BUY SMART+
Πράσινες συμβάσεις στην Ευρώπη

Πράσινες Συμβάσεις και προστασία του
κλίματος
Οδηγός Πράσινων Συμβάσεων
Γραφειακού Εξοπλισμού
με ενεργειακά και περιβαλλοντικά κριτήρια

Ο οδηγός αυτός συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «Buy smart+ – Πράσινες
Συμβάσεις στην Ευρώπη», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια
για την Ευρώπη» (“Intelligent Energy – Europe”).

www.buy-smart.info

Έκδοση:

Berliner Energieagentur GmbH
Französische Straße 23, 10117 Berlin
e-mail: office@berliner-e-agentur.de
Website: www.berliner-e-agentur.de

Ανάπτυξη περιεχομένου:

Rhônalpenergie-Environnement
Catherine Premat and Laurent Cogérino

Ημερομηνία:

Ιούνιος 2012

Δήλωση αποποίησης ευθύνης:

Η αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτού του οδηγού ανήκει στους συγγραφείς. Δεν
αντικατοπτρίζει απαραίτητα την γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η EACI (Executive Agency
of Competitiveness & Ιnnovation), ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευθύνονται για οποιαδήποτε
χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών.

Οδηγός πράσινων συμβάσεων σε γραφειακό εξοπλισμό

Πίνακας περιεχομένων
GreenLabelsPurchase

1

1.

Εισαγωγή

4

2.

Εξοπλισμός, στατιστικά της ενεργειακής του κατανάλωσης και περιβαλλοντικές
επιπτώσεις
5

3.

Πράσινες δημόσιες προμήθειες

5

4.

Στοχοθετημένα προϊόντα και σχετικά κριτήρια

7

5.

Σήμανση στην ενέργεια και το περιβάλλον

14

5.1

15

5.2

5.3

Ενεργειακό Αστέρι (Energy Star) (Τύπος II)
5.1.1

Στοχοθετημένο προϊόν / υπηρεσία

15

5.1.2

Φορείς πιστοποίησης σήμανσης

16

5.1.3

Μηχανισμοί ελέγχου

16

5.1.4

Κόστος

16

5.1.5

Διαθεσιμότητα αγοράς

16

Ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα «Ecolabel» (Τύπος I)

16

5.2.1

Στοχοθετημένο προϊόν / υπηρεσία

17

5.2.2

Φορείς πιστοποίησης σήμανσης

17

5.2.3

Μηχανισμοί ελέγχου

18

5.2.4

Κόστος

18

5.2.5

Διαθεσιμότητα αγοράς

18

TCO (Τύπος I)

18

5.3.1

Στοχοθετημένο προϊόν / υπηρεσία

19

5.3.2

Φορείς πιστοποίησης σήμανσης

20

5.3.3

Μηχανισμοί ελέγχου

20

5.3.4

Κόστος

20

5.3.5

Διαθεσιμότητα αγοράς

20

5.4

Σήμανση EK

20

5.5

Μπλε Άγγελος (Blue Angel) (Τύπος I)

21

5.5.1

Στοχοθετημένο προϊόν / υπηρεσία

21

5.5.2

Φορείς πιστοποίησης σήμανσης

21

2

Οδηγός Πράσινων Συμβάσεων σε γραφειακό εξοπλισμό

5.6

5.7

6.

5.5.3

Μηχανισμοί ελέγχου

21

5.5.4

Κόστος

22

5.5.5

Διαθεσιμότητα αγοράς

22

Σκανδιναβικός Κύκνος (Nordic Swan) (Τύπος I)

22

5.6.2

Φορείς πιστοποίησης σήμανσης

22

5.6.3

Μηχανισμοί ελέγχου

22

5.6.4

Κόστος

22

5.6.5

Διαθεσιμότητα αγοράς

23

EPEAT (Type II)

23

5.7.1

Στοχοθετημένο προϊόν / υπηρεσία

23

5.7.2

Φορείς πιστοποίησης σήμανσης

24

5.7.3

Μηχανισμοί ελέγχου

24

5.7.4

Κόστος

24

5.7.5

Διαθεσιμότητα αγοράς

24

5.8

Οδηγία RoHS

24

5.9

Σύγκριση των σημάνσεων

25

Πρακτικές οδηγίες προμήθειας και χρήσης, που εφαρμόζονται στον γραφειακό
εξοπλισμό σύμφωνα με τα κριτήρια της βιώσιμης ανάπτυξης
25
6.1

Κατευθυντήριες γραμμές για προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού

25

6.2

Συγκεκριμένες οδηγίες για προμήθεια εξοπλισμού γραφείου

26

6.3

Διαδικαστική πρόταση: Πώς συντάσσεται ένας διαγωνισμός προμήθειας φιλικού
προς το περιβάλλον και ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού γραφείου;

30

7.

Λίστα συντομογραφιών

32

8.

