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1. ΜΕΡΟΣ 1 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
1.1

Εισαγωγή

Το παρόν κείμενο αποτελεί παραδοτέο του έργου EFFECT του προγράμματος «Νοτιοανατολική
Ευρώπη» της Ε.Ε. Στόχος του κειμένου είναι να παρέχει ένα στήριγμα στους αρμόδιους της
διοίκησης για τη διενέργεια δημοπρατήσεων και τη σύναψη συμβάσεων και να να διευκολύνει το
έργο τους παρέχοντας τη βασική γνώση που απαιτείται για το σκοπό αυτό.
Το κείμενο αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό και Εθνικό πλαίσιο για τις Ενεργειακά Αποδοτικές
Δημόσιες Προμήθειες(ΕΑΔΠ), στις αρχές, τους κανόνες και τις κατευθύνσεις που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ώστε οι Δημόσιες συμβάσεις για έργα, προϊόντα και υπηρεσίες να διασφαλίζουν
την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Επίσης αναφέρεται σε ειδικά κριτήρια
που μπορούν να εφαρμοστούν σε τέσσερις ενδεικτικούς τομείς προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο
στόχος.
Η σύνταξη του κειμένου έγινε με συλλογική συμμετοχή των Ομάδων Επικέντρωσης που προβλέπει
το έργο, τα μέλη των οποίων αναφέρονται στο Παράρτημα.
Ένα μεγάλο μέρος του κειμένου έχει ληφθεί από τις ομιλίες που έγιναν στα δύο Σεμινάρια που
πραγματοποίησε το δίκτυο ΔΑΦΝΗ για τις Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες, οι
ομιλητές των οποίων αναφέρονται στο Παράρτημα.
Επίσης αξιοποιήθηκαν τα προϊόντα του έργου EFFECT και ειδικότερα:

Το Εθνικό Έντυπο Περιγραφής Κατάστασης (National Fact Sheet)

Ο Διακρατικός Κατάλογος Διαδικασιών Ενεργειακά Αποδοτικών Δημόσιων
Προμηθειών(ΕΑΔΠ)

Τα συμπεράσματα από τα εθνικά ερωτηματολόγια και την Ανάλυση Δυνατών και
Αδύνατων Σημείων (SWOT Analysis) του έργου.

Τα κοινά κριτήρια που προτάθηκαν από το έργο.
1.2

Το πρόγραμμα «Νοτιο-ανατολική ΕΥΡΩΠΗ» (South East Europe Programme-SEE)

Το Πρόγραμμα “Νοτιοανατολική Ευρώπη” (South East Europe Programme-SEE) είναι ένα
χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ε.Ε. με στόχο την ενδυνάμωση των διακρατικών σχέσεων στις νοτιοανατολικές χώρες της Ευρώπης σε θέματα στρατηγικής σημασίας, προκειμένου να βελτιώσει τη
διαδικασία εδαφικής, οικονομικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης και να συμβάλει στη συνοχή,
σταθερότητα και ανταγωνιστικότητα της ευρύτερης περιοχής.
Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

Η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα, η γνώση και η κοινωνία της πληροφορίας.

Οι ολοκληρωμένες προσεγγίσεις και οι συγκεκριμένες δράσεις συνεργασίας με
γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη, την πρόσβαση στη φύση και στη γνώση και την
περιβαλλοντική ποιότητα.

Η στήριξη της διακρατικής εδαφικής συνεργασίας.
http://www.southeast-europe.net
Για την εξυπηρέτηση των στόχων του, το πρόγραμμα χρηματοδοτεί έργα όπως το EFFECT, στο
πλαίσιο του οποίου συντάχθηκε και το παρόν κείμενο.
www.effectproject.eu
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1.3

Το έργο EFFECT, βασικά συμπεράσματα, συστάσεις.

1.3.1 Γενική περιγραφή
Οι δημόσιες προμήθειες επηρεάζουν στην Ε.Ε. ποσοστό μεγαλύτερο του 16% του Ευρωπαϊκού
Ακαθάριστου Προϊόντος και αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την ενεργειακή εξοικονόμηση
μέσω της παραγωγής και κατανάλωσης ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Το έργο EFFECT προέκυψε από την ανάγκη να εκσυγχρονισθούν οι διαδικασίες των δημοσίων
προμηθειών στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης και να ολοκληρωθούν με κριτήρια ενεργειακής απόδοσης
ώστε να ακολουθούν τις απαιτήσεις της Ε.Ε. και να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της για
την ενέργεια. Άμεσος στόχος του έργου είναι να κινητοποιήσει στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης την
υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την ανανεώσιμη ενέργεια, αναβαθμίζοντας δημόσιες
αρχές και βασικούς τοπικούς ενεργειακούς παράγοντες σε σχέση με τις Ενεργειακά Αποδοτικές
Δημόσιες Προμήθειες (ΕΑΔΠ). Απώτερος στόχος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η
προώθηση μιας ισόρροπης και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, που θα μπορεί να αντιμετωπίσει
την αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση.
1.3.2. Βασικά συμπεράσματα του EFFECT για την κατάσταση στις ΕΑΔΠ
Το έργο κατέγραψε την υπάρχουσα κατάσταση στις χώρες τόσο σε γενικό επίπεδο όσο και στις
ειδικές περιοχές που συμμετέχουν. Ορισμένα βασικά συμπεράσματα για την Ελλάδα καθώς και
γενικές συστάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης τις χώρες, παρατίθενται συνοπτικά στη
συνέχεια.
1.3.2.1. Η πλευρά της Ζήτησης-Δημόσιος Τομέας
Συμπεράσματα για την Ελλάδα - θετικά σημεία.

Υπάρχει Εθνική Ενεργειακή στρατηγική η οποία αφορά κυρίως τους στόχους της Ε.Ε.

Υπάρχει Εθνικός σχεδιασμός κυρίως για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Υπάρχουν ορισμένες αρμόδιες υπηρεσίες για να συντονίσουν και να διευκολύνουν την
εφαρμογή των αρχών των ΕΑΔΠ (ΥΠΕΚΑ).

Υπάρχουν ειδικοί ή τμήματα υπηρεσιών που μπορούν να υποστηρίξουν την
προετοιμασία και τις προδιαγραφές μιας προκήρυξης, κυρίως στην περίπτωση των
κτιρίων.

Υπάρχει σχετική νομοθεσία για τα κτίρια και για τα οχήματα.

Υπάρχουν ορισμένες δράσεις εκπαίδευσης σε τοπικό επίπεδο.

Τα εργαλεία υπολογισμού (CO2 κλπ) είναι γνωστό ότι υπάρχουν.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η συμμετοχή των Δήμων στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία
«Σύμφωνο των Δημάρχων».

Επίσης κινητήρια δύναμη αποτελεί για τους Δήμους των ελληνικών νησιών, η εθνική
πρωτοβουλία «Σύμφωνο των Νησιών».





Συμπεράσματα για την Ελλάδα -Αρνητικά Σημεία
Δεν υπάρχει πλαίσιο για τη συστηματική εφαρμογή κριτηρίων ΕΑΔΠ.
Υπάρχει ελλιπής ενημέρωση για τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εθνική και
την Ευρωπαϊκή στρατηγική και το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο.
Υπάρχει έλλειψη εκπαίδευσης και εσωτερικής επίγνωσης για τα πλεονεκτήματα των
ΕΑΔΠ.
Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει ομάδα υποστήριξης ή συντονισμού μεταξύ
των διαφόρων τμημάτων των αρμόδιων υπηρεσιών.
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Δεν χρησιμοποιούνται εργαλεία για τον υπολογισμό του CO2 ή εργαλεία της Ε.Ε. για
τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις.
Υπάρχει μικρή ή καθόλου καθοδήγηση στο λειτουργικό επίπεδο σχετικά με το πώς θα
εφαρμοστούν οι υπάρχουσες πολιτικές.
Σε μερικές περιπτώσεις οι περιφερειακές διοικήσεις δεν υποστηρίζουν τέτοια
προγράμματα (πολιτικά εμπόδια).
Δεν υπάρχουν τυποποιημένες προδιαγραφές για προϊόντα και υπηρεσίες.
Υπάρχουν σημαντικά οικονομικά εμπόδια λόγω περικοπής πόρων στις τοπικές
διοικήσεις.
Υπάρχει γενική καθυστέρηση εξειδίκευσης της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής πολιτικής
σε εθνικές διατάξεις.

1.3.2.2. Η πλευρά της προσφοράς στις χώρες του EFFECT
Η έρευνα του EFFECT κατέληξε σε μερικά συμπεράσματα που αφορούν τα εμπόδια που
αντιμετωπίζει ο ιδιωτικός τομέας σε όλες τις χώρες, προκειμένου να προωθήσει ενεργειακά
αποδοτικά προϊόντα στις προμήθειες του δημοσίου. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι:

Η ενεργειακή απόδοση έχει διαφορετικό βαθμό σημασίας για διαφορετικές εταιρίες σε
κάθε χώρα.

Δεν υπάρχουν ειδικά εμπόδια ανά χώρα, τομέα ή μέγεθος εταιρείας

Μερικά εμπόδια δεν έχουν σχέση με την Ενεργειακή Απόδοση αλλά με τη γενικότερη
σχέση των εταιρειών με τον δημόσιο τομέα όπως:
- Δυσκολίες με τον διαθέσιμο χρόνο και τη γραφειοκρατία για την υποβολή πρότασης.
- Έλλειψη ευελιξίας ή διαφάνειας της προκήρυξης.
- Αναξιοπιστία του δημόσιου τομέα στις πληρωμές.
- Η μη χρήση εργαλείων για εκτίμηση Κόστους Κύκλου Ζωής στον δημόσιο τομέα,
συνεπάγεται μη επιλογή των συγκεκριμένων προϊόντων.
- Οι δημόσιοι φορείς προτιμούν συνήθως τις συμβατικές λύσεις.
1.3.2.3. Λύσεις για να υπερπηδηθούν τα εμπόδια
Οι εταιρείες/προμηθευτές που ερωτήθηκαν πρότειναν λύσεις, οι σημαντικότερες από τις οποίες
είναι:

Πληροφόρηση, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση.

Στόχευση σε προϊόντα υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Χρηματοδοτικά εργαλεία.

Συμμετοχικές διαδικασίες και συνεργασία μεταξύ των προμηθευτών και μεταξύ
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Διευκόλυνση διαδικασιών, καθορισμός κριτηρίων, προϊόντων και υπηρεσιών.
Αξιοποίηση εξωτερικής γνώσης/εμπειρίας/τεχνογνωσίας.

Αξιοποίηση διαθέσιμων εργαλείων και εγχειριδίων (π.χ. “Buying Green!” της Ε.Ε.

κανόνες του ECO LABEL (http://ec.europa.eu/ecat ).

Κατάρτιση σαφούς κανονιστικού πλαισίου για τις προμήθειες και τις νέες ‘απαιτήσεις’,

Παροχή κινήτρων όπως φοροαπαλλαγών κλπ για τους αντίστοιχους προμηθευτές

Κίνητρα για την πάταξη φαινομένων ‘προτίμησης’ συγκεκριμένων προμηθευτών.

Προώθηση τοπικών προμηθευτών με πιστοποίηση.
Οικονομία κλίμακας με χρήση μηχανισμών όπως:

Κοινές δημόσιες προμήθειες
Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας (EMS)
Δικτύωση / ανταλλαγή (η Ε.Ε. στο πλαίσιο της Οδηγίας θα εγκαταστήσει μια
online πλατφόρμα για ανταλλαγή εμπειριών, καινοτόμων λύσεων κ.λ.π.)
Αναγνωρισιμότητα εταιρειών που προσφέρουν τέτοια προϊόντα.
Εκπαίδευση μικρο-μεσαίων εταιρειών.
Κεντρικά συστήματα προμηθειών.
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1.4

Δίκτυα εταιρειών (επαγγελματικές ομάδες-professional cluster).
Φορείς ενδιάμεσων τεχνικών εμπειρογνωμόνων.

Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο

1.4.1. Πολιτικό πλαίσιο, συνθήκες και αντικειμενικοί στόχοι
Το πακέτο κλίμα-ενέργεια είναι ένα σύνολο από δεσμευτικά νομοθετήματα που στοχεύει να
εξασφαλίσει ότι η Ε.Ε. θα εκπληρώσει τους φιλόδοξους στόχους της για το 2020. Οι στόχοι αυτοί,
γνωστοί και ως «στόχοι 20-20-20» είναι τρεις:

Μείωση κατά 20% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σε σχέση με τα επίπεδα
του 1990.

Αύξηση στο 20% του μέρους της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές.

Βελτίωση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης στην Ε.Ε.
Οι στόχοι τέθηκαν το 2007 από τους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι δεσμεύτηκαν να γίνει η Ευρώπη
μια οικονομία υψηλής ενεργειακής απόδοσης και «χαμηλού άνθρακα» και κινητοποιήθηκαν το
2009 μέσω αυτού του πακέτου για το κλίμα και την ενέργεια. Η Ε.Ε. προτίθεται επίσης να αυξήσει
τη δική της μείωση εκπομπών κατά 30% μέχρι το 2020 εφόσον και άλλες μείζονες οικονομίες του
ανεπτυγμένου και αναπτυσσόμενου κόσμου δεσμευθούν να αναλάβουν το δικό τους δίκαιο μερίδιο
της παγκόσμιας προσπάθειας μείωσης εκπομπών.
Ο στόχος 20-20-20 αντιπροσωπεύει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ενεργειακής πολιτικής
προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κλιματική αλλαγή, να αυξηθεί η ενεργειακή ασφάλεια της
Ευρώπης και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά της. Αποτελεί επίσης τον κύριο στόχο της
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής του 2020 για ευφυή και βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό αντανακλά και την
αναγνώριση ότι ο αγώνας για την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή πρόκληση συμβάλλουν στη
δημιουργία θέσεων εργασίας, στη γένεση «πράσινης» ανάπτυξης και στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Εκτιμάται ότι η εκπλήρωση του στόχου 20% για τις
ανανεώσιμες πηγές μπορεί να έχει ένα καθαρό αποτέλεσμα 417.000 νέων θέσεων εργασίας ενώ η
δρομολόγηση του 20% για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης το 2020, προβλέπει καθαρή
αύξηση της απασχόλησης κατά 400.000 θέσεις (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2010)
1.4.2. Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης
Η ενεργειακή εξοικονόμηση θεωρείται μια συνιστώσα κλειδί για την Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική.
Αποτελεί έναν από τους θεμέλιους λίθους της στρατηγικής του 2020 της Ε.Ε. και το σχέδιο που
προτείνεται περιλαμβάνει διαφορετικές κατευθύνσεις για τη μετάβαση προς μια πιο αποτελεσματική
οικονομία, ως προς τη χρήση ενεργειακών πόρων. Το Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης 2011, αποτελεί
μέρος του Ευρωπαϊκού στόχου για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 20% και της Ενεργειακής
Στρατηγικής του 2020. Στοχεύει δε στα εξής:





Να προωθήσει μια οικονομία που θα σέβεται τους φυσικούς πόρους του πλανήτη.
Να αναπτύξει ένα σύστημα χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Να βελτιώσει την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Να ενισχύσει την ασφάλεια του εφοδιασμού ενέργειας.

Για να επιτύχει αυτούς τους στόχους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει δράσεις σε διαφορετικά
επίπεδα:

Να προωθηθεί η χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση στον τομέα της κατασκευής.

Να αναπτυχθεί ανταγωνιστική Ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Να προσαρμοστούν οι εθνικές και Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.
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Να μειωθούν οι δαπάνες για τον καταναλωτή.
Να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των μεταφορών.
Να διευρυνθούν οι στόχοι των εθνικών πλαισίων.

