιχειρησιακούς σκοπούς, όπως στα γραφεία, σχολεία κλπ, τα οποία είναι είτε ανεξάρτητα είτε 
εντοιχισµένα 
 
 

A/A Προϊόντα/Υπηρεσίες Μέτρα-κριτήρια Στόχοι-Πεδίο εφαρµογής 

Α Έπιπλα Εσωτερικού Χώρου 
(Σχέδιο ∆ράσης για τις 
Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, 
Παράρτηµα Γ σελ. 232) 

1. Αφορά την αγορά επίπλων τα 
οποία κατασκευάζονται µε υλικά και 
διαδικασίες που δεν βλάπτουν το 
περιβάλλον. 

2. Να πληρούνται τουλάχιστον τα 
Στοιχειώδη Κριτήρια της 
Εργαλειοθήκης της Ε.Ε., όπως 
φαίνονται στο Παρ. Γ, (Σχέδιο 
∆ράσης για τις Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, Παράρτηµα Γ 
σελ. 232) 

Ο στόχος ανέρχεται στο 50% για 
αγορά και τοποθέτηση επίπλων 
εσωτερικών χώρων από το Τµήµα 
∆ηµοσίων Έργων ή άλλων Αρχών οι 
οποίες προβαίνουν στην αγορά των 
προϊόντων που εµπίπτουν στην 
συγκεκριµένη κατηγορία. 

 

Κατηγορία 8.2: Εξωτερικού Χώρου 

 
Η κατηγορία «Έπιπλα Εξωτερικού Χώρου» περιλαµβάνει παγκάκια, καρέκλες, τραπέζια τα οποία χρησιµοποιούνται 
ως έπιπλα σε εξωτερικούς χώρους 
 

A/A Προϊόντα/Υπηρεσίες Μέτρα-κριτήρια Στόχοι-Πεδίο εφαρµογής 

Α Έπιπλα Εξωτερικού Χώρου 
(Σχέδιο ∆ράσης για τις 
Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, 
Παράρτηµα Γ σελ. 232) 

1. Αφορά την αγορά επίπλων τα 
οποία κατασκευάζονται µε υλικά και 
διαδικασίες που δεν βλάπτουν το 
περιβάλλον. 

2. Να πληρούνται τουλάχιστον τα 
Στοιχειώδη Κριτήρια της 
Εργαλειοθήκης της Ε.Ε., όπως 
φαίνονται στο Παρ. Γ, (Σχέδιο 
∆ράσης για τις Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, Παράρτηµα Γ 
σελ. 232) 

Ο στόχος ανέρχεται στο 50% για 
αγορά και τοποθέτηση επίπλων 
εξωτερικών χώρων από το Τµήµα 
∆ηµοσίων Έργων, το Υπουργείο 
Άµυνας ή άλλων Αρχών οι οποίες 
προβαίνουν στην αγορά των 
προϊόντων που εµπίπτουν στην 
συγκεκριµένη κατηγορία. 
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Οµάδα 9: Κλωστοϋφαντουργία – Ρουχισµός (∆εν Εφαρµόζεται) 

 
Η κατηγορία «Κλωστοϋφαντουργία - Ρουχισµός» περιλαµβάνει είδη ρουχισµού και αξεσουάρ (όπως π.χ. µαντήλια, 
κασκόλ, τσάντες, τσάντες αγορών, σακίδια, ζώνες, κ.λπ.) που αποτελούνται από υφαντικές ίνες σε κατά βάρος 
αναλογία τουλάχιστον 90 %, κλωστοϋφαντουργικά είδη εσωτερικών χώρων που αφορούν κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα για χρήση σε εσωτερικούς χώρους τα οποία αποτελούνται από υφαντικές ίνες σε κατά βάρος αναλογία 
τουλάχιστον 90 %, µε εξαίρεση τα υφάσµατα για επικαλύψεις τοίχων και δαπέδων, καθώς και ίνες, νήµατα και 
υφάσµατα, τα οποία προορίζονται για χρήση σε κλωστοϋφαντουργικά είδη ρουχισµού και αξεσουάρ ή 
κλωστοϋφαντουργικά είδη εσωτερικών χώρων 
 

A/A Προϊόντα/Υπηρεσίες Μέτρα-κριτήρια Στόχοι-Πεδίο εφαρµογής 

Α Κλωστοϋφαντουργία - 
Ρουχισµός (Σχέδιο ∆ράσης 
για τις Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, 
Παράρτηµα Γ σελ. 234) 