Αναφορές

33

Παράρτημα 1

34

Παράρτημα 2

35

Παράρτημα 3

36

3

Οδηγός πράσινων συμβάσεων σε γραφειακό εξοπλισμό

1. Εισαγωγή
Σύμφωνα με έκθεση που εξέδωσε το Κοινό
Κέντρο Ερευνών (Joint Research Center) της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής,
η
κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την ΕΕ
αυξάνεται συνεχώς. Επομένως πληθώρα μέτρων
έχουν υιοθετηθεί, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και
στα διάφορα κράτη μέλη, για τον περιορισμό της
κατανάλωσής ενέργειας και συνεπώς και των
εκπομπών CO2. Στον οικιακό τομέα η
κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκε κατά 10.8%,
την περίοδο 1999 – 2004. Η ίδια έκθεση
αναφέρει ότι η κατανάλωση ενέργειας στον
τριτογενή τομέα (υπηρεσίες) είχε ακόμα μεγαλύτερη άνοδο (15.8%), ενώ η κατανάλωση στον
βιομηχανικό τομέα ανήλθε στο 9.5%.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η κατανάλωση ενέργειας που συνδέεται με τις
τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ), έχει επίσης σημειώσει σημαντική
αύξηση. Μια επιπλέον αύξηση της τάξης του 40% έχει προβλεφθεί για τα επόμενα 10 χρόνια
[σύμφωνα με το ISI 2003]. Αυτή η αύξηση έρχεται σε αντίφαση με τους στόχους που
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μέρος της δέσμης μέτρων για την ενέργεια και το
κλίμα. Η αντίφαση γίνεται ακόμα πιο ορατή όταν λαμβάνονται υπόψη η «ενσωματωμένη
ενέργεια» και οι ανάλογες εκπομπές.
Συνεπώς, ο εξοπλισμός γραφείου αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές κατηγορίες
κατανάλωσης ενέργειας στον τριτογενή τομέα, καθώς το μερίδιό του στη συνολική
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κυμαίνεται μεταξύ 20% και 40%.
Μελέτη που διενεργήθηκε από την εταιρεία Gartner και ενημερώθηκε από την GreenΙΤ έδειξε
ότι ο εξοπλισμός υπολογιστών κατανάλωσε 830 TWh της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας το
2008 και αυτή η κατανάλωση αναμένεται να φτάσει στο ύψος των 900 TWh εντός του 2012.
Στις μονάδες υπολογιστών και τις συσκευές επικοινωνιών (τηλέφωνα, έξυπνα τηλέφωνα, κτλ.)
θα αντιστοιχεί το 60% αυτής της παγκόσμιας κατανάλωσης. Για τον εξοπλισμό που βρίσκεται σε
κατάσταση αναμονής αντιστοιχούν 47 ΤWh κάθε χρόνο. Αυτή η ποσότητα μεταφράζεται σε
κόστος 6.4 εκατομμύρια ευρώ, και σε 19 εκατομμύρια τόνους εκπομπών CO2. Με την απουσία
ρυθμιστικών μέτρων, αυτό το επίπεδο κατανάλωσης της ενέργειας συνεχώς θα αυξάνεται. Σαν
συνέπεια, το Ρυθμιστικό Συμβούλιο του Οικολογικού Σχεδιασμού ενέκρινε την πρόταση της
Επιτροπής για υιοθέτηση ρυθμίσεων, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής
ενέργειας σε όλες τις οικιακές και γραφειακές συσκευές, ενόσω βρίσκονται σε κατάσταση
αναμονής. Αυτή η οδηγία οικολογικού σχεδιασμού μπορεί να εφαρμοστεί για όλες τις
ηλεκτρικές συσκευές. Καθορίζει τη μέγιστη επιτρεπτή τιμή κατανάλωσης ενέργειας, για
παράδειγμα σε γραφειακό εξοπλισμό, που βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Από το 2010, η
στοχοθετημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για συσκευές που βρίσκονται σε κατάσταση
απενεργοποίησης/αναμονής είναι 1 watt, με πρόθεση να φτάσει τα 0.5 watts μέσα στο 2013. Ο
στόχος αυτής της Οδηγίας είναι να εξοικονομίσει 35 TWh ενέργειας το χρόνο έως το 2020
[Οδηγία Οικολογικού σχεδιασμού].
Στο πρώτο μέρος του παρόντος Οδηγού παρουσιάζονται τα σημαντικότερα τεχνολογικά
επιτεύγματα σχετικά με την ενέργεια για κάθε κατηγορία γραφειακού εξοπλισμού, μαζί με τις
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ετήσιες πρότυπες τιμές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούνται ως βάση για
τον υπολογισμό ενδεχόμενης εξοικονόμησης ενέργειας.
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι διάφορες ενεργειακές και περιβαλλοντικές ετικέτες και
γίνεται σύγκριση των αντίστοιχων κριτηρίων τους, ενώ παράλληλα παρουσιάζεται η δυνατή
εξοικονόμηση ενέργειας που απορρέει από την εφαρμογή αυτών των κριτηρίων. Επίσης
παρέχονται προτάσεις για την αγορά γραφειακού εξοπλισμού, και επιπλέον, πρακτικές