1.4.3. Η Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση
Την 25η Οκτωβρίου 2012, η ΕΕ υιοθέτησε την Οδηγία 2012/27/EU για την Ενεργειακή Απόδοση. Η
Οδηγία αυτή εγκαθιδρύει ένα πλαίσιο μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης εντός της
Ένωσης, προκειμένου να εξασφαλίσει την επίτευξη του βασικού στόχου 20% στην ενεργειακή
απόδοση για το 2020 και να ανοίξει το δρόμο για περαιτέρω βελτίωση μετά από αυτή την χρονολογία.
Θέτει κανόνες που σχεδιάστηκαν για να άρουν τα εμπόδια στην ενεργειακή αγορά και να ξεπεράσουν
τις όποιες αποτυχίες που εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα στην προσφορά και χρήση ενέργειας
και να συμβάλει στην καθιέρωση ενδεικτικών εθνικών στόχων απόδοσης για το 2020 (Ευρωπαϊκή
Επιτροπή 2010).
1.4.4. Επίτευξη της ενεργειακά αποδοτικής Ευρώπης
1.4.4.1. Βασικά βήματα
Τα βασικά βήματα που θέτει η Ε.Ε. για την επίτευξη μιας ενεργειακά αποδοτικής Ευρώπης είναι:





Δράση 1: Αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια και σε
μεταφορές.
Δράση 2: Βελτίωση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, κάνοντας τη βιομηχανία πιο
αποδοτική.
Δράση 3: Ενδυνάμωση της προσφοράς ενέργειας.
Δράση 4: Δημιουργία Εθνικών Σχεδίων Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης.

1.4.4.2. Ευρωπαϊκή Συνθήκη
Οι σημαντικότερες σχετικές αρχές της Ευρωπαϊκής Συνθήκης είναι οι ακόλουθες:

Αρχή της ελευθερίας στη διακίνηση αγαθών

Ελεύθερος ανταγωνισμός - όχι περιορισμοί στη συμμετοχή.

Δίκαιος ανταγωνισμός - ίσοι όροι για όλους τους συμμετέχοντες.

Τυφλός ανταγωνισμός – όχι σχέση μεταξύ συμμετεχόντων.

Αρχή της ελευθερίας στην παροχή υπηρεσιών.

Αρχή της μη κατάτμησης.

Αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Αρχή της αναλογικότητας.

Αρχή της διαφάνειας.
1.4.5. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
Η βασική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τις Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες
περιλαμβάνει τις παρακάτω Οδηγίες:

Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις
ενεργειακές υπηρεσίες η οποία πρόσφατα αντικαταστάθηκε από την Οδηγία
2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση.

Οδηγίες για Δημόσιες Προμήθειες (2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ).
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1.5.

Οδηγία 2010/30/ΕΕ για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από
τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής
ομοιόμορφων πληροφοριών.
Οδηγία 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.
Οδηγία 2009/125/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων
οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα.
Οδηγία 2009/33/ΕΚ για την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών
οχημάτων οδικών μεταφορών.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 για τη σήμανση των ελαστικών αναφορικά με την
εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους (Επικαιροποιήσεις με
Κανονισμούς 2011/228/EΚ, 2011/1235/EΚ).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 106/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με το κοινοτικό πρόγραμμα επισήμανσης της
ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου (Energy Star) (Επικαιροποιήσεις με
Κανονισμούς 2009/789/EΚ, 2009/489/EΚ, 2009/347/EΚ).
Εθνικό πλαίσιο

Στην Ελλάδα, η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους
εθνικούς πόρους. Στο πλαίσιο αυτό οι δημόσιες προμήθειες μπορούν να συμβάλουν στην
εξοικονόμηση ενέργειας και να επηρεάσουν σημαντικά το συνολικό ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας
καθώς και τη συμβολή της στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αν και έχουν γίνει ήδη σημαντικά
βήματα, κυρίως προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης των Ευρωπαϊκών απαιτήσεων, ο τομέας
των προμηθειών βρίσκεται ακόμα σε αρκετά πρώϊμο στάδιο και έχει ανάγκη περαιτέρω
κανονιστικών και εφαρμοστικών διατάξεων καθώς και κινητοποίησης των αρμόδιων φορέων.
1.5.1. Βασική Εθνική Νομοθεσία-Κανονισμοί
Η σημαντικότερη εθνική νομοθεσία που αφορά τις Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες,
είναι η παρακάτω:

Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ6/Β/14826/2008, ΦΕΚ Β΄ 1122) για τα μέτρα βελτίωση
εξοικονόμησης ενέργειας στον δημόσιο τομέα, όπως:
- αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού που καταναλώνει ενέργεια.
- εγκατάσταση συστημάτων αυτόματου ελέγχου της κατανάλωσης ενέργειας στα δημόσια
κτίρια.
- προμήθεια μηχανημάτων και περιφερειακών με ενεργειακές πινακίδες.

Νόμος 3855/2010 που ενσωματώνει την Οδηγία 32/2006/ΕΚ και προβλέπει τον
προσδιορισμό ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης στις διαδικασίες
προμηθειών, για διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων του ευρύτερου δημόσιου τομέα
και την εφαρμογή μεθοδολογίας για την ελαχιστοποίηση του κόστους κύκλου ζωής των
προϊόντων που προμηθεύεται και για την οικονομική βιωσιμότητά τους.

Νόμος 3982/17/2011/Μέρος 4 που ενσωματώνει την Οδηγία 2009/33/EU και προωθεί
τα καθαρά και ενεργειακά αποδοτικά οχήματα για τις οδικές μεταφορές.

Υπουργική Απόφαση αριθμ.12400/1108 (ΦΕΚ Β' 2301/14/10/2011) για την
προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα
συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής
ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με αυτά.

ΠΔ7/2011 (ΦΕΚ Α΄ 14/11.02.2011) Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού,
όσον αφορά τα συνδεόμενα με ενέργεια προϊόντα σε συμμόρφωση προς την Οδηγία
2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τροποποίηση του
Π.Δ. 32/2010 (ΦΕΚ Α 70) που αφορά τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού
σχεδιασμού, όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και τροποποίηση
των ΠΔ 335/1993 (ΦΕΚ 143/Α/93), 178/1998 (ΦΕΚ 131/Α/1998) και της ΚΥΑ
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Δ6/Β/17682 (ΦΕΚ 1407/Β/2001) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/32/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
ΠΔ 60/2007 (εναρμόνιση οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τη σύναψη συμβάσεων προϊόντων
και υπηρεσιών) άρθρο 48 για τα Πρότυπα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και, άρθρο 53
Παρ.3β και 6 για τις τεχνικές προδιαγραφές με αναφορά σε περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά ή περιβαλλοντικά πρότυπα.
ΠΔ118/2007, Ν3463/2006.
Νόμος 3851/2010 για την προώθηση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(μέτρα για τη χρήση ΑΠΕ στα κτίρια και ανταποδοτικές εισφορές σε τοπικό επίπεδο
από την εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ).
Νόμος 3661/2008 και ΥΑ για τον ΚΕΝΑΚ.
Νόμος 3889/2010 για το Πράσινο Ταμείο.
Νόμος 4122/2013 για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία
2010/31/ΕΕ.
Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων-Κ.ΕΝ.Α.Κ. (ΚΥΑ Δ6/Β/οικ. 5825/2010,
ΦΕΚ Β΄ 407)

Οι νόμοι αυτοί δεν περιλαμβάνουν συγκεκριμένους στόχους επίτευξης μεριδίου πράσινων
δημόσιων προμηθειών στο σύνολο των δημόσιων προμηθειών είτε συγκεκριμήενης ποσόστωσης σε
ομάδες προϊόντων, οι οποίοι ωστόσο αναμένεται να τεθούν από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις
Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις.
Στο πλαίσιο εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΠΔΣ, έχουν γίνει και οι εξής
σημαντικές παρεμβάσεις:

Με βάση τον Ν. 3855/2010, έγινε η σύσταση της διυπουργικής Επιτροπής η οποία
μεταξύ άλλων οφείλει να πραγματοποιήσει την «εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την
προώθηση των Πράσινων Δημόσιων συμβάσεων και την υποβολή προτάσεων για τη
χάραξη εθνικής πολιτικής».

Πραγματοποιήθηκε ανάθεση μελέτης για προϊόντα και υπηρεσίες με περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά προκειμένου να εκτιμηθεί ο βαθμός ετοιμότητας της αγοράς να
ενσωματώσει πράσινα κριτήρια στις δημόσιες προμήθειες.
Η τελευταία, (μαζί με τη σύσταση «Πράσινου Γραφείου» στο ΥΠΕΚΑ η οποία δεν έχει ακόμα
ενεργοποιηθεί), έχει στόχο τη στήριξη και την έγκαιρη παροχή πληροφοριών στους αναθέτοντες του
δημόσιου τομέα και στους προμηθευτές της αγοράς. Ο ρόλος τους είναι να δημιουργήσουν πλαίσιο
συνεργασίας με τη σύσταση ομάδων εργασίας και να συντονίσουν όλες τις απαραίτητες δράσεις για
την ανάπτυξη περιβαλλοντικών κριτηρίων και για την επιλογή ειδικών προϊόντων και υπηρεσιών
προκειμένου τα κριτήρια να εφαρμοστούν.
1.5.2. Άλλες ρυθμίσεις και μέτρα δράσεις για την εφαρμογή μέτρων προώθησης και εφαρμογής
ΠΔΣ
1.5.2.1. Δράσεις στο πλαίσιο εφαρμογής του ΣΔΕΑ
Στο πλαίσιο εφαρμογής των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση έχουν
περιγραφεί τα ακόλουθα Μέτρα Βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης που σχετίζονται με ΠΔΣ:

Μέτρο για την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας στον δημόσιο τομέα.

Μέτρο για υποχρεωτικές διαδικασίες προμηθειών με ενεργειακή εξοικονόμηση και με
τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας, για τα δημόσια κτίρια

Μέτρο για τη σταδιακή αντικατάσταση του χαμηλής ενεργειακής απόδοσης εξοπλισμού
φωτισμού στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Μέτρο για την εγκατάσταση κεντρικών ηλιακών συστημάτων για ζεστό νερό
χρήσης(ΖΝΧ) στα δημόσια κτίρια.
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Επί πλέον έχουν δρομολογηθεί μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 20072013), πολλές ενδεικτικές και πιλοτικές δράσεις του δημόσιου τομέα οι οποίες περιγράφονται και ως
Μέτρα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση και προβλέπεται να επιτύχουν
σημαντική ενεργειακή εξοικονόμηση καθώς και να λειτουργήσουν παράλληλα και ως
πολλαπλασιαστές. Τέτοιες δράσεις είναι:









1.5.2.2.

Ενεργειακή αναβάθμιση υπαρχόντων δημόσιων κτιρίων μέσω των Επιχειρήσεων
Ενεργειακών Υπηρεσιών και προώθησης του μηχανισμού των Συμβάσεων Ενεργειακής
Απόδοσης.
Ενεργειακός προγραμματισμός των δημόσιων αρχών, χρηματοδοτικό πρόγραμμα
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και προμήθεια ενεργειακά
αποδοτικών προϊόντων.
Εφαρμογή της Πράσινης Στέγης στα δημόσια κτίρια.
Εγκατάσταση μονάδων συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης με φυσικό αέριο στα
νοσοκομεία.
Παρεμβάσεις για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των σχολικών κτιρίων.
Παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια μέσω Συστημάτων
Ανανεώσιμης Ενέργειας ή συστημάτων ενεργειακής απόδοσης.
Πρόγραμμα αστικού βιοκλιματικού σχεδιασμού για τις δημοτικές περιοχές.
Ρυθμίσεις που αναμένονται

Εκτός από την υπάρχουσα νομοθεσία, υπάρχουν είτε σε εξέλιξη είτε σε εκκρεμότητα είτε εν
αναμονή διατάξεις που αφορούν θέματα όπως:

Ελάχιστα τεχνικά/ενεργειακά χαρακτηριστικά για κατηγορίες εξοπλισμού.

Υποχρεωτική ποσόστωση για τις δημόσιες υπηρεσίες ή οργανισμούς με ενεργειακά
αποδοτικότερα οχήματα και ενσωμάτωση ανάλυσης κόστους κύκλου ζωής στη
διαδικασία επιλογής εξοπλισμού (αναμένονται ΚΥΑ).
1.5.2.3.

Θεσμικές εξελίξεις

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση που προβλέπει την υιοθέτηση
συγκεκριμένου εθνικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας μέχρι το 2020, δημοσιεύθηκε το
Νοέμβριο του 2012 και σε 18 μήνες πρέπει να έχει γίνει νόμος του κράτους. Στο άρθρο 5
καθορίζεται ο υποδειγματικός ρόλος κτιρίων που ανήκουν σε δημόσιους φορείς (υποχρεωτικός
ελάχιστος ρυθμός ανακαίνισης 3% του συνολικού εμβαδού δαπέδου στα κτίρια της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης, ώστε να εκπληρώνονται οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης).
Επίσης στο άρθρο 6 καθορίζονται οι κανόνες για τις αγορές από δημόσιους φορείς. Τα κράτη μέλη
διασφαλίζουν ότι οι κεντρικές δημόσιες διοικήσεις αγοράζουν μόνο προϊόντα, υπηρεσίες και κτίρια
υψηλής ενεργειακής απόδοσης, εφόσον αυτό συνάδει με την οικονομική αποδοτικότητα και
σκοπιμότητα, τη γενικότερη βιωσιμότητα, την τεχνική καταλληλότητα, καθώς και τον επαρκή
ανταγωνισμό. Επίσης τα κράτη μέλη παροτρύνουν τους δημόσιους φορείς σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο, μεταξύ άλλων, να αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες και να συνάπτουν συμβάσεις
υψηλής ενεργειακής απόδοσης λαμβάνοντας υπόψη τις εκατέρωθεν αρμοδιότητες και τη διοικητική
διάρθρωση και ακολουθώντας ως υπόδειγμα το ρόλο των κεντρικών τους δημόσιων διοικήσεων.
1.5.3. Αρμόδιες αρχές
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Στην Ελλάδα οι σημαντικότερες δημόσιες Αρχές που έχουν αρμοδιότητα στην ενσωμάτωση της
ενεργειακής διάστασης στις Δημόσιες Προμήθειες είναι:

Το Υπουργείο Εσωτερικών/Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών. Μεταφορών και Δικτύων.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Εξ άλλου το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών. Μεταφορών και Δικτύων, με
τις Γενικές Γραμματείες Εμπορίου και Δημοσίων Έργων είναι αρμόδιο για τη διαμόρφωση της
γενικότερης πολιτικής προμηθειών και έργων καθώς και της οργάνωσης και των κατευθύνσεων για
τις διαδικασίες διενέργειας και δημοσιοποίησης των δημοσίων δημοπρατήσεων. Το νέο Εθνικό
Σύστημα Ηλεκτρονικών Προμηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών. Μεταφορών και Δικτύων, που αφορά τόσο τις προμήθειες όσο και τα έργα,
προβλέπεται να αποτελέσει σημαντικό υποστηρικτικό παράγοντα στην οργάνωση, ενημέρωση,
έλεγχο και ανταλλαγή γνώσης για τις ΕΑΔΠ.
1.5.4. Συμπληρωματικό υποστηρικτικό πλαίσιo.
Στην Ελλάδα δεν έχουν ακόμα εκδοθεί επίσημες κατευθύνσεις, οδηγίες ή εγχειρίδια για τις ΠΔΣ. Ο
Νόμος 3855/2010 προβλέπει την ενεργοποίηση Υπουργικής Απόφασης που θα καθορίζει τις ελάχιστες
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης στις δημόσιες προμήθειες και θα προωθεί την εφαρμογή
μεθοδολογίας για την ελαχιστοποίηση του κόστους κύκλου ζωής των προϊόντων που προμηθεύεται το
δημόσιο προκειμένου να διασφαλίσει την οικονομική τους βιωσιμότητα.
Επίσης ο Νόμος 3855/2010 προβλέπει συγκεκριμένες δράσεις για την προμήθεια ενεργειακά
αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών για τα δημόσια κτίρια. Τέλος σε σχέση με την αγορά οχημάτων
στον δημόσιο τομέα, καθορίζει υποχρεωτική ποσόστωση για τα καθαρά οχήματα, αντικατάσταση των
παλιών μεσαίων και βαρέων οχημάτων και προμήθεια οχημάτων βάσει ετικέτας εξοικονόμησης
καυσίμου ως κριτήριο επιλογής.
1.5.5. Κριτήρια επιλογής/ποιοτικής αξιολόγησης
Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν στη νομοθεσία τέτοια κριτήρια για ΠΔΣ εκτός από αυτά που έχουν τεθεί
στην ΚΥΑ Δ6/Β/14826/2008και περιλαμβάνουν απαιτήσεις για τους λαμπτήρες, τους φορητούς
υπολογιστές, τις συσκευές εκτύπωσης και φαξ, τις οθόνες υπολογιστών, τα κλιματιστικά καθώς και τις
συσκευές μαγειρέματος, ψησίματος και ψύξης.
1.5.6. Άλλα μέσα / πληροφόρηση / εκπαίδευση
Ο Νόμος 3855/2010 προβλέπει ότι ο δημόσιος τομέας και όλοι οι δημόσιοι φορείς απαιτείται να
ανταλλάσσουν πληροφόρηση για τις βέλτιστες πρακτικές βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης,
μεταξύ των οποίων οι Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες, υπό τον συντονισμό του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Εν τούτοις το σημαντικότερο μέτρο πληροφόρησης και παρακολούθησης ήταν η θέσπιση του
Ενεργειακού Υπεύθυνου σε όλα τα δημόσια κτίρια, αρμόδιου για την παρακολούθηση της
ενεργειακής κατανάλωσης των αντίστοιχων κτιρίων, με την υποχρέωση να υποβάλει μία ετήσια
ενεργειακή έκθεση στην κεντρική υπηρεσία και στο ΥΠΕΚΑ και να εγκρίνει ή όχι την τροποποίηση ή
την προμήθεια εξοπλισμού ενεργειακής κατανάλωσης. Αναμένεται ότι η βάση δεδομένων όλων αυτών
των ετήσιων εκθέσεων και στοιχείων επαφής των ενεργειακών διαχειριστών θα αναπτυχθεί στα
επόμενα έτη και θα ενισχυθεί με ειδικά εγχειρίδια, τεχνικές απαιτήσεις και εργαλεία ηλεκτρονικής
μάθησης(e-learning) για τους ενεργειακούς διαχειριστές.
1.5.7. Μερικά θετικά στοιχεία
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Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία του «Συμφώνου των Δημάρχων» συνέβαλε θετικά στις διαδικασίες της
τοπικής αυτοδιοίκησης, για την προώθηση των κριτηρίων των Πράσινων Δημόσιων Προμηθειών.
Ήδη αρκετοί Δήμοι έχουν ενσωματώσει στα κριτήριά τους απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης. Εν
τούτοις, η έλλειψη κεντρικής υπηρεσίας παρακολούθησης των κριτηρίων έχει ως συνέπεια να
εξαρτάται η χρήση τους από το επίπεδο ενημέρωσης της αναθέτουσας υπηρεσίας και να τίθενται με
τρόπο ώστε να έχουν χαρακτήρα ελάχιστων απαιτήσεων χωρίς διαβάθμιση επιβράβευσης για τα πιο
αποδοτικά μεταξύ αυτών.
Επί πλέον η πρωτότυπη εθνική πρωτοβουλία του «Συμφώνου των Νησιών», η οποία ακολουθεί το
πρότυπο του Συμφώνου των Δημάρχων, δεσμεύει τους Δήμους των ελληνικών νησιών για την
εφαρμογή των αρχών εξοικονόμησης ενέργειας, με προσαρμογή όμως στις ιδιαιτερότητες των
νησιωτικών περιοχών.
Το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Προμηθειών, το οποίο ήδη λειτουργεί στο Υπουργείο
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, θα φέρει σημαντική
βελτίωση μέσω της ηλεκτρονικής δημοσιοποίησης αλλά και της ομογενοποίησης των διαδικασιών
όλων των δημοσίων δημοπρατήσεων.
Τέλος η ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων που θα περιλαμβάνει τα ελάχιστα τεχνικά κριτήρια για
ομάδες προϊόντων καθώς και η ανάπτυξη εργαλείου κόστους κύκλου ζωής για χρήση από τις
υπηρεσίες προμηθειών, συνοδευόμενου από σχετική εκπαίδευση, θα ενισχύσει περαιτέρω την
ενεργειακή αποδοτικότητα των δημόσιων προμηθειών στην Ελλάδα. Άλλωστε αυτό θεωρείται
αναπόφευκτο με δεδομένη την ύφεση στη χώρα και το γεγονός ότι η επικέντρωση στην χαμηλότερη
τιμή ως απόλυτο κριτήριο των δημόσιων δημοπρατήσεων, δημιουργεί εμπόδια στην ενεργειακή
αποδοτικότητα.

1.6. Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Συμβάσεις
Παρακάτω αναφέρονται ορισμένες βασικές αρχές για τις συμβάσεις που αφορούν στην προμήθεια
προϊόντων και υπηρεσιών. Πολλές από αυτές περιλαμβάνονται σε άρθρα του ΠΔ 60/2007 και του
νόμου 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ).
Τα βασικά στάδια μιας σύμβασης κατά τα οποία μπορεί να ενσωματωθεί η ενεργειακή διάσταση
είναι:
1.6.1. Αντικείμενο σύμβασης
Η χρήση ενός τίτλου που παραπέμπει στην εξοικονόμηση ενέργειας στέλνει ένα μήνυμα όχι μόνο
στους πιθανούς προμηθευτές/αναδόχους αλλά και στην τοπική κοινότητα και τις άλλες
αναθέτουσες αρχές.
1.6.2. Τεχνικές προδιαγραφές
1.6.2.1.

Ενεργειακή διάσταση

Με απαραίτητη προϋπόθεση να είναι οι προδιαγραφές σαφείς και κατανοητές, η ενεργειακή
διάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται στα εξής μέρη:

Στην περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και στα ελάχιστα κριτήρια
συμμόρφωσης.

Στις απαιτήσεις βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν οι προσφορές.
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1.6.2.2.

Στη διατύπωσή τους με αναφορά στα ευρωπαϊκά, τα διεθνή ή τα εθνικά πρότυπα ή με
αναφορά σε επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις (οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν
ενεργειακά χαρακτηριστικά).
Στη διατύπωση με αναφορά σε σήμανση που αφορά την ενέργεια.
Χρήση τεχνικών προτύπων

Επίσης στις τεχνικές προδιαγραφές μπορεί να γίνει χρήση Τεχνικών Προτύπων που αφορούν την
ενέργεια. Με βάση το Άρθρο 53, ΠΔ 60/2007 (Παράρτημα VI) & Άρθρο 4, ΕΚΠΟΤΑ τα πρότυπα που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι:

Διεθνές πρότυπο: πρότυπο εγκεκριμένο από διεθνή οργανισμό τυποποίησης που έχει
τεθεί στη διάθεση του κοινού

Ευρωπαϊκό πρότυπο: πρότυπο εγκεκριμένο από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης
που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού

Εθνικό πρότυπο: πρότυπο εγκεκριμένο από εθνικό οργανισμό τυποποίησης που έχει
τεθεί στη διάθεση του κοινού.

Αναφορά σε επιδόσεις ή σε λειτουργικές απαιτήσεις.

Κάθε παραπομπή θα πρέπει να συνοδεύεται από τη μνεία «ή ισοδύναμο».
1.6.2.3.

Περιγραφή

Με βάση το Άρθρο 53, ΠΔ 60/2007 & Άρθρο 4, ΕΚΠΟΤΑ, οι προδιαγραφές

Περιγράφουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και την αναμενόμενη απόδοση

Δεν καθορίζουν τα παραγωγικά μέσα ή τη μέθοδο εργασίας του προσφέροντα, ο οποίος
είναι ελεύθερος να προτείνει την πιο ενδεδειγμένη λύση.

Απαραίτητη είναι και εδώ η χρήση της διατύπωσης «ή ισοδύναμο».
1.6.3. Εξακρίβωση της συμμόρφωσης:
Η εξακρίβωση της συμμόρφωσης γίνεται με τους εξής τρόπους:

Παραπομπή σε δεσμευτική νομοθεσία. H απόδειξη της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία
αυτή ή τη συναφή εθνική εφαρμογή της παρέχεται κατά κανόνα από τον προσφέροντα
καθώς πρόκειται για βασική προϋπόθεση άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας
στην ΕΕ.

Χρήση κριτηρίων ενεργειακής σήμανσης, οπότε θεωρείται ότι τα προϊόντα ή οι
υπηρεσίες που φέρουν την εν λόγω σήμανση συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές.

Υποβολή αποτελεσμάτων δοκιμών, τεχνικού φακέλου ή δήλωσης του κατασκευαστή.

Εφαρμογή τεχνικών προτύπων με χρήση της ισχύουσας διαδικασίας αξιολόγησης
συμμόρφωσης για το σχετικό πρότυπο και με αποδοχή της πιστοποίησης ως απόδειξη
για τη συμμόρφωση του προϊόντος.
1.6.4. Κριτήρια επιλογής προμηθευτών


Κριτήρια αποκλεισμού (Άρθρο 43, ΠΔ60/2007 & Άρθρο 7, ΕΚΠΟΤΑ):
Σε 2 από τα κριτήρια μπορεί να δοθεί ενεργειακή/περιβαλλοντική διάσταση:
- Στην καταδίκη για παράβαση επαγγελματικής δεοντολογίας
- Στο σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα

Οι αγοραστές δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την αιτιολογία του αποκλεισμού εάν δεν
υφίσταται εθνική νομοθεσία σύμφωνα με την οποία η συγκεκριμένη παράβαση εξισώνεται με
επαγγελματικό παράπτωμα.


Κριτήρια επιλογής (Άρθρο 46, ΠΔ 60/2007):
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Τεχνική Ικανότητα
Εμπειρία σχετικά με την εκτέλεση προμηθειών προϊόντων ή υπηρεσιών που
αφορούν ενεργειακές καταναλώσεις ή χρήσεις.
Προσωπικό κατάλληλα καταρτισμένο.
Διάθεση απαραίτητου εξοπλισμού για την εγκατάσταση/κατασκευή του
προϊόντος ή της υπηρεσίας που προκηρύσσεται.

Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο Ενεργειακής Διαχείρισης (ISO50001) για τις
περιπτώσεις που πρόκειται για συμβάσεις έργων και υπηρεσιών το οποίο μπορεί να
ζητηθεί, με την προϋπόθεση ότι αυτό συνδέεται με το αντικείμενο της σύμβασης.

1.6.5. Αξιολόγηση προσφορών.
Η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνει:

Βάσει χαμηλότερης τιμής.

Βάσει της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς.

Στην περίπτωση της χαμηλότερης τιμής τα κριτήρια της προκήρυξης θα πρέπει να είναι
σαφή και αυστηρά ώστε να επιλέγονται λύσεις που ικανοποιούν ελάχιστα
χαρακτηριστικά ενεργειακής απόδοσης.
1.6.6. Κανόνες για τα κριτήρια αξιολόγησης
Τα κριτήρια αξιολόγησης θα πρέπει:

Να σχετίζονται με το αντικείμενο της σύμβασης.

Να μην δίνουν απεριόριστη ελευθερία επιλογής.

Να παρέχουν δυνατότητα επαληθευσιμότητά τους.

Να έχουν δημοσιευθεί εκ των προτέρων.

Να μην αποτελούν κριτήρια επιλογής.

Να συνάδουν με το κοινοτικό δίκαιο.
1.6.7. Εφαρμογή των κριτηρίων
Για την εφαρμογή των κριτηρίων θα πρέπει να γίνεται:

Καθορισμός ενός ελάχιστου επίπεδου επίδοσης στις τεχνικές προδιαγραφές και
απόδοση επιπλέον μορίων για ακόμα καλύτερες επιδόσεις στο στάδιο της αξιολόγησης
(π.χ. σε περίπτωση χρήσης προδιαγραφών των οικολογικών σημάτων να δίδονται επί
πλέον βαθμοί για καλύτερες επιδόσεις από αυτές).

Στάθμιση του κριτηρίου με ενεργειακές απαιτήσεις.

Εκτίμηση Κόστους Κύκλου Ζωής
Στην αξιολόγηση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη:

Η τιμή αγοράς και συναφείς δαπάνες (παράδοση, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία,
κ.λπ.).

Το κόστος λειτουργίας, που συμπεριλαμβάνει την ενέργεια, τα ανταλλακτικά και τη
συντήρηση.

Το κόστος που προκύπτει στο τέλος του κύκλου ζωής (π.χ. κόστος παύσης λειτουργίας
ή διάθεσης).
1.6.8. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Οι κανόνες που διέπουν τους όρους της σύμβασης θα πρέπει:

Να μην αποτελούν τεχνικές προδιαγραφές ή κριτήρια αξιολόγησης ή επιλογής

Να μπορούν να περιλαμβάνουν ειδικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της
ανάθεσης.
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Να καθορίζονται με σαφήνεια στην πρόσκληση υποβολής προσφορών
Να σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης
Να μην συνεπάγονται διακρίσεις υπέρ αναδόχων.
Να μπορεί να γίνει χρήση περιβαλλοντικών όρων στον τρόπο παράδοσης των
προϊόντων.
Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τρόποι βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
της σύμβασης όπως:
Παράδοση σε κατάλληλη ποσότητα
Παράδοση εκτός των ωρών αιχμής της κυκλοφορίας
Ανάκτηση οποιασδήποτε συσκευασίας συνοδεύει το προϊόν
Αναφορά του προμηθευτή σχετικά με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και
των μέτρων που λαμβάνει για τη μείωση των εκπομπών αυτών.
Να μπορεί να γίνεται παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τρόπους όπως:
Προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων συμμόρφωσης
Επιτόπιοι έλεγχοι αναθέτουσας αρχής
Ανάθεση σε τρίτο φορέα
Κυρώσεις για μη συμμόρφωση ή επιβράβευση για καλή επίδοση.

1.6.9. Κόστος Κύκλου Ζωής
Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο επιχείρημα κατά της χρήσης «πράσινων» ή ενεργειακών
κριτηρίων για την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών είναι ότι στοιχίζουν περισσότερο. Εν
τούτοις αυτή η γενίκευση πολύ συχνά δεν ισχύει και υπάρχουν πολλά τέτοια προϊόντα σε
παρόμοιες ή και χαμηλότερες τιμές από τα συμβατικά.
Ο σωστός τρόπος για να εξετάζεται το κόστος είναι σήμερα η θεώρηση του συνολικού κόστους
καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος. Για παράδειγμα ένα ενεργειακά αποδοτικό
κτίριο μπορεί να κοστίσει περισσότερο στην κατασκευή αλλά λόγω του χαμηλότερου κόστους
λειτουργίας (θέρμανση κλπ) να έχει μικρότερο χρόνο απόσβεσης του αρχικού κόστους και
καλύτερη οικονομική απόδοση της επένδυσης. Αν και η σχέση αυτή ποικίλει ανά κατηγορία
προϊόντος, φαίνεται ότι σε ό,τι αφορά την ενεργειακή απόδοση το συνολικό όφελος είναι συχνά
μεγαλύτερο σε σχέση με το αρχικό κόστος.
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2.

ΜΕΡΟΣ 2ο: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΝ
Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά κριτήρια για τους τέσσερις σημαντικότερους τομείς
προϊόντων, υπηρεσιών και έργων που αφορούν την κατανάλωση ενέργειας.
Τα κριτήρια και οι κανόνες που προτείνονται, έχουν επιλεγεί με αρχική βάση τις προτάσεις του έργoυ
EFFECT και με προσαρμογή τους κατά περίπτωση είτε στην εθνική νομοθεσία όπου αυτή υφίσταται
είτε στα ελάχιστα από τα ευρωπαϊκά πρότυπα που μπορούν να εφαρμοστούν στην Ελλάδα.