Να πληρούνται τουλάχιστον τα 
Στοιχειώδη κριτήρια της 
Εργαλειοθήκης της Ε.Ε. Παρ. Γ, 
(Σχέδιο ∆ράσης για τις Πράσινες 
∆ηµόσιες Συµβάσεις 2012-2014, 
Παράρτηµα Γ σελ. 234) 

Ο στόχος ανέρχεται στο 50% για 
αγορά και προµήθεια 
κλωστοϋφαντουργικών ειδών, 
ρουχισµού, ινών κλπ από το Τµήµα 
Κρατικών Αγορών και Προµηθειών, το 
Υπουργείο Υγείας και οποιαδήποτε 
άλλη Αρχή προβαίνει σε αγορά 
προϊόντων τα οποία εµπίπτουν στην 
κατηγορία αυτή. 
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Οµάδα 10: Μέσα Μεταφοράς 

Κατηγορία 10.1: Επιβατικά Οχήµατα 

 
Η κατηγορία «Επιβατικά Οχήµατα» αφορά την αγορά επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών οχηµάτων 
 
 

A/A Προϊόντα/Υπηρεσίες Μέτρα-κριτήρια Στόχοι-Πεδίο εφαρµογής 

Α Επιβατικά Οχήµατα (Σχέδιο 
∆ράσης για τις Πράσινες 
∆ηµόσιες Συµβάσεις 2012-
2014, Παράρτηµα Γ σελ. 245) 

1. Να λαµβάνονται υπόψη οι 
πρόνοιες της Οδηγίας 2009/33/ΕΚ 
για την «Προώθηση Καθαρών και 
Ενεργειακώς Αποδοτικών 
Οχηµάτων Οδικών Μεταφορών» 
και η αντίστοιχη εναρµονιστική 
νοµοθεσία, όταν αυτή µεταφερθεί 
στο εθνικό µας δίκαιο. 

2. Να λαµβάνονται υπόψη οι 
εκποµπές θορύβου και αέριων 
ρύπων. (Οδηγία 14/2000/Ε.Ε. 
«Σχετικά µε την Εκποµπή θορύβου 
στο Περιβάλλον από Εξοπλισµό 
προς χρήση σε Εξωτερικούς 
Χώρους») 

3. Να πληρούνται τουλάχιστον τα 
Στοιχειώδη κριτήρια της 
Εργαλειοθήκης της Ε.Ε. Παρ.Γ, 
(Σχέδιο ∆ράσης για τις Πράσινες 
∆ηµόσιες Συµβάσεις 2012-2014, 
Παράρτηµα Γ σελ. 245) 

Ο στόχος ανέρχεται στο 50% για 
αγορά επιβατικών οχηµάτων και 
ελαφρών οχηµάτων από το Τµήµα 
Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών και 
οποιαδήποτε άλλη Αρχή προβαίνει σε 
αγορά προϊόντων τα οποία εµπίπτουν 
στην κατηγορία αυτή. 

 

Κατηγορία 10.2: Οχήµατα και Υπηρεσίες ∆ηµόσιων Συγκοινωνιών 

 
Η κατηγορία «Οχήµατα και Υπηρεσίες ∆ηµόσιων Συγκοινωνιών» αφορά την αγορά λεωφορείων και παροχής 
υπηρεσιών δηµόσιων συγκοινωνιών κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. 
 

A/A Προϊόντα/Υπηρεσίες Μέτρα-κριτήρια Στόχοι-Πεδίο εφαρµογής 

Α Οχήµατα και Υπηρεσίες 
∆ηµόσιων Συγκοινωνιών 
(Σχέδιο ∆ράσης για τις 
Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, 
Παράρτηµα Γ σελ. 251) 

1. Να λαµβάνονται υπόψη οι 
πρόνοιες της Οδηγίας 2009/33/ΕΚ 
για την «Προώθηση Καθαρών και 
Ενεργειακώς Αποδοτικών Οχηµάτων 
Οδικών Μεταφορών» και η 
αντίστοιχη εναρµονιστική 
νοµοθεσία, όταν αυτή µεταφερθεί 
στο εθνικό µας δίκαιο. 