2.1

Κατασκευή - Κτίριο

2.1.1 Νέα κτίρια ή αναβάθμιση παλαιών
Ένα τεράστιο ποσόν της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας αποδίδεται στα κτίρια, πράγμα που
σημαίνει ότι διαθέτουν μία ουσιαστική δυνατότητα ενεργειακής εξοικονόμησης. Αρκετά από αυτά
έχουν κτιστεί κατά τις δεκαετίες του 80 και του 90 ενώ τα περισσότερα παλαιότερα, όταν τα
ενεργειακά πρότυπα δεν ήταν ακόμα αυστηρά. Ειδικότερα για τα κτίρια εκτός κατοικίας, το δυναμικό
εξοικονόμησης είναι πολύ μεγαλύτερο. Καθώς οι τιμές στην αγορά ενέργειας αυξάνονται, τα
ενεργειακά αποδοτικά κτίρια γίνονται όλο και πιο ελκυστικά.
Κατά την δημοπράτηση δημόσιων κατασκευαστικών έργων, συμπεριλαμβανομένης και της
παροχής υπηρεσιών για ψύξη, θέρμανση και αερισμό καθώς και για την προμήθεια ηλεκτρικού
ρεύματος, μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού, κατασκευής, χρήσης και
διάθεσης των διαφόρων κτιρίων.
Παράλληλα, κατά την αγορά ή ενοικίαση ιδιωτικού κτιρίου από Δημόσιο φορέα μπορούν να τεθούν
ελάχιστες προδιαγραφές για την ενεργειακή κατηγορία του συγκεκριμένου κτιρίου (βλ. 2.1.1.2) ή
να ζητηθούν συγκεκριμένες ενεργειακές επεμβάσεις που θα εξασφαλίζουν τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης του συγκεκριμένου κτιρίου.
Στην Ελλάδα, οι βασικοί κανόνες εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα της κατασκευής,
καθορίζονται από τον κανονισμό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων Κ.ΕΝ.Α.Κ. (ΚΥΑ Δ6/Β/οικ.
5825/2010).
2.1.1.1. Βασικές παρεμβάσεις
Ως καλύτερη προσέγγιση κατά τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών θεωρείται αυτή κατά την
οποία τα κτίρια αντιμετωπίζονται ως ένα συνολικό σύστημα και όχι ως άθροισμα πολλών
συντελεστών.
Βασικοί κανόνες εξοικονόμησης ενέργειας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις διαδικασίες
δημοπράτησης για την κατασκευή νέων κτιρίων αλλά και για τις συμβάσεις ανακαίνισης και
συντήρησης υπαρχόντων κτιρίων είναι:

Η κατασκευή του νέου ή του υπό ανακαίνιση κτιρίου πρέπει να επιτυγχάνει επιδόσεις
ανάλογες των προτύπων για το «παθητικό» ή το «χαμηλής ενέργειας» σπίτι, να κάνει
χρήση λύσεων ευφυούς αξιοποίησης ενέργειας, να πληροί ελάχιστες απαιτήσεις
ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με τους εθνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και
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να μην παραβιάζει τα ειδικά εθνικά κριτήρια ενεργειακής απόδοσης και ειδικότερα τον
Κ.ΕΝ.ΑΚ.
Να υπάρχει εμπειρία του αρχιτέκτονα σε σχεδιασμό κτιρίων ενεργειακής απόδοσης
(βιοκλιματικός σχεδιασμός θερμικής και αισθητικής άνεσης, ενσωμάτωση παθητικών
ηλιακών συστημάτων και συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας).
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να επιδείξουν την τεχνική τους ικανότητα με τρόπους
όπως αυτοί που καθορίζονται στα μέτρα ενεργειακής διαχείρισης και σε αντίστοιχες
πιστοποιήσεις.(πρότυπο ISO14001 και ISO 50001 )
Ο σχεδιασμός πρέπει να πληροί κανόνες ενεργειακής απόδοσης και να είναι φιλικός
προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με ειδική ενεργειακή απαίτηση ανά m²,
συμπεριλαμβανομένης της θέρμανσης, ψύξης, αερισμού και φωτισμού για παλιές
κατασκευές.
Να γίνει, εάν ενδείκνυται κατά περίπτωση, χρήση συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης με
Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών(ΕΕΥ).
Να γίνει εάν ενδείκνυται κατά τον σχεδιασμό, χρήση των εργαλείων LCC και LCA.

Επίσης μία σημαντική παρέμβαση αποτελεί η υιοθέτηση και εφαρμογή ενός Συστήματος
Ενεργειακής Διαχείρισης με το οποίο διασφαλίζεται μια συνεχής διαδικασία βελτίωσης. Ειδικότερα
το πρότυπο ISO 50001 έχει ως στόχο να παρακολουθεί, βελτιστοποιεί την ενεργειακή κατανάλωση
και να συντονίζει την τεχνική και οικονομική διαχείριση δράσεων που αφορούν ενεργειακές
δαπάνες. Σημαντικό εργαλείο για την εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος διαχείρισης αποτελεί η
χρήση τόσο προγραμμάτων εκπαίδευσης και ενημέρωσης όσο και υιοθέτησης δεικτών απόδοσης
και χρήσης εργαλείων παρακολούθησης και καταμέτρησης.

Πίνακας 2.1.1 : Τομέας Κατασκευή – Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίων
Κριτήριο 1
Αντικείμενο

Συνολική
κατανάλωση
Πρωτογενούς
Ενέργειας του Κτιρίου
Ενεργειακή Κλάση (Α+ έως Η)
B (ή καλύτερη)
Με βάση Εθνική νομοθεσία για την
Ενεργειακή Απόδοση των κτιρίων.

Δείκτης Απόδοσης
Απαιτούμενη Απόδοση
Μέθοδος Υπολογισμού

2.1.1.2. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
Ένα σημαντικό μέτρο για τη διασφάλιση της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια είναι το
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου, του οποίου τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα είναι
ότι:

Συμβάλλει στο να διερευνηθεί και να προσδιοριστεί η υφιστάμενη ενεργειακή
κατανάλωση του κτιρίου καθώς και να παρέχει συστάσεις βελτίωσής της

Παρέχει αξιόπιστη πληροφορία για την ενεργειακή ποιότητα του κτιρίου, δείχνει τις
ευαίσθητες δυναμικές εξοικονόμησης και προσφέρει συγκεκριμένες συστάσεις για τον
εκσυγχρονισμό του.

Παρέχει μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά ακινήτων και ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες να
επενδύσουν στο κτίσμα τους.

Συμβάλλει στη διαδικασία επανακατασκευής κτιρίων και δείχνει κατά πόσον η ανακαίνιση
είναι απαραίτητη. Μία ριζική ανακαίνιση ενός παλιού κτιρίου παρέχει ευκαιρίες
εξοικονόμησης χρημάτων από τη θέρμανση καθώς και γρήγορης απόσβεσης της
επένδυσης μέσω του χαμηλού κόστους λειτουργίας.

Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες το πιστοποιητικό είναι απαραίτητο και για τη σχετική
χρηματοδότηση της κατασκευής.

Χρησιμεύει στη δημιουργία οδηγών κατηγοριοποίησης/τυποποίησης (benchmark) των
κτιρίων με βάση ενεργειακούς δείκτες όπως kWh, kWh/ m2 ή kWh/m2*a. Τέτοιοι δείκτες
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μπορούν να καλύψουν σχεδόν όλα τα κτίρια και όλες τις διαδικασίες. Η τυποποίηση δεν
θα πρέπει να αφορά σύγκριση με τους εθνικούς μέσους όρους αλλά με τις καλύτερες
κλάσεις ή αντίστοιχα με τις καλύτερες πρακτικές και τον τρόπο εφαρμογής τους.
Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνεται η εφαρμογή του ακόλουθου κριτηρίου:

Πίνακας 2.1.1 : Τομέας Κατασκευή – Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίων
Κριτήριο 1
Αντικείμενο

Συνολική
κατανάλωση
Ενέργειας του Κτιρίου

Πρωτογενούς

Ενεργειακή κατηγορία (Α+ έως Η)

Δείκτης Απόδοσης
Απαιτούμενη Απόδοση
Μέθοδος Υπολογισμού

B (ή καλύτερη)
Με βάση Εθνική νομοθεσία για
Ενεργειακή Απόδοση των κτιρίων.

την

2.1.1.3. Υλικά κατασκευής
Η χρήση προϊόντων θερμομόνωσης είναι σχεδόν υποχρεωτική σε κάθε αδιαφανές δομικό στοιχείο
του κτιρίου καθότι συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενεργειακή εξοικονόμηση μέσω της μείωσης της
ανάγκης για καύσιμο θέρμανσης. Πρέπει όμως να λαμβάνεται υπόψη η ενέργεια που
καταναλώθηκε για την κατασκευή και μεταφορά τους.
Σύμφωνα με την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ για τα Δομικά Προϊόντα των Κατασκευών, τα
θερμομονωτικά υλικά πρέπει να πληρούν ορισμένες απαιτήσεις για να λάβουν τη σήμανση CE η
οποία πρέπει να αποτελεί κριτήριο για τον προμηθευτή προκειμένου να επιλέξει τα προϊόντα του.
Τα βασικά κριτήρια με τα οποία πρέπει να εξετάζονται τα θερμομονωτικά υλικά είναι τα
παρακάτω:

Επιλογή των ενεργειακά πιο αποδοτικών προϊόντων.

Επιλογή κατάλληλων προϊόντων ανά περίπτωση ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο
όφελος.

Διάθεση σήμανσης CE.

Επαρκής συντήρηση που θα επεκτείνει την διάρκεια αποτελεσματικής ζωής τους.

Προώθηση μηχανισμών για το τέλος της ζωής των προϊόντων όπως επιστροφής,
επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης κ.λπ.

Επιλογή προϊόντων σχεδιασμένων για να αποξηλώνονται ή να ανακυκλώνονται εύκολα.

Επιδίωξη του χαμηλότερου δυνατού δείκτη συμβολής στην παγκόσμια θέρμανση.
Η τρέχουσα νομοθεσία για τα κτίρια εισάγει επίσης πιο αυστηρά όρια για την τιμή του συντελεστή
θερμοπερατότητας U των διαφόρων δομικών στοιχείων του κτιρίου. Τέτοιες παράμετροι αποτελούν
σταθερές αξίες για τις σύγχρονες κατασκευές και δεν θα πρέπει να παραβιάζονται. Οι μέγιστες
τιμές τους (Umax) κυμαίνονται ανάλογα με την κλιματική ζώνη. Παρακάτω φαίνονται οι τιμές
Umax θερμοπερατότητας για την Ελλάδα.
Πίνακας: 2.1.2 Τομέας Κατασκευή - Μέγιστη τιμή συντελεστή θερμοπερατότητας για την Ελλάδα

Μέγιστη τιμή U- [W/m²K]
Δομικό στοιχείο

Κλιματική Ζώνη
Α
Β
Γ
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Δ

Μέγιστη τιμή U- [W/m²K]
Δομικό στοιχείο

Κλιματική Ζώνη
Α
Β
Γ

Δ

Εξωτερική οριζόντια ή κεκλιμένη επιφάνεια σε
επαφή με τον εξωτερικό αέρα (οροφές)

0,50

0,45

0,40

0,35

Εξωτερικοί τοίχοι σε επαφή με τον εξωτερικό
αέρα

0,60

0,50

0,45

0,40

Δάπεδα σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (pilotis)

0,50

0,45

0,40

0,35

Δάπεδα σε επαφή με το έδαφος ή με κλειστούς
μη θερμαινόμενους χώρους

1,20

0,90

0,75

0,70

Τοίχοι σε επαφή με το έδαφος ή μη θερμαινόμενο
χώρο

1,50

1,00

0,80

0,70

Ανοίγματα (παράθυρα, μπαλκονόπορτες κλπ)

3,20

3,00

2,80

2,60

Υαλοπίνακες προσόψεων κλειστοί ή μερικώς
ανοικτοί.

2,20

2,00

1,80

1,80

Σε μερικές χώρες, όπως η Ελλάδα, καθορίζεται επίσης όχι μόνο το όριο για τα δομικά στοιχεία του
κτιρίου αλλά και ένας μέγιστος επιτρεπόμενος Μέσος Συντελεστής Θερμοπερατότητας (Um)
κτιρίου κατά κλιματική ζώνη του οποίου η τιμή είναι το άθροισμα των επί μέρους τιμών U και των
επιφανειών για κάθε δομικό στοιχείο, ως προς τη συνολική επιφάνεια του κτιρίου.
Ο πίνακας 2.1.3. παρουσιάζει τις τιμές του μέγιστου επιτρεπόμενου Μέσου Συντελεστή
Θερμοπερατότητας Um,max, σύμφωνα με την επιφάνεια, την κλιματική ζώνη και τη σχέση A/V
(επιφάνεια/όγκο).
Πίνακας 2.1.3: Τομέας Κατασκευή - Μέγιστη τιμή μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας Um,max
Επιφάνεια/όγκο
A/V Μέγιστη τιμή μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας Um,max,
[W/(
[m-1]
m2.K)]

Ζώνη Α

Ζώνη Β

Ζώνη Γ

Ζώνη Δ

≤ 0,2

1,26

1,14

1,05

0,96

0,3

1,20

1,09

1,00

0,92

0,4

1,15

1,03

0,95

0,87

0,5

1,09

0,98

0,90

0,83

0,6

1,03

0,93

0,86

0,78

0,7

0,98

0,88

0,81

0,73

0,8

0,92

0,83

0,76

0,69

0,9

0,86

0,78

0,71

0,64

≥ 1,0

0,81

0,73

0,66

0,60

Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνεται η εφαρμογή των ακόλουθων κριτηρίων:

Πίνακας 2.1.4: Τομέας Κατασκευή – Συντελεστής θερμοπερατότητας
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Κριτήριο 1
Αντικείμενο
Δείκτης Απόδοσης
Απαιτούμενη Απόδοση
Μέθοδος Υπολογισμού

Συντελεστής θερμοπερατότητας (U-τιμή)
W/(m²K)
Πίνακας 2.1.2
Πιστοποιημένες τεχνικές προδιαγραφές

Πίνακας 2.1.5: Τομέας Κατασκευή – Μέσος Συντελεστής θερμοπερατότητας

Κριτήριο 2
Αντικείμενο
Δείκτης Απόδοσης
Απαιτούμενη Απόδοση
Μέθοδος Υπολογισμού

Μέσος Συντελεστής θερμοπερατότητας (Um)
W/(m²K)
Ίσες ή καλύτερες από τις τιμές του πίνακα 2.1.3
Υπολογισμοί Ενεργειακών Μελετών

2.1.2. Συστήματα Θέρμανσης και Ψύξης
Τα συστήματα για την κάλυψη των φορτίων θέρμανσης/ψύξης χαρακτηρίζονται από σημαντική
κατανάλωση ενέργειας, γι’ αυτό και η επιλογή συστημάτων με υψηλές ενεργειακές επιδόσεις είναι
κρίσιμη κατά τη διαδικασία δημοπράτησης, προκειμένου να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση και τα
αντίστοιχα έξοδα και ταυτόχρονα να προστατευθεί το περιβάλλον.
Βασικά κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια της προμήθειας των συστημάτων
θέρμανσης/ψύξης καθώς και θέματα πιστοποίησης, σήμανσης κλπ, αναφέρονται παρακάτω χωριστά
για κάθε σύστημα.
2.1.3.1. Θερμικά ηλιακά συστήματα
Ένα θερμικό ηλιακό σύστημα θεωρείται αποδοτικό εφόσον έχει πιστοποιηθεί με βάση το σχήμα
πιστοποίησης CEN Keymark. Το εν λόγω σχήμα πιστοποίησης είναι μία εθελοντική σήμανση που
αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομηχανιών Θερμικών Ηλιακών με στόχο την υποστήριξη
των καταναλωτών στην προμήθεια υψηλής ποιότητας ηλιακών συλλεκτών και συστημάτων. Όλοι οι
χρησιμοποιούμενοι ηλιακοί συλλέκτες πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο πιστοποιητικό για να
διαπιστώνεται ότι έχουν ελεγχθεί τα απαραίτητα πρότυπα ποιότητας βάσει της κείμενης ευρωπαϊκής
νομοθεσίας. Το ίδιο ισχύει για την περίπτωση των θερμικών ηλιακών συστημάτων για το σύνολο των
επιμέρους στοιχείων τους που τα συνθέτουν.
Επί πλέον, τα θερμικά ηλιακά συστήματα πρέπει να είναι μονωμένα με ελάχιστο πάχος μόνωσης τα
35mm, προκειμένου να μειώνονται οι ενεργειακές απώλειες, καθώς και να διαθέτουν σήμανση CE.
2.1.3.2 Αντλίες θερμότητος
Η αξιολόγηση των αντλιών θερμότητας μπορεί να γίνεται με την εξέταση είτε των τιμών του
συντελεστή απόδοσης (COP) όταν πρόκειται για θέρμανση είτε του βαθμού ενεργειακής απόδοσης
(EER) όταν πρόκειται για ψύξη. Η επιλογή του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται με βάση αυτές τις
τιμές και σε συνδυασμό με την εκπόνηση λεπτομερούς ενεργειακής μελέτης με σκοπό τη σωστή
διαστασιοποίηση του συστήματος που θα επιλεγεί λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα χαρακτηριστικά
του κτιρίου και των χρήσεων του, όσο και την κλιματική ζώνη που βρίσκεται.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση Αντλιών Θερμότητας ανέπτυξε ένα σήμα ποιότητας για να προωθήσει τις
αντλίες υψηλής ενεργειακής απόδοσης και ποιότητας. Με βάση αυτή τη σήμανση, όλα τα
επιμέρους τμήματα των αντλιών θερμότητας πρέπει να εναρμονίζονται και να συμμορφώνονται με
τους ισχύοντες κανονισμούς (σήμανση CE) και να διασφαλίζεται η επίτευξη της ελάχιστης τιμής
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απόδοσης ανά τύπο αντλίας, τόσο αναφορικά με τις μετρήσεις του συντελεστή απόδοσης (COP),
όσο και με τις μετρήσεις των επιπέδων θορύβου.
Οι ελάχιστες τιμές απόδοσης των διαφόρων τύπων αντλιών θέρμότητας, με βάση την Ευρωπαϊκή
Ένωση Αντλιών Θερμότητας, παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα.

Πίνακας 2.1.6α: Τομέας Κατασκευή - Ελάχιστες τιμές συντελεστή απόδοσης ανά τύπο αντλίας θερμότητας
Τύπος Αντλίας Θερμότητας

Κλειστά Συστήματα Γεωθερμικών Αντλιών
Θερμότητας - Μείγμα αντιψυκτικού υγρού και
νερού / νερού (Brine/Water)
Συστήματα Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας
νερού / νερού (water/water)
Αντλίες Θερμότητας αέρα / νερού (air/water)
Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας άμεσης
εκτόνωσης DX (Direct exchange ground
coupled to water)

Θερμοκρασία

COP
(συντελεστής
απόδοσης)

B0/W35

4.3

W10/W35

5,0

A2/W35

3,1

E4/W35

4,3

Η πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αντλιών Θερμότητας για την απόκτηση του
αντίστοιχου σήματος ποιότητας, βασίζεται, στην περίπτωση της θέρμανσης, στις τιμές μέτρησης
του συντελεστή απόδοσης (COP) με βάση το Πρότυπο EN 14511 (Μέρη 1-4).
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι ελάχιστες τιμές του συντελεστή απόδοσης (COP) που προτείνονται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση Αντλιών Θερμότητας είναι παρόμοιες με τις ελάχιστες τιμές απόδοσης που
τίθενται σύμφωνα με την πιστοποίηση Eurovent για την κατηγοριοποίηση της ενεργειακής
απόδοσης στις κλάσεις Α και Β. Όπως και στην περίπτωση της πιστοποίησης από την Ευρωπαϊκή
Ένωση Αντλιών Θερμότητας, η πιστοποίηση Eurovent πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη το
Πρότυπο EN 14511.
Επί πλέον, ένα σύστημα αντλιών θερμότητας υψηλής απόδοσης πρέπει να περιλαμβάνει και
ενεργειακά αποδοτικό ηλεκτρικό εξοπλισμό. Για το σκοπό αυτό, είναι υποχρεωτική από το 2013,
σύμφωνα με τον Κανονισμό 641/2009/ΕΚ και τις Οδηγίες 32/2005/ΕΚ και 125/2009/ΕΚ, η
τοποθέτηση κυκλοφορητών, είτε ανεξάρτητων είτε ενσωματωμένων, με δείκτη ενεργειακής
απόδοσης χαμηλότερο ή ίσο του 0,27. Επίσης, σύμφωνα με το Πρότυπο EN 60034-30, έχει τεθεί
από τις 16 Ιουνίου 2011 η κλάση IE2, ως ελάχιστο πρότυπο για τους ηλεκτροκινητήρες.
Ως ένα επιπρόσθετο κριτήριο ενεργειακής απόδοσης των αντλιών θερμότητας μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ο ελάχιστος μέσος εποχιακός βαθμός απόδοσής τους (SPF). Το συγκεκριμένο
μέγεθος λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ποσού της ενέργειας περιβάλλοντος, που
δεσμεύεται από αντλίες θερμότητας (συμπεριλαμβανομένων και των γεωθερμικών) και μπορεί να
θεωρηθεί ως ΑΠΕ, έτσι όπως καθορίστηκε από την Οδηγία 28/2009 ΕΚ και υπολογίζεται από τον
ακόλουθο τύπο:
ERES = Qusable * (1-1/SPF)
όπου:
Qusable = η υπολογιζόμενη συνολική χρήσιμη θερμική ενέργεια από αντλίες θερμότητας
λαμβάνοντας υπόψη μόνο αντλίες θερμότητας για τις οποίες η τιμή SPF > 1.15 * 1/η. Η συνολική
χρήσιμη θερμική ενέργεια από αντλίες θερμότητας, προκύπτει ως το γινόμενο της θερμικής ισχύος,
επί το συντελεστή Qusable Factor , που περιγράφει τις ενδεικτικές ώρες λειτουργίας ανά τύπο αντλίας
θερμότητας και κλίμα.
SPF = ο υπολογιζόμενος παράγοντας μέσης εποχιακής απόδοσης για τις συγκεκριμένες αντλίες
θερμότητας,
n = ο λόγος μεταξύ ακαθάριστης παραγωγής ενέργειας και της κατανάλωσης πρωτογενούς
ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και υπολογίζεται ως ΜΟ της Ε.Ε. βάσει στοιχείων
της Eurostat.
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Κατά την εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας στη συγκεκριμένη οδηγία, ορίστηκε από το άρθρο
10 του Ν.3851/2010/ΦΕΚ Α’ 85 ότι η τιμή SPF πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 3,3, ώστε να
μπορεί να θεωρηθεί η ενέργεια που παράγεται από την αντλία θερμότητας ως ΑΠΕ.
Ωστόσο, η Ε.Ε. λόγω των δυσκολιών αναφορικά με τον καθορισμό της υπολογιζόμενης συνολικής
ενέργειας που μπορεί να θεωρηθεί ως ΑΠΕ (ERES) και των επιμέρους παραγόντων, εξέδωσε
κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη μπορούν να υπολογίζουν τα
μεγέθη Qusable και SPF για τις διαφορετικές τεχνολογίες και εφαρμογές των αντλιών θερμότητας,
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στις περιβαλλοντικές συνθήκες και ιδιαίτερα τα πολύ ψυχρά
κλίματα (Απόφαση υπό τον αριθμό C(2013) 1082 περί καθορισμού κατευθυντηρίων γραμμών προς
τα κράτη μέλη σχετικά με τον υπολογισμό της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές την οποία
παρέχουν διαφορετικές τεχνολογίες αντλιών θερμότητας σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας
2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου).
Οι τιμές SPF που ορίστηκαν παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα.
Πίνακας 2.1.6β: Τομέας Κατασκευή - Ελάχιστες τιμές συντελεστή απόδοσης ανά τύπο αντλίας θερμότητας

Τεχνολογία
Αεροθερμική ενέργεια
Αέρας-αέρας
Αέρας-νερό
Αέρας-αέρας (αντιστρέψιμα)
Αέρας-νερό (αντιστρέψιμα)
Απορριπτόμενος· αέρας- αέρα
Απορριπτόμενος αέρας- νερό
Γεωθερμική ενέργεια
Έδαφος-αέρας
Έδαφος-νερό
Υδροθερμική ενέργεια
Νερό-αέρας
Νερό-νερό

Θερμό

Μέσο

Ψυχρό

Θερμό

Μέσο

Ψυχρό

2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7

2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15

3,2
3,5

3,2
3,5

3,2
3,5

1,4
1,6

1,4
1,6

1,4
1,6

3,2
3,5

3,2
3,5

3,2
3,5

1,4
1,6

1,4
1,6

1,4
1,6

2.1.3.2. Λέβητες (Boilers) και ενεργειακές κλάσεις
Η Οδηγία 1992/42/EΚ και η εναρμόνισή της στο εθνικό δίκαιο με το Π.Δ. 335/93 και την
τροποποίησή του από το Π.Δ. 59/95, προσδιορίζει τις απαιτήσεις απόδοσης που πρέπει να
εφαρμόζονται σε νέους λέβητες ζεστού νερού τροφοδοτούμενους με υγρά ή αέρια καύσιμα, με
ονομαστική ισχύ μεταξύ 4-400 kW. Σύμφωνα με την εν λόγω Οδηγία, οι λέβητες πρέπει να
πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης απόδοσης, ενώ οι ετικέτες με πληροφορίες για τις ενεργειακές
τους επιδόσεις πρέπει να επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωση με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις.
Επί πλέον οι λέβητες πρέπει να διαθέτουν σήμα CE κα να συνοδεύονται από δήλωση
συμμόρφωσης της Ε.Ε. η οποία να διασφαλίζει την προσαρμογή στα απαιτούμενα επίπεδα
απόδοσης.
Τέλος οι λέβητες με σήμανση ENERGY STAR ή ισότιμου συστήματος μπορούν επίσης
εναλλακτικά να επιλεγούν εφόσον έχουν βαθμό απόδοσης της τάξεως του 85% ή μεγαλύτερο.
Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τις ενεργειακές επιδόσεις των λεβήτων παρουσιάζονται στον
παρακάτω πίνακα:
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Πίνακας 2.1.7: Ελάχιστες απαιτήσεις για τις ενεργειακές επιδόσεις των λεβήτων

Τύπος Λέβητα

Συνήθεις
λέβητες
Λέβητες
χαμηλής
θερμοκρασίας
Λέβητες
αερίου με
συμπύκνωση

Φάσμα
ισχύος (kW)

Μέση
θερμοκρασία
νερού
στο
λένητα
σε
πλήρες
φορτίο (oC)

Απαίτηση
απόδοσης λέβητα
σε πλήρες φορτίο
(%)

Μέση
θερμοκρασία
νερού
στο
λένητα
σε
μερικό
φορτίο (oC)

Απαίτηση
απόδοσης λέβητα
σε μερικό φορτίο
(%)

4-400

70

≥84+2.logPn

≥50

≥80+3.logPn

4-400

70

≥87.5+1.5.logPn

40

≥87.5+1.5.logPn

4-400

70

≥91+1.logPn

30

≥97+1.logPn

Pn= Ονομαστική ισχύς εκφρασμένη σε kW.

2.1.3.3.

Μονάδες διαιρούμενου τύπου (Split) /Κλιματιστικά

Για τα κλιματιστικά η Οδηγία 2010/30/ΕΚ και η εναρμόνισή της με την ΚΥΑ 12400/1108/ΦΕΚ
2301/Β/14.10.2011, εφαρμόζεται μόνο για τις μονάδες διαιρούμενου τύπου (split) με ισχύ κάτω
από 12 kW και ορίζει κλάσεις ενεργειακής απόδοσης μέσω ενεργειακών ετικετών. Μια
κλιματιστική μονάδα μπορεί να θεωρείται ενεργειακά αποδοτική αφού εξετασθούν τα παρακάτω:
 Η κλάση ενεργειακής απόδοσης για θέρμανση και για ψύξη.
 Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για θέρμανση και για ψύξη.
 Η τιμή εποχιακής ενεργειακής απόδοσης (SEER).
 Η τιμή εποχιακού συντελεστής απόδοσης (SCOP).
Οι τιμές SEER και SCOP ανά ενεργειακή κλάση παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω πίνακες.
Πίνακας 1.2.8: Τομέας Κατασκευή - Τάξεις ενεργειακής απόδοσης των κλιματιστικών, εξαιρουμένων των
κλιματιστικών δύο αεραγωγών και των κλιματιστικών ενός αεραγωγού

Ενεργειακή
απόδοσης

κλάση

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

SEER

SCOP

SEER ≥ 8.50
6.10 ≤ SEER < 8.50
5.60 ≤ SEER < 6.10
5.10 ≤ SEER < 5.60
4.60 ≤ SEER < 5.10
4.10 ≤ SEER < 4.60
3.60 ≤ SEER < 4.10
3.10 ≤ SEER < 3.60
2.60 ≤ SEER < 3.10
SEER < 2.60

SCOP ≥ 5.10
4.60 ≤ SCOP < 5.10
4.00 ≤ SCOP < 4.60
3.40 ≤ SCOP < 4.00
3.10 ≤ SCOP < 3.40
2.80 ≤ SCOP < 3.10
2.50 ≤ SCOP < 2.80
2.20 ≤ SCOP < 2.50
1.90 ≤ SCOP < 2.20
SCOP < 1.90

Πίνακας 1.2.8: Τομέας Κατασκευή - Τάξεις ενεργειακής απόδοσης των κλιματιστικών δύο αεραγωγών και
των κλιματιστικών ενός αεραγωγού.
Ενεργειακή
Κλιματιστικά δύο αεραγωγών
Κλιματιστικά ενός αεραγωγού
κλάση
EER
COP
EER
COP
απόδοσης
Ταξινόμηση
Ταξινόμηση
Ταξινόμηση
Ταξινόμηση
A+++
A++
A+

≥ 4.10
3.60 ≤ EER <
4.10
3.10 ≤ EER <
3.60

≥ 4.60
4.10 ≤ COP <
4.60
3.60 ≤ COP <
4.10
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≥ 4.10
3.60 ≤ EER <
4.10
3.10 ≤ EER <
3.60

≥ 3.60
3.10 ≤ COP <
3.60
2.60 ≤ COP <
3.10

2.60 ≤
3.10
2.40 ≤
2.60
2.10 ≤
2.40
1.80 ≤
2.10
1.60 ≤
1.80
1.40 ≤
1.60
< 1.40

A
B
C
D
E
F
G

2.2.

EER <
EER <
EER <
EER <
EER <
EER <

3.10 ≤
3.60
2.60 ≤
3.10
2.40 ≤
2.60
2.00 ≤
2.40
1.80 ≤
2.00
1.60 ≤
1.80
< 1.60

COP <
COP <
COP <
COP <
COP <
COP <

2.60 ≤
3.10
2.40 ≤
2.60
2.10 ≤
2.40
1.80 ≤
2.10
1.60 ≤
1.80
1.40 ≤
1.60
< 1.40

EER <
EER <
EER <
EER <
EER <
EER <

2.30 ≤
2.60
2.00 ≤
2.30
1.80 ≤
2.00
1.60 ≤
1.80
1.40 ≤
1.60
1.20 ≤
1.40
< 1.20

COP <
COP <
COP <
COP <
COP <
COP <

Εξοπλισμός Γραφείου και Τεχνολογικός εξοπλισμός

Παρακάτω αναφέρονται ορισμένες βασικές πλευρές που πρέπει να εξετάζονται στον Εξοπλισμό
Γραφείου και στον Τεχνολογικό Εξοπλισμό, σε σχέση με την ενέργεια:

Ενεργειακή απόδοση (σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα Energy Star ή ισοδύναμο
πιστοποιητικό που καταδεικνύει ότι πληρούνται τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης του
Energy Star).