Ο στόχος ανέρχεται στο 50% για 
αγορά λεωφορείων και παροχής 
υπηρεσιών δηµόσιων συγκοινωνιών 
από το Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών 
Υπηρεσιών και οποιαδήποτε άλλη 
Αρχή προβαίνει σε αγορά προϊόντων 
τα οποία εµπίπτουν στην κατηγορία 
αυτή. 
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  2. Να λαµβάνονται υπόψη οι 
εκποµπές θορύβου και αέριων 
ρύπων. (Οδηγία 14/2000/Ε.Ε. 
«Σχετικά µε την Εκποµπή θορύβου 
στο Περιβάλλον από Εξοπλισµό 
προς χρήση σε Εξωτερικούς 
Χώρους») 

3. Να πληρούνται τουλάχιστον τα 
Στοιχειώδη κριτήρια της 
Εργαλειοθήκης της Ε.Ε. Παρ. Γ, 
(Σχέδιο ∆ράσης για τις Πράσινες 
∆ηµόσιες Συµβάσεις 2012-2014, 
Παράρτηµα Γ σελ. 251) 

 

 

Κατηγορία 10.3: Φορτηγά και Υπηρεσίες Αποκοµιδής Απορριµµάτων (∆εν Εφαρµόζεται) 

 
Η κατηγορία «Φορτηγά και Υπηρεσίες Αποκοµιδής Απορριµµάτων» αφορά την αγορά φορτηγών και υπηρεσιών 
αποκοµιδής απορριµµάτων 
 

A/A Προϊόντα/Υπηρεσίες Μέτρα-κριτήρια Στόχοι-Πεδίο εφαρµογής 

Α Φορτηγά και Υπηρεσίες 
Αποκοµιδής Απορριµµάτων 
(Σχέδιο ∆ράσης για τις 
Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, 
Παράρτηµα Γ σελ. 259) 

1. Να λαµβάνονται υπόψη οι 
πρόνοιες της Οδηγίας 2009/33/ΕΚ 
για την «Προώθηση Καθαρών και 
Ενεργειακώς Αποδοτικών Οχηµάτων 
Οδικών Μεταφορών» και η 
αντίστοιχη εναρµονιστική νοµοθεσία, 
όταν αυτή µεταφερθεί στο εθνικό µας 
δίκαιο. 

2. Να λαµβάνονται υπόψη οι 
εκποµπές θορύβου και αέριων 
ρύπων. (Οδηγία 14/2000/Ε.Ε. 
«Σχετικά µε την Εκποµπή θορύβου 
στο Περιβάλλον από Εξοπλισµό 
προς χρήση σε Εξωτερικούς 
Χώρους») 

3. Να πληρούνται τουλάχιστον τα 
Στοιχειώδη κριτήρια της 
Εργαλειοθήκης της Ε.Ε. Παρ. Γ, 
(Σχέδιο ∆ράσης για τις Πράσινες 
∆ηµόσιες Συµβάσεις 2012-2014, 
Παράρτηµα Γ σελ. 259) 

Ο στόχος ανέρχεται στο 50% για 
αγορά φορτηγών και υπηρεσιών 
αποκοµιδής απορριµµάτων από το 
Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών 
Υπηρεσιών και οποιαδήποτε άλλη 
Αρχή προβαίνει σε αγορά προϊόντων 
τα οποία εµπίπτουν στην κατηγορία 
αυτή. 
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Οµάδα 11: Προϊόντα και Υπηρεσίες Κηπουρική  

 

Κατηγορία 11.1: Προϊόντα Κηπουρικής (∆εν Εφαρµόζεται) 

Η κατηγορία «Προϊόντα Κηπουρικής» περιλαµβάνει την αγορά βελτιωτικών εδάφους, καλλωπιστικών φυτών, 
συστηµάτων άρδευσης, µηχανηµάτων κηπουρικής, λιπαντικών ελαίων µηχανηµάτων, οχηµάτων κηπουρικής και 
στολές προσωπικού 
 
 

A/A Προϊόντα/Υπηρεσίες Μέτρα-κριτήρια Στόχοι-Πεδίο εφαρµογής 

Α Προϊόντα Κηπουρικής 
- Βελτιωτικά Εδάφους, 
(Σχέδιο ∆ράσης για τις 
Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, 
Παράρτηµα Γ σελ. 271) 
- Καλλωπιστικά Φυτά, 
(Σχέδιο ∆ράσης για τις 
Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, 
Παράρτηµα Γ σελ. 269) 
- Συστήµατα Άρδευσης, 
(Σχέδιο ∆ράσης για τις 
Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, 
Παράρτηµα Γ σελ. 274) -
Μηχανήµατα Κηπουρικής, 
(Σχέδιο ∆ράσης για τις 
Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, 
Παράρτηµα Γ σελ. 274 
- Λιπαντικά Έλαια 
Μηχανηµάτων (Σχέδιο 
∆ράσης για τις Πράσινες 
∆ηµόσιες Συµβάσεις 2012-
2014, Παράρτηµα Γ σελ. 277) 
- Οχήµατα Κηπουρικής, 
(Σχέδιο ∆ράσης για τις 
Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, 
Παράρτηµα Γ σελ. 284) 
- Στολές Προσωπικού, 
(Σχέδιο ∆ράσης για τις 
Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, 
Παράρτηµα Γ σελ. 284) 