Φωτισμός υποβάθρου LCD οθονών.

Σχεδιασμός δυνατοτήτων επισκευής.

Δυνατότητα αναβάθμισης και διάρκειας (επέκταση χρόνου ζωής).

Δυνατότητα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης.

Οδηγίες και εκπαίδευση για αποδοτική χρήση και διαχείριση.
Σύμφωνα με τα κριτήρια της ΕΕ για τις Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες 1 όλα τα προϊόντα για τον
ηλεκτρονικό εξοπλισμό γραφείου πρέπει να πληρούν τα τελευταία πρότυπα ENERGY STAR για
την ενεργειακή απόδοση, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση www.eu-energystar.org.
Επισημαίνεται ότι προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 θεωρείται ότι
πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια. Μπορεί να γίνεται επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο
αποδεικτικό μέσο, όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής από
αναγνωρισμένο φορέα (π.χ. φορέα διαπιστευμένο να εκδώσει εκθέσεις δοκιμών, σύμφωνα με το
πρότυπο ISO 17025) που καταδεικνύει ότι πληρούνται τα κριτήρια.
Οι προδιαγραφές που αφορούν στην επισήμανση ENERGY STAR αναθεωρούνται μετά από
Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η τρέχουσα έκδοση Energy Star για τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές και τις οθόνες είναι η 5.0.

Πίνακας 1.2.9: Τομέας Εξοπλισμός Γραφείου και τεχνολογίας – ενεργειακή απόδοση

Κριτήριο 1
Αντικείμενο
Δείκτης Απόδοσης
Απαιτούμενη Απόδοση

Μέθοδος Υπολογισμού
1

Ενεργειακή απόδοση – Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε Watt (W)
(τελευταίο Energy Star ή ισοδύναμο πιστοποιητικό)
Ετήσια ενεργειακή Κατανάλωση σε κατάσταση:λειτουργίας, εκτός λειτουργίας,
ύπνου
Ενδεικτικά για τις κατηγορίες προϊόντων επιτραπέζιων και φορητών
υπολογιστών θα πρέπει για το κριτήριο της ελάχιστης απόδοσης να υπολογιστεί
η παράμετρος της τυπικής κατανάλωσης ενέργειας (TEC).
ETEC = (8760/1000)·(PΡεκτ.λειτ.·TΤεκτ.λειτ + Pνάρκ.·Tνάρκ.+ Pηρεμ.·Tηρεμ.),
 όπου τα Px είναι τιμές ισχύος σε watt, τα Tx είναι χρονικές τιμές σε % του
έτους, και η ETEC εκφράζεται σε μονάδες kWh και αντιστοιχεί στην ετήσια
ενεργειακή κατανάλωση βάσει των σταθμίσεων του αντίστοιχου πίνακα στο
πρότυπο Energy Star
Ετικέτα Energy Star ή πιστοποιητικό παρόμοιας απόδοσης.

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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Χρήση προϊόντων με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
Αντικατάσταση του παλιού ΙΤ εξοπλισμού υψηλής ενεργειακής κατανάλωςης.
Προσοχή στην απώλεια ενέργειας στη θέση αναμονής (standby), να διαθέτουν
ρύθμιση (mode) «ύπνου» καθώς και αυτόματη πτώση έντασης μετά από
μερικά λεπτά αδράνειας.

2.3.

Ηλεκτρισμός και Φωτισμός

2.3.1. Εσωτερικός φωτισμός
Η βασική περιβαλλοντική επίπτωση του εσωτερικού φωτισμού είναι η κατανάλωση ενέργειας και οι
αντίστοιχες αέριες εκπομπές. Σε αντίθεση με άλλα ενεργοβόρα προϊόντα, το μεγαλύτερο μέρος της
ενέργειας καταναλώνεται, κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων φωτισμού, στη φάση της
χρήσης και όχι της παραγωγής, μεταφοράς, εφοδιασμού ή διάθεσης.
Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια υψηλή παγκόσμια δυναμική για ενεργειακή εξοικονόμηση μέσω της
προμήθειας προϊόντων φωτισμού που πληρούν ορισμένα ενεργειακά κριτήρια για τη φάση της χρήσης
τους.
Η αγορά προϊόντων εσωτερικού φωτισμού πρέπει να γίνεται προσεκτικά σε όλα τα στάδια:
2.3.1.1. Στάδιο σχεδιασμού
Ο σχεδιασμός γίνεται συνήθως είτε από εξειδικευμένο προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών είτε
ανατίθεται μέσω διαγωνισμού ως παροχή υπηρεσιών. Στην τελευταία περίπτωση πρέπει να
διασφαλίζεται ότι ο σχεδιασμός θα αναληφθεί από προσωπικό με σχετική εμπειρία τόσο στον
σχεδιασμό όσο και στα τεχνικά/μηχανικά θέματα του φωτισμού.
Στη φάση αυτή πρέπει να εξασφαλιστούν τουλάχιστον τα εξής:

Να ληφθούν υπόψη οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις φωτισμού.

Οι νέες εγκαταστάσεις φωτισμού να έχουν στο σύνολό τους, την επιθυμητή ένταση για
να καλύψουν τις αντίστοιχες οπτικές απαιτήσεις.

Οι ρυθμίσεις φωτισμού να επιδιώκουν περαιτέρω μείωση ενεργειακής κατανάλωσης.

Να ενθαρρύνεται η χρήση διακοπτών ρυθμιζόμενης έντασης όταν οι συνθήκες το
επιτρέπουν.

Να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές συνθήκες μεταβολών της τάσης του ρεύματος, για τις
περιπτώσεις όπου εμφανίζονται συχνά μεταβολές.
2.3.1.2. Στάδιο αγοράς
Στο στάδιο αγοράς πρέπει να εξασφαλίζεται ότι:
Οι νέοι ή οι προς αντικατάσταση λαμπτήρες πληρούν προδιαγραφές που αφορούν την
ενεργειακή κλάση και τη διάρκεια ζωής του λαμπτήρα.
Όλα τα προϊόντα που θα αγοραστούν πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας
και άλλων στοιχείων.
2.3.1.3. Στάδιο εγκατάστασης
Στο στάδιο εγκατάστασης πρέπει να εξασφαλίζεται ότι:

Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από προσωπικό με επαρκή σχετική εμπειρία και
κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα σε υπηρεσίες μηχανικού ηλεκτρολογίας ή
κατασκευής.
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Πρέπει να διασφαλίζεται ότι το εγκατεστημένο σύστημα δουλεύει όπως είχε σχεδιαστεί
με ενεργειακά αποδοτικό τρόπο.
Σε περίπτωση αντικαταστάσεων, να διασφαλίζεται ότι οι νέοι λαμπτήρες μπορούν να
προσαρμοστούν στην υπάρχουσα υποδομή.

Ειδικότερα για κάθε στάδιο του διαγωνισμού, έχουν αναπτυχθεί για τα προϊόντα εσωτερικού
φωτισμού, λεπτομερή κριτήρια από διάφορους φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου
να καθοδηγήσουν τον συντάκτη της προκήρυξης να εφαρμόσει ενεργειακά κριτήρια. Τέτοια
κριτήρια μπορεί να είναι τα ακόλουθα:

Οι λαμπτήρες να έχουν συγκεκριμένη φωτεινή και ενεργειακής απόδοσης ανάλογα με
την ισχύ τους

Οι λαμπτήρες να ανήκουν σε συγκεκριμένη ενεργειακή κλάση ανάλογα με τον τύπο
τους

Οι λαμπτήρες αντικατάστασης σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις, να έχουν αποτέλεσμα
φωτεινότητας ίσο ή μεγαλύτερο από την ελάχιστη φωτεινότητα της αντίστοιχης
ενεργειακής τάξης.

Οι λαμπτήρες σε νέες ή ανακαινιζόμενες εγκαταστάσεις και οι λαμπτήρες
αντικατάστασης σε υπάρχουσες κατασκευές να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού να έχουν συγκεκριμένο αριθμό εναύσεων και
σβέσεων (on/off) πριν από το τέλος του κύκλου ζωής τους.

Όταν πρόκειται να εγκατασταθεί φωτισμός στο εσωτερικό ενός κτιρίου, πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη η μέγιστη ισχύς φωτισμού που καταναλώνεται στο κτίριο συνολικά,
διαιρούμενη με το συνολικό εμβαδόν επιφάνειας σε W/m2 και η μέγιστη ισχύς
φωτισμού που καταναλώνεται στο χώρο, διαιρούμενη με το συνολικό εμβαδόν
επιφάνειας και τη φωτεινότητα σε μονάδες των 100 lux σε W/m2/100lux

Ο τεχνίτης για την συναρμολόγηση πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένη εμπειρία

Να παρέχονται από τον σχεδιαστή του φωτισμού υπολογισμοί που να δείχνουν την
ολική ισχύ που καταναλώνεται από τον φωτισμό (συμπεριλαμβανομένων λαμπτήρων,
διακοπτών, αισθητήρων και ελεγκτών), διαιρούμενη με την συνολική επιφάνεια του
δαπέδου όλων των εσωτερικών χώρων του κτιρίου.

Να γίνεται σχεδιασμός και εγκατάσταση για ρυθμιστές φωτισμού.

Να μελετάται η χρήση ρυθμιζόμενου φωτισμού, χρονοδιακοπτών, αισθητήρων
διαφόρων ειδών (όπως με ημερήσιο φως ή με χρόνο απασχόλησης).

Απαιτείται πληροφόρηση και εκπαίδευση των χρηστών (π.χ. οδηγίες
αποσυναρμολόγησης, οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης διακοπτών ελέγχου,
αισθητήρων χρόνου απασχόλησης κλπ).

Ο ανάδοχος πρέπει να διασφαλίσει ότι ο φωτιστικός εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί
ακριβώς όπως καθορίζεται στον αρχικό σχεδιασμό.
Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν ορισμένα ενδεικτικά κριτήρια που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν κατά τη διαδικασία δημοπράτησης ειδών και υπηρεσιών φωτισμού όπως
αυτά καθορίζονται σύμφωνα με τα κριτήρια της ΕΕ για τις Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες2.

Πίνακας 1.2. 10: Τομέας Ηλεκτρισμός/Φωτισμός - Ενεργειακή απόδοση λαμπτήρων

Κριτήριο 1
Αντικείμενο
Δείκτης Απόδοσης
Απαιτούμενη Απόδοση

2

Ενεργειακή απόδοση λαμπτήρων
Σχετική ενεργειακή τάξη
Οι λαμπτήρες αντικατάστασης για υπάρχουσες εγκαταστάσεις θα έχουν
φωτεινή απόδοση λαμπτήρα ισοδύναμη ή μεγαλύτερη από την ελάχιστη
απόδοση της σχετικής ενεργειακής τάξης που περιλαμβάνεται στον
πίνακα κατωτέρω:

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting_el.pdf
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Κριτήριο 1
Τύπος λαμπτήρα

Λαμπτήρες αλογόνου βολφραμίου

Λαμπτήρες φθορισμού
στραγγαλιστικό πηνίο

χωρίς

ενσωματωμένο

Σχετική
Ενεργειακή
Τάξη
Γ
Β

Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού, στρογγυλού Β
σχήματος,
σχήματος
αχλαδιού,
τύπου
αντανακλαστικού κατόπτρου ή τύπου πολυελαίου
με ενσωματωμένο στραγγαλιστικό πηνίο
Όλοι οι λαμπτήρες εκτός από λαμπτήρες Β
αλογόνου με δείκτη χρωματικής απόδοσης
Ra>=90
Όλοι οι υπόλοιποι συμπαγείς λαμπτήρες Α
φωτισμού με ενσωματωμένο στραγγαλιστικό
πηνίο
Σωληνωτοί λαμπτήρες φθορισμού 15W T8 και Β
μινιόν σωληνωτοί λαμπτήρες φθορισμού
Κυκλικοί λαμπτήρες
Άλλοι σωληνωτοί λαμπτήρες φωτισμού

Όλοι οι λοιποί λαμπτήρες που περιλαμβάνουν
τους λαμπτήρες LED και εκκένωσης

Β
Α
Α

Οι λαμπτήρες για νέες και ανακαινισμένες εγκαταστάσεις θα έχουν
φωτεινή απόδοση λαμπτήρα ισοδύναμη ή μεγαλύτερη από την ελάχιστη
απόδοση της σχετικής ενεργειακής τάξης που περιλαμβάνεται στον
παρακάτω πίνακα:
Τύπος λαμπτήρα

Μέθοδος Υπολογισμού

Σχετική
Ενεργειακή
Τάξη
Β

Όλοι οι λαμπτήρες αλογόνου με δείκτη χρωματικής
απόδοσης Ra>=90 (όπου απαιτείται για τις
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο
εσωτερικό του κτιρίου)
Όλοι οι υπόλοιποι λαμπτήρες
Α
Ετικέτα λαμπτήρα της συγκεκριμένης ενεργειακής τάξης ή καλύτερης ή
άλλη ένδειξη (π.χ. σημείωση του κατασκευαστή ή άλλη πιστοποίηση)

Πίνακας 1.2.11: Τομέας Ηλεκτρισμός/Φωτισμός - Οικονομικός χρόνος ζωής

Κριτήριο 2
Αντικείμενο
Δείκτης Απόδοσης
Απαιτούμενη Απόδοση

Οικονομικός χρόνος ζωής
Ζωή του λαμπτήρα (σε ώρες)
Λαμπτήρες για νέες και ανακαινισμένες εγκαταστάσεις και λαμπτήρες
αντικατάστασης σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις, δεν πρέπει να έχουν
διάρκεια ζωής μικρότερη από αυτήν που ορίζεται στον κατωτέρω
πίνακα:
Τύπος λαμπτήρα

Λαμπτήρες αλογόνου βολφραμίου

Συμπαγείς
σχήματος,

λαμπτήρες φθορισμού, στρογγυλού
σχήματος
αχλαδιού,
τύπου
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Διάρκεια
ζωής
λαμπτήρα
(ώρες)
2000
6000

αντανακλαστικού κατόπτρου ή τύπου πολυελαίου
Όλοι οι υπόλοιποι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού

10000

Κυκλικοί λαμπτήρες

7500

Σωληνωτοί λαμπτήρες φθορισμού T8 με

15000

ηλεκτρομαγνητικά στραγγαλιστικά πηνία (μόνο
υπάρχουσες εγκαταστάσεις)
Άλλοι σωληνωτοί λαμπτήρες φωτισμού

20000

Μη κατευθυντικοί λαμπτήρες εκκενώσεως υψηλής

12000

έντασης (πρωτογενής θέση καύσης)

Κατευθυντικοί λαμπτήρες εκκενώσεως υψηλής

9000

έντασης (πρωτογενής θέση καύσης)

Λαμπτήρες LED που χρησιμοποιούνται για

15000

αναβάθμιση με ενσωματωμένο διακόπτη χειρισμού
Άλλοι λαμπτήρες LED
Μέθοδος Υπολογισμού

20000

Τα προϊόντα που φέρουν οικολογικό σήμα τύπου Ι θεωρείται ότι
συμμορφώνονται, με την προϋπόθεση ότι το εν λόγω οικολογικό σήμα
πληροί τις παραπάνω απαιτήσεις. Γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα
αποδεικτικά μέσα όπως το αποτέλεσμα της δοκιμής διάρκειας ζωής
λαμπτήρων σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμών του προτύπου EN 50285
(εκτός από τους λαμπτήρες εκκενώσεως υψηλής έντασης) ή ισοδύναμα.

2.3.2. Οδικός φωτισμός
Η βασική περιβαλλοντική επίπτωση από τον οδικό φωτισμό και τους φωτεινούς σηματοδότες είναι
η ενεργειακή κατανάλωση και οι αντίστοιχες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
Βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται για τον περιορισμό των επιπτώσεων είναι:

Όπως και για την περίπτωση του εσωτερικού φωτισμού, η προμήθεια προϊόντων οδικού
φωτισμού πρέπει να γίνεται προσεκτικά σε όλα τα στάδια σχεδιασμού, προμήθειας και
εγκατάστασης του εξοπλισμού.