1. Να λαµβάνονται υπόψη οι 
εκποµπές θορύβου και αέριων 
ρύπων, όπου απαιτείται (Οδηγία 
14/2000/Ε.Ε. «Σχετικά µε την 
Εκποµπή θορύβου στο Περιβάλλον 
από Εξοπλισµό προς χρήση σε 
Εξωτερικούς Χώρους»). 

3. Να πληρούνται τουλάχιστον τα 
Στοιχειώδη κριτήρια της 
Εργαλειοθήκης της Ε.Ε. Παρ. Γ, 
(Σχέδιο ∆ράσης για τις Πράσινες 
∆ηµόσιες Συµβάσεις 2012-2014, 
Παράρτηµα Γ σελ. 269) 

Ο στόχος ανέρχεται στο 50% για 
αγορά προϊόντων κηπουρικής το 
Τµήµα Κρατικών Αγορών και 
Προµηθειών, το Τµήµα 
Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών και 
οποιαδήποτε άλλη Αρχή προβαίνει σε 
αγορά προϊόντων τα οποία εµπίπτουν 
στην κατηγορία αυτή. 
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Κατηγορία 11.2: Υπηρεσίες Κηπουρικής  

 
Η κατηγορία «Υπηρεσίες Κηπουρικής» αφορά την παροχή υπηρεσιών κηπουρικής (προϊόντα και πρακτικές) 
 

A/A Προϊόντα/Υπηρεσίες Μέτρα-κριτήρια Στόχοι-Πεδίο εφαρµογής 

Α Υπηρεσίες Κηπουρικής 
(Σχέδιο ∆ράσης για τις 
Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, 
Παράρτηµα Γ σελ. 278) 

1. Να λαµβάνονται υπόψη οι 
εκποµπές θορύβου και αέριων 
ρύπων, όπου απαιτείται (Οδηγία 
14/2000/Ε.Ε. «Σχετικά µε την 
Εκποµπή θορύβου στο Περιβάλλον 
από Εξοπλισµό προς χρήση σε 
Εξωτερικούς Χώρους»). 

2. Να πληρούνται τουλάχιστον τα 
Στοιχειώδη κριτήρια της 
Εργαλειοθήκης της Ε.Ε. Παρ. Γ, 
(Σχέδιο ∆ράσης για τις Πράσινες 
∆ηµόσιες Συµβάσεις 2012-2014, 
Παράρτηµα Γ σελ. 278) 

Ο στόχος ανέρχεται στο 50% για 
αγορά υπηρεσιών κηπουρικής από 
οποιαδήποτε Αρχή προβαίνει σε 
αγορά υπηρεσιών οι οποίες εµπίπτουν 
στην κατηγορία αυτή. 

 

Οµάδα 12: Κινητά Τηλέφωνα 

 
Η Οµάδα «Κινητά τηλέφωνα» περιλαµβάνει συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορτιστές και άλλα περιφερειακά όπως οι 
µπαταρίες, τα ακουστικά κλπ. 
 

A/A Προϊόντα/Υπηρεσίες Μέτρα-κριτήρια Στόχοι-Πεδίο εφαρµογής 

Α Κινητά Τηλέφωνα (Σχέδιο 
∆ράσης για τις Πράσινες 
∆ηµόσιες Συµβάσεις 2012-
2014, Παράρτηµα Γ σελ. 285) 

Να πληρούνται τουλάχιστον τα 
Στοιχειώδη κριτήρια της 
Εργαλειοθήκης της Ε.Ε. (Σχέδιο 
∆ράσης για τις Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις 2012-2014, Παράρτηµα Γ, 
σελ. 285) 

Ο στόχος ανέρχεται στο 50% για 
αγορά κινητής τηλεφωνίας για δηµοσία 
χρήση, από οποιαδήποτε Αρχή 
προβαίνει σε αγορά προϊόντων τα 
οποία εµπίπτουν στην κατηγορία αυτή. 

 