Τα στάδια σχεδιασμού και εγκατάστασης πρέπει να ακολουθούν τις ίδιες αρχές με
αυτές του εσωτερικού φωτισμού.

Τα κριτήρια που θα επιλεγούν για την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών φωτισμού
θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα θέματα της ενεργειακής απόδοσης για όλο το μίγμα
φωτισμού (φωτιστικά, σταθεροποιητές, ρυθμιστές, αισθητήρες κλπ) και όχι μόνο για
τους λαμπτήρες.
Επί πλέον τα προϊόντα οδικού φωτισμού πρέπει να αγοράζονται εξετάζοντας και τα παρακάτω
κριτήρια:

Ο εξοπλισμός φωτισμού να έχει συγκεκριμένη φωτεινή απόδοση ανάλογα με τον τύπο
του λαμπτήρα (π.χ. υψηλής πίεσης νατρίου, αλογονιδίων μετάλλων κλπ).

Τα στραγγαλιστικά πηνία να πληρούν συγκεκριμένη ενεργειακή απόδοση. Πρέπει να
προωθείται η αγορά συστημάτων φωτισμού χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης σε
σχέση με το παρεχόμενο φως.
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Να προωθείται η χρήση των LEDs στον οδικό φωτισμό και τους φωτεινούς
σηματοδότες έχοντας υπόψη πως οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στης τεχνολογίας LED
επιτρέπουν την ενσωμάτωσή τους σε πολλές απαιτητικές εφαρμογές. Τα
πλεονεκτήματά τους περιλαμβάνουν υψηλή ενεργειακή απόδοση, υψηλή ποιότητα
φωτισμού και οπτική άνεση, μακρά διάρκεια ζωής, χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης και
πολλές δυνατότητες για ρυθμιζόμενο έλεγχο. Η αγορά προϊόντων φωτισμού LED
πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο γενικότερου οικο-σχεδιασμού και σχετικών απαιτήσεων
σύμφωνα με ειδικές προδιαγραφές (π.χ. Κανονισμός ΕΕ 1194/2012).
Η χρήση αυξομειούμενης ροής φωτισμού πρέπει να ενθαρρύνεται όπου οι συνθήκες το
επιτρέπουν.
Πρέπει να πρωθείται η χρήση φωτιστικών που περιορίζουν την εκπομπή φωτός πάνω
από τον ορίζοντα.
Πρέπει να εξασφαλίζεται η αγορά λαμπτήρων με υψηλούς συντελεστές συντήρησης
φωτεινής ροής (Lamp Lumen Maintenance Factor - LLMF) και επιβίωσης λαμπτήρα
(LSF).
Όλα τα προϊόντα που αγοράζονται πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά
ποιότητας ή άλλα.
Κατά το στάδιο του σχεδιασμού ολοκληρωμένων συστημάτων φωτισμού πρέπει να
ευνοούνται έλεγχοι όπως αυτοί που σχετίζονται με το φυσικό φως ημέρας, με ειδικό
λογισμικό ή με ασύρματο πίνακα ελέγχου.

Πίνακας 1.2.12: Τομέας Ηλεκτρισμός/Φωτισμός - Ενεργειακή απόδοση λαμπτήρων (εξωτερικού χώρου)

Κριτήριο 1
Αντικείμενο
Δείκτης Απόδοσης
Απαιτούμενη Απόδοση

Ενεργειακή απόδοση λαμπτήρων
Εκτιμώμενη απόδοση λαμπτήρα (lm/W)
Η φωτεινή απόδοση του λαμπτήρα πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από
την ελάχιστη για το είδος του λαμπτήρα και την τάξη ισχύος του
(wattage range) σύμφωνα με τα παρακάτω:
Για λαμπτήρες υψηλής πίεσης νατρίου (Ra<60):

Ονομαστική
Ισχύς λαμπτήρα
(W)

Διαβαθμισμένη
απόδοση
λαμπτήρων
(lm/W)
Διαφανής

Διαβαθμισμένη
απόδοση
λαμπτήρων (lm/W)
- Επιχρισμένος

W ≤ 45

≥ 62

≥ 60

45 < W ≤ 55

≥ 80

≥ 70

55 < W ≤ 75

≥ 91

≥ 82

75 < W ≤ 105

≥ 105

≥ 95

105 < W ≤ 155

≥ 114

≥ 107

155 < W ≤ 255

≥ 125

≥ 120

255 < W

≥ 138

≥ 133

Για λαμπτήρες αλογονιδίων μετάλλων (Ra<80)

Ονομαστική
Ισχύς λαμπτήρα
(W)

Διαβαθμισμένη
απόδοση
λαμπτήρων
(lm/W)
Διαφανής

30

Διαβαθμισμένη
απόδοση
λαμπτήρων (lm/W)
- Επιχρισμένος

Κριτήριο 1
W ≤ 55

≥ 85

≥ 80

55 < W ≤ 75

≥ 100

≥ 85

75 < W ≤ 105

≥ 105

≥ 90

105 < W ≤ 155

≥ 110

≥ 95

155 < W ≤ 255

≥ 100

≥ 92

255 < W

≥ 92

≥ 100

Για λαμπτήρες αλογονιδίων μετάλλων (Ra≥80)

Μέθοδος Υπολογισμού

Ονομαστική
Ισχύς λαμπτήρα
(W)

Διαβαθμισμένη
απόδοση
λαμπτήρων
(lm/W)
Διαφανής

Διαβαθμισμένη
απόδοση
λαμπτήρων (lm/W)
- Επιχρισμένος

W ≤ 55

≥ 85

≥ 65

55 < W ≤ 75

≥ 94

≥ 70

75 < W ≤ 105

≥ 95

≥ 75

105 < W ≤ 155

≥ 96

≥ 75

155 < W ≤ 255

≥ 97

≥ 80

255 < W

≥ 98

≥ 80

Διαπίστωση τεχνικών προδιαγραφών

2.4. Μεταφορές
Ο τομέας μεταφορών συμβάλλει κατά το ένα τρίτο περίπου στην ενεργειακή κατανάλωση και ήταν
για το 2008 ο μεγαλύτερος τελικός καταναλωτής ενέργειας με επόμενη τη βιομηχανία και κατόπιν
τα νοικοκυριά. Ως εκ τούτου η ενεργειακή εξοικονόμηση είναι ιδιαίτερα σημαντική στον τομέα των
μεταφορών. Προκειμένου να μειωθεί αυτό το τεράστιο ποσόν ενεργειακής κατανάλωσης είναι
απαραίτητο να τεθούν κριτήρια κλειδιά στις διαδικασίες προμήθειας των οχημάτων καθώς και να
ληφθούν υπόψη άλλοι τρόποι όπως η οδήγηση ή η επιλογή κατάλληλων ελαστικών των οχημάτων
που συμβάλλουν στην εκοικονόμηση ενέργειας και τα ελαστικά των αυτοκινήτων
2.4.1. Προμήθεια οχημάτων
Η ευκολότερη προσέγγιση για την ενεργειακή απόδοση και τη διασφάλιση των σωστών ορίων
εκπομπών για τα οχήματα που αγοράζονται, είναι η χρήση των Ευρωπαϊκών προτύπων. Εξ άλλου
στις περιπτώσεις που η αγορά και το κόστος το επιτρέπουν το ιδεώδες θα ήταν να ζητηθούν
ηλεκτροκίνητα οχήματα. Μέσω ενός τέτοιου μέτρου μπορούμε να ελπίζουμε σε μια πραγματική
αλλαγή της αγοράς.
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Η βασική νομοθεσία για τα οχήματα προκύπτει από την ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/33/ΕΚ και την
εναρμόνισή της στην εθνική νομοθεσία με τον Ν. 3982 του 2011, Μέρος 4ο. Σύμφωνα με το άρθρο 69
του νόμου για την αγορά καθαρών και ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών (άρθρο 5
της Οδηγίας 2009/33/ΕΚ), προβλέπονται περιληπτικά τα εξής:




Oι αναθέτουσες αρχές, οι αναθέτοντες φορείς και οι επιχειρήσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 66, οσάκις προβαίνουν στην αγορά οχημάτων οδικών μεταφορών,λαμβάνουν
υπόψη τις επιπτώσεις της λειτουργικής κατανάλωσης ενέργειας και τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος. (με τον τρόπο που προβλέπεται σε
άλλες παραγράφους του νόμου).
Οι λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:
- ενεργειακή κατανάλωση.,
- εκπομπές CO2
- εκπομπές NOx, NMHC και αιωρούμενων σωματιδίων.

Η μεθοδολογία με την οποία θα πρέπει να υπολογίζεται το λειτουργικό κόστος κατανάλωσης
ενέργειας του οχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του, περιγράφεται στον νόμο λεπτομερώς και
παρέχονται στο παράρτημα τα απαραίτητα δεδομένα για τον υπολογισμό αυτό, που είναι τα
παρακάτω:
Πίνακας 1: Ενεργειακό περιεχόμενο καυσίμων κίνησης
Καύσιμο

Ενεργειακό περιεχόμενο

Ντίζελ

36 MJ/λίτρο

Βενζίνη

32 MJ/λίτρο

Φυσικό αέριο/Βιοαέριο

33−38 MJ/Νm3

Υγραέριο

24 MJ/λίτρο

Αιθανόλη

21 MJ/λίτρο

Βιοντίζελ

33 MJ/λίτρο

Καύσιμα γαλακτώματα

32 MJ/λίτρο

Υδρογόνο

11 MJ/Nm3

Πίνακας 2: Κόστος εκπομπών στις οδικές μεταφορές (σε τιμές 2007)
CO2
0,03−0,04EUR/kg

NOx
0,0044 EUR/g

NMHC
0,001 EUR/g

Αιωρούμενα
0,087 EUR/g

Πίνακας 3 : Διανυόμενα χιλιόμετρα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των οχημάτων οδικών μεταφορών
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Kατηγορία οχημάτων

Διανυόμενα χιλιόμετρα καθ’ όλη η διάρκεια

Επιβατικά αυτοκίνητα (Μ1)

200.000 Km

Ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (Ν1)

250.000 Km

Βαρέα φορτηγά οχήματα (Ν2, Ν3)

1.000.000 Km

Λεωφορεία (Μ2, Μ3)

800.000 Km

2.4.2. Άλλοι τρόποι προσέγγισης για τις μεταφορές
Σημαντικοί τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας και περιορισμού των εκπομπών CO2 είναι για τις
μεταφορές και οι παρακάτω:

Επιλογήεναλλακτικών οχημάτων που κάνουν χρήση εναλλακτικών καύσιμων ή
βιοκαυσίμων αντί για ορυκτά καύσιμα.

Καθιέρωση μέτρων και πληροφόρησης για τον τρόπο οδήγησης(οικο-οδήγηση) τα
οποία δεν συνεπάγονται σημαντικό κόστος ενώ αν συνδυαστούν με κατάλληλη
εκπαίδευση, είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να μειωθεί η κατανάλωση
καυσίμου.

Εφαρμογή συστημάτων ελέγχου της πίεσης των ελαστικών και δεικτών αλλαγής
ταχυτήτων.

Χρήση επαναπαραγόμενων λιπαντικών

Χρήση ελαστικών τύπου χαμηλής αντίστασης κύλησης.
2.4.3. Ετικέτες ελαστικών.
Από την 1η Νοεμβρίου 2012 εφαρμόzεται ο Ευρωπαϊκός κανονισμός 1222/2009 σχετικά με τη
σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις
παραμέτρους. Τα ελαστικά επίσωτρα, ιδίως λόγω της αντίστασης κύλισης, ευθύνονται για το 20% έως
30% της κατανάλωσης καυσίμου των οχημάτων. Ως εκ τούτου, η μείωση της αντίστασης κύλισης των
ελαστικών μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ενεργειακή απόδοση των οδικών μεταφορών και
κατ’επέκταση στη μείωση των εκπομπών.
Στόχος του κανονισμού είναι μεταξύ άλλων η βελτίωση της απόδοσης των οδικών μεταφορών μέσω
της προώθησης οικονομικών σε καύσιμα και ασφαλών ελαστικών επισώτρων. Ο κανονισμός
καθορίζει το πλαίσιο παροχής εναρμονισμένων πληροφοριών για τις παραμέτρους των ελαστικών
επισώτρων μέσω σήμανσης, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να προβαίνουν σε
τεκμηριωμένες επιλογές όταν αγοράζουν ελαστικά.
Η σήμανση παρέχει μεταξύ άλλων πληροφόρηση για την κατηγορία εξοικονόμησης καυσίμου και την
κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα. Οι πληροφορίες αυτές λαμβάνονται μέσω
εναρμονισμένων μεθόδων δοκιμής που αναφέρονται παρακάτω:
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Μέρος A : Κατηγορίες ως προς την εξοικονόμηση καυσίμου.
Η κατηγορία ως προς την εξοικονόμηση καυσίμου πρέπει να καθορίζεται βάσει του συντελεστή
αντίστασης κύλισης (RRC) σύμφωνα με την κλίμακα «A έως G» που καθορίζεται παρακάτω και
μετράται σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις
του.
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Εάν ένας τύπος ελαστικού εγκριθεί για περισσότερες της μιας κατηγορίες ελαστικών (π.χ. C1 και C2)
η κλίμακα διαβάθμισης που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της κατηγορίας ως προς την
εξοικονόμηση καυσίμου του συγκεκριμένου ελαστικού πρέπει να είναι αυτή που εφαρμόζεται στην
υψηλότερη κατηγορία ελαστικού (π.χ. C2, όχι C1).

Ελαστικά κατηγορίας C1

Ελαστικά κατηγορίας C2

RRC σε
kg/t

RRC σε
kg/t

RRC≤ 6,5

Κατηγορία ως
προς την
εξοικονόμηση
καυσίμου
A

6,6 ≤RRC≤
7,7

B

7,8 ≤RRC≤
9,0

C

Άδειο

D

9,1 ≤RRC≤
10,5

E

10,6≤RRC≤
12

F

RRC≤ 12,1

G

RRC≤
5,5
5,6
≤RRC≤
6,7
6,8
≤RRC≤
8,0
Άδειο

8,1
≤RRC≤
9,2
9,3
≤RRC≤
10,5
RRC≤
10,6

Ελαστικά κατηγορίας C3

Κατηγορία ως RRCσεkg/t Κατηγορία ως
προς την
προς την
εξοικονόμηση
εξοικονόμηση
καυσίμου
καυσίμου
RRC≤ 4,0
A
A
B

B

D

F

4,1
≤RRC≤
5,0
5,1
≤RRC≤
6,0
6,1
≤RRC≤
7,0
7,1
≤RRC≤
8,0
RRC ≥ 8,1

G

Άδειο

G

C
D
E

C

E
F

Μέρος B: Κατηγορίες ως προς την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα.
Οι κατηγορίες των ελαστικών κατηγορίας C1 ως προς την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα
προσδιορίζονται βάσει του δείκτη πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (G) σύμφωνα με την κλίμακα «A
έως G»που καθορίζεται παρακάτω και μετρούνται σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ
και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του.

G
1,55 ≤G
1,40 ≤G≤ 1,54
1,25 ≤G≤ 1,39
Άδειο
1,10 ≤G≤ 1,24
G≤ 1,09
Άδειο

Κατηγορίες ως προς την
πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα
A
B
C
D
E
F
G
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3.
3.1

ΜΕΡΟΣ 3Ο: ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Πηγές - Αναφορές

Έργο EFFECT

Transnational EEPP Procedures Catalogue,

EEPP Recommendation Paper

Index for Demand Side Swot Analysis

Common Criteria
3.2

Συντελεστές

ΔΑΦΝΗ


Μάτα Αραβαντινού

ΠΒΑ




.................
................
..................

ΚΑΠΕ





Γιάννης Βουγιουκλάκης,
Λουΐζα Παπαμικρούλη,
Μυρτώ Θεοφιλίδη,
Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος

ΕΠΤΑ



Ειρήνη Σκουλά
Κώστας Γεωργίου

ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗΣ(Local Focus Groups)
ΔΑΦΝΗ
1η Ομάδα
.........
.........
2η Ομάδα
...........
...........
ΠΒΑ
1η Ομάδα
..........
..........
35

2η Ομάδα
...........
...........
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4.

4.1.

ΜΕΡΟΣ 4ο : ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ευρωπαϊκή νομοθεσία

Οδηγία/Κανονισμός
Θέμα
Δ. Τόπος

Οδηγία/Κανονισμός
Θέμα

Δ. Τόπος

Οδηγία/Κανονισμός
Θέμα

Δ. Τόπος

Οδηγία/Κανονισμός
Θέμα
Δ. Τόπος

Οδηγία/Κανονισμός
Θέμα
Δ. Τόπος

Οδηγία/Κανονισμός
Θέμα

Δ. Τόπος

Οδηγία 2004/18/ΕΚ
Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων ,
προμηθειών και υπηρεσιών
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004L0018:2008
0101:EL:PDF
Οδηγία 2004/17/ΕΚ
Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του
ύδατος, της ενέργειας,
των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004L0017:2008
0101:EL:PDF
Οδηγία 2012/27/ΕΚ
Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ ΕΚ
και 2010/30/ ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ ΕΚ και 2006/32/
ΕΚ
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:E
L:PDF
Οδηγία 2006/32/ΕΚ
Για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές
υπηρεσίες και για την κατάργηση της οδηγίας 93/76/ ΕΟΚ.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:0064:E
L:PDF
Οδηγία 2009/125/ΕΚ
Θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού
όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:E
L:PDF
Οδηγία 2010/30/ΕΕ
Για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα
συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της
παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με αυτά
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0001:0012:E
L:PDF

Οδηγία/Κανονισμός
Θέμα
Δ. Τόπος

Οδηγία 2010/31/ΕΕ
Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:E
L:PDF

Οδηγία/Κανονισμός
Θέμα

Οδηγία 33/2009//ΕΚ
Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών
μεταφορών
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:120:0005:0012:E

Δ. Τόπος
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L:PDF
Οδηγία/Κανονισμός
Θέμα
Δ. Τόπος

Οδηγία/Κανονισμός
Θέμα
Δ. Τόπος

Οδηγία/Κανονισμός
Θέμα

Δ. Τόπος

Οδηγία/Κανονισμός
Θέμα

Δ. Τόπος

Οδηγία/Κανονισμός
Θέμα

Δ. Τόπος

Οδηγία/Κανονισμός
Θέμα

Δ. Τόπος

Οδηγία/Κανονισμός
Θέμα

Δ. Τόπος

Οδηγία/Κανονισμός
Θέμα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 (Επικαιροποιήσεις με Κανονισμούς
2011/228/EΚ, 2011/1235/EΚ).
Σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση
καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0046:0058:E
L:PDF
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 106/2008 (Επικαιροποιήσεις με Κανονισμούς
2009/789/EΚ, 2009/489/EΚ, 2009/347/EΚ).
Σχετικά με το κοινοτικό πρόγραμμα επισήμανσης της ενεργειακής
απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου (αναδιατύπωση)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:039:0001:01:el
:HTML
Οδηγία 89/106/ΕΟΚ
Για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των
δομικών κατασκευών.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0106:el:HT
ML
Κανονισμός 305/2011/ΕΕ
για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των
δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του
Συμβουλίου.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:E
L:PDF
Κανονισμός 641/2009/ΕΚ
Σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού
σχεδιασμού για αυτόνομους και ενσωματωμένους σε προϊόντα στεγανούς
κυκλοφορητές
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:191:0035:0041:E
L:PDF
Οδηγία 32/2005/ΕΚ
Θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού
όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και για τροποποίηση
της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 96/57/ΕΚ και
2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:191:0029:0029:E
L:PDF
Κανονισμός 1194/2012/ΕΚ
Για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για
τους κατευθυντικούς λαμπτήρες, τους λαμπτήρες διόδων φωτοεκπομπής και
τον συναφή εξοπλισμό
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:342:0001:0022:E
L:PDF

Κανονισμός 1222/2009/ΕΚ
Σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την
εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους.
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Δ. Τόπος

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0046:0058:E
L:PDF

Οδηγία/Κανονισμός
Θέμα

Κανονισμός αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ
Σχετικά με την έγκριση ελαστικών όσον αφορά τις εκπομπές ήχου κύλισης
ελαστικών και την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα και / ή την αντίσταση
κύλισης
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:307:0003:0063:E
L:PDF

Δ. Τόπος

Οδηγία/Κανονισμός
Θέμα

Δ. Τόπος

4.2.

Ελληνική Νομοθεσία

Νόμος/Απόφαση
Θέμα

Πηγή
Δ. Τόπος
Νόμος/Απόφαση
Θέμα

Πηγή
Δ. Τόπος
Νόμος/Απόφαση
Θέμα
Πηγή
Δ. Τόπος
Νόμος/Απόφαση
Θέμα
Πηγή
Δ. Τόπος

Νόμος/Απόφαση
Θέμα
Πηγή
Δ. Τόπος

Νόμος/Απόφαση
Θέμα
Πηγή

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 626/2011 της Επιτροπής της 4ης Μαΐου 2011
που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης
ενέργειας των κλιματιστικών
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:072:0007:0027:E
L:PDF

ΠΔ 60/2007, Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ
Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ
της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Τεύχος 1ο, ΦΕΚ 64/17/03/2007
http://www.epdm.gr/Uploads/Files/files_for_content/pd60.pdf
ΠΔ 59/2007, Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/17/ΕΚ
Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών,
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Τεύχος 1ο, ΦΕΚ 63/16/03/2007
http://www.ggea.gr/documents/vivliothiki/p_d/PD59_07.pdf
ΚΥΑ Δ6/Β/14826
Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση
ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα
Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Τεύχος 2ο, ΦΕΚ 1122/17/06/2008
http://www.aegean-energy.gr/gr/pdf/nomoi/kya_14826.pdf
N 3855, ενσωμάτωση Οδηγίας 32/2006/ΕΚ
Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση,
ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις.
Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Τεύχος 1ο, ΦΕΚ 95/23/06/2010
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=AxgQsUVAUjA%3D&tabid=
533
Νόμος 3661/2008
Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες
διατάξεις.
Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Τεύχος 1ο, ΦΕΚ 89/19/05/2008
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=yJy1TVyRqoo%3d&tabid=33
8&language=el-GR
Ν 3982, 4ο Μέρος, Εναρμόνιση με την οδηγία 2009/33/ΕΚ/23/04/2009
Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών
μεταφορών
Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Τεύχος 1ο, ΦΕΚ 143/17/06/2011
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Δ. Τόπος

http://www.startupgreece.gov.gr/sites/default/files/%20%CE%91%20143_%C
E%9D3982_17062011_1.PDF

Νόμος/Απόφαση
Θέμα
Πηγή
Δ. Τόπος

ΚΥΑ Δ6/Β/οικ. 5825
Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Τεύχος 2ο , ΦΕΚ 407/09/04/2010
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=u2VM2IzaXIc%3D&tabid=50
8

Νόμος/Απόφαση
Θέμα
Πηγή
Δ. Τόπος

Εγκύκλιος οικ. 1603/4.10.2010
Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ)
ΥΠΕΚΑ
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=29ttxP%2b58fw%3d&tabid=5
08&language=el-GR

Νόμος/Απόφαση

Υπ. Απόφαση 49731, Τροποποίηση του άρθρου 25 της υπ’ αριθμ.
3046/304/89 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Δ΄59)
Περί Κτιριοδομικού Κανονισμού
Εφημερίς της Κυβερνήσεως, ΦΕΚ 498/23/11/2010
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=Z7%2fYp0BdLTg%3d&tabid
=508&language=el-GR

Θέμα
Πηγή
Δ. Τόπος

Νόμος/Απόφαση
Θέμα

Πηγή
Δ. Τόπος
Νόμος/Απόφαση
Θέμα
Δ. Τόπος
Νόμος/Απόφαση
Θέμα

Πηγή
Δ. Τόπος
Νόμος/Απόφαση
Θέμα

ΠΔ 7/2011, συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/125/ΕΚ και τροποποίηση του
ΠΔ 32/2010
Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα
συνδεόμενα με ενέργεια προϊόντα, σε συμμόρφωση με την Οδηγία
2009/125/ΕΚ και τροποποίηση του ΠΔ 32/2010
Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Τεύχος 1ο , ΦΕΚ 14/11/02/2011
http://nomoi.info/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%91-14-2011.html
Ν. 4122/2013, Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ
Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων
Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Τεύχος 1ο , ΦΕΚ42/19/02/2013
http://www.buildingcert.gr/N4122_2013.pdf
ΚΥΑ 12400/1108/, Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία
2010/30/ΕΕ
Ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα
με την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής
ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με αυτά.
Τράπεζα Νομικών
http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/ya12400_11.htm

Πηγή

Νόμος 3851/2010
Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής.
Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Τεύχος 1, ΦΕΚ 85/04/06/2010

Δ. Τόπος

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=pnhppGnURds%3D

Νόμος/Απόφαση
Θέμα
Πηγή
Δ. Τόπος

Υ.Α.11389 / 1993
Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
Ε.Ε.Τ.Α.Α.
http://www.eetaa.gr:8080/kodikas/nm_ptext.jsp?nkey=44&akey=209

Νόμος/Απόφαση
Θέμα

Νόμος 3889/2010
Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση
Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις.
Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Τεύχος 1, ΦΕΚ 182/14/10/2010
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=h1wqDS%2FNDHg%3D

Πηγή
Δ. Τόπος
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4.3.

Ευρωπαϊκοί σύνδεσμοι/εργαλεία

Τίτλος
Θέμα
Δημιουργός
Δ. Τόπος

SMART SPP
LCC-CO2 Τool user guide
PROCURA+, European Commission, Intelligent Energy
http://www.smartspp.eu/fileadmin/template/projects/smart_spp/files/Guidance/En_SMARTSPP_L
CC_CO2_Tool_User_Guide_FINAL.pdf
http://www.smartspp.eu/fileadmin/template/projects/smart_spp/files/Guidance/Final_versions/EN_
SMART_SPP_Tool_User_Guide_2011_FINAL.pdf

Τίτλος
Θέμα
Δημιουργός
Δ. Τόπος

GPP Criteria
GPP Training Toolkit
European Commission, Environment
http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm

Τίτλος
Θέμα
Δημιουργός
Δ. Τόπος

Δελτίο προϊόντων – Θερμομόνωση
Κριτήρια Θερμομόνωσης
European Commission,
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/insulation/el.pdf

Τίτλος
Θέμα
Δημιουργός
Δ. Τόπος

Πράσινη δημόσια σύμβαση (ΠΔΣ) Δελτίο προϊόντος
Κατασκευές
European Commission
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_product_sheet
_el.pdf

Τίτλος
Θέμα
Δημιουργός
Δ. Τόπος

EU GPP Criteria
Κριτήρια ηλεκτρισμού
European Commission
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/electricity.pdf

Τίτλος
Θέμα
Δημιουργός
Δ. Τόπος

EU GPP Criteria
Κριτήρια εσωτερικού φωτισμού
European Commission
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Indoor%20Lighting%20%20EU%20GPP%20Criteria%20Final%20draft.pdf

Τίτλος
Θέμα
Δημιουργός
Δ. Τόπος

EU GPP Criteria
Κριτήρια εξοπλισμού γραφείου
European Commission
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/office_it_equipment.pdf

Τίτλος
Θέμα
Δημιουργός
Δ. Τόπος

EU GPP Criteria
Κριτήρια οδικού φωτισμού και σημάτων κυκλοφορίας
European Commission
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting.pdf

Τίτλος
Θέμα
Δημιουργός
Δ. Τόπος

EU GPP Criteria
Κριτήρια μεταφορών
European Commission
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/transport.pdf

Τίτλος
Θέμα
Δημιουργός
Δ. Τόπος

GPP Training Toolkit, Module 1: Managing GPP Implementation
European Ecolabel
European Commission, Environment
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_ecolabels.pdf

Τίτλος
Θέμα

GPP Training Toolkit, Module 1: Managing GPP Implementation
GPP and Environmental Management Systems
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Δημιουργός
Δ. Τόπος

European Commission, Environment
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_gpp_and_ems
.pdf

Τίτλος
Θέμα
Δημιουργός
Δ. Τόπος

GPP Training Toolkit, Module 1: Managing GPP Implementation
GPP Policy
European Commission, Environment
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_gpp_policy.p
df

4.4.

Ευρωπαϊκοί σύνδεσμοι στα Ελληνικά

Τίτλος
Θέμα
Δημιουργός
Δ. Τόπος

Δελτίο προϊόντος πράσινης δημόσιας σύμβασης (ΠΔΣ)
ΠΔΣ Ηλεκτρική ενέργεια
European Commission, Environment, ΥΠΕΚΑ
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=VhoxU77vdUo%3D&tabid=533

Τίτλος
Θέμα
Δημιουργός
Δ. Τόπος

Δελτίο προϊόντων για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις
Θερμομόνωση
European Commission, Environment, ΥΠΕΚΑ
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/insulation/el.pdf

Τίτλος
Θέμα
Δημιουργός
Δ. Τόπος

Δελτίο προϊόντος πράσινης δημόσιας σύμβασης (ΠΔΣ)
ΠΔΣ Μεταφορές
European Commission, Environment, ΥΠΕΚΑ
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=p4%2BIEOngIjA%3D&tabid=53
3

Τίτλος
Θέμα
Δημιουργός
Δ. Τόπος

Εισαγωγή στις ΠΔΣ
Εκπαιδευτικό Βοήθημα για τις ΠΔΣ
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΥΠΕΚΑ
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=GuDnCq6Sld4%3d&tabid=533

Τίτλος
Θέμα
Δημιουργός
Δ. Τόπος

Procura +
Ένας οδηγός για Βιώσιμες και Συμφέρουσες Δημόσιες Προμήθειες
ICLEI , Procura +
http://www.procuraplus.org/fileadmin/files/Manuals/Greek_Manual/Procura__Ma
nual_complete_greek1.pdf

Τίτλος
Θέμα
Δημιουργός
Δ. Τόπος

Εγχειρίδιο
Κοινές Πράσινες Προμήθειες
European Commission, Intelligent Energy,
http://www.proee.eu/fileadmin/pro_ee/inhalte/dokumente/PROEE_Manual_gr.pdf

4.5.

Ελληνικοί σύνδεσμοι

Τίτλος
Θέμα
Δημιουργός
Δ. Τόπος

Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ)
ένα ισχυρό εργαλείο προώθησης της Πράσινης Ανάπτυξης
ΥΠΕΚΑ
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=533

Τίτλος
Θέμα
Δημιουργός
Δ. Τόπος

Σύμφωνο των Δημάρχων
Δέσμευση δημάρχων Ε.Ε. για μείωση εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020.
Ε.Ε.
http://www.simfonodimarxon.eu/index_el.html

Τίτλος
Θέμα
Δημιουργός

Σύμφωνο των Νησιών
Σύμφωνο νησιών για μείωση εκπομπών και Αειφόρες δράσεις
Pact of Islands
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Δ. Τόπος

4.6.

http://www.islepact.eu/html/index.aspx?pageid=1020&langID=4

Άλλοι χρήσιμοι σύνδεσμοι



Έργο EFFECT (www.effectproject.eu)



Πρόγραμμα Νοτιοανατολική Ευρώπη (www.southeast-europe.net)



ΥΠΕΚΑ-Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=533



ΥΠΕΚΑ- Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας



ΥΠΕΚΑ- Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ)
(http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=339&language=el-GR)



PROCURA PLUS + : (http://www.procuraplus.org)



Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου ΔΑΦΝΗ (http://www.dafni.net.gr/gr/home.htm)



Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: http://www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/home



ΚΑΠΕ: http://www.cres.gr/kape/index_gr.htm



ΕΠΤΑ: http://www.epta.gr/

(http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=229&language=el-GR)
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