προτάσεις για την ενσωμάτωση των κριτηρίων ενεργειακής απόδοσης σε διαγωνισμούς και
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Σκοπός του οδηγού:
Ο στόχος των προτάσεων που προωθούνται σε αυτό τον οδηγό είναι η καθιέρωση μιας λογικής
και αποτελεσματικής πολιτικής για την προμήθεια προϊόντων, που συμβάλουν στη μείωση του
ενεργειακού κόστους, ως μέρος της διαδικασίας προμήθειας γραφειακού εξοπλισμού. Η λογική
χρήση των πηγών ενέργειας εξυπηρετεί την προστασία τόσο του κλίματος όσο και του
περιβάλλοντος, διευκολύνοντας κατά συνέπεια την είσοδο σε μία βιώσιμη οικονομία. Είναι
προφανές ότι η δυνατότητα για θετικά αποτελέσματα σε αυτόν τον τομέα θα μπορεί στη
συνέχεια να έχει ευρέως θετικό αντίκτυπο στον πληθυσμό.
2. Εξοπλισμός, στατιστικά της ενεργειακής του κατανάλωσης και περιβαλλοντικές
επιπτώσεις
Εξυπηρετητές, κέντρα πληροφοριών, φωτοαντιγραφικές μηχανές, υπολογιστές και οθόνες είναι
οι μεγαλύτεροι καταναλωτές ενέργειας στον τομέα της ΤΠΕ. Επιπλέον, κάποιες συσκευές
καταναλώνουν ακόμη περισσότερη ενέργεια όταν μπαίνουν σε κατάσταση αναμονής (όπως
στην περίπτωση των εκτυπωτών και των μηχανών φαξ), ενώ άλλες καταναλώνουν ηλεκτρική
ενέργεια ακόμα και όταν τερματιστούν (λειτουργία τερματισμού/αναμονής).
Η σημαντική διείσδυση των ΤΠΕ σε όλο τον κόσμο προκαλεί μεγάλες περιβαλλοντικές
προκλήσεις, των οποίων η πραγματική δυναμική συχνά δεν αναγνωρίζεται: η κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας και οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου είναι αδιαμφισβήτητα κάποιες από
αυτές, όπως επίσης και η εξάντληση των μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων και η απόρριψη
τοξικών ουσιών.
3. Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις
Ο όρος Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) νοείται ως "η διαδικασία κατά την οποία οι
δημόσιες αρχές επιδιώκουν να προμηθεύονται αγαθά, υπηρεσίες και έργα με μειωμένο
περιβαλλοντικό αντίκτυπο, καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, όταν αυτά συγκρίνονται
με αγαθά, υπηρεσίες και έργα με την ίδια πρωταρχική λειτουργία και θα είχαν διατεθεί υπό
άλλες συνθήκες.”
Η Ενεργειακή πολιτική 20-20-20 ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσε ως στόχους 20% μείωση των
εκπομπών CO2 , 20% μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, και 20% αύξηση στη χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2020. Ο στόχος της ενεργειακής αποδοτικότητας είναι ο
μόνος μη δεσμευτικός στόχος στα επίπεδα της ΕΕ και επίσης αυτός που φαίνεται λιγότερο
πιθανό να επιτευχθεί μέχρι το 2020. Οι τελευταίοι υπολογισμοί δείχνουν ότι με το σημερινό
ρυθμό υλοποίησης μόνο το ήμισυ του στόχου θα επιτευχθεί. Για να υποστηριχθούν οι
παραπάνω στόχοι ενεργειακής αποδοτικότητας τέθηκε σε εφαρμογή η οδηγία 2006/32/ΕΕ περί
ενεργειακών υπηρεσιών, η οποία στο Άρθρο 5 απαιτεί οι αγοραστές του δημόσιου τομέα να
προμηθεύονται ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
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Πηγή: 2012, CEPS, Η υιοθέτηση πράσινων δημόσιων συμβάσεων στην ΕΕ των 27

Από τότε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διάφορες πρωτοβουλίες σχετικά με τις ΠΔΠ. Το
2008, τέθηκε ο στόχος του 50% πράσινης προμήθειας για το έτος 2010 με εφαρμογή των ΠΔΠ,
δημοσιεύτηκε η εργαλειοθήκη των ΠΔΠ και θεσπίστηκαν ποικίλες νομοθετικές απαιτήσεις:
 Κανονισμός Αρ 106/2008: Κανονισμός Ενεργειακού Αστεριού (Energy Star - 2008)
 Οδηγία 2009/33/ΕΕ: Οδηγία Καθαρών Οχημάτων (2009)
 Οδηγία 2010/30/ΕΕ: Οδηγία Επισήμανσης Κατανάλωσης Ενέργειας (2010)
 Οδηγία 2010/31/ΕΕ: Οδηγία Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (2010)
Ακόμα, η στρατηγική της Ευρώπης για το 2020 έχει αναγνωρίσει τις δημόσιες συμβάσεις σαν το
κλειδί για την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Τον Οκτώβριο
του 2011, η Επιτροπή της ΕΕ εξέδωσε το Εγχειρίδιο Πράσινων Αγορών που παρέχει μια
εισαγωγή για τις ΠΔΠ.
Οι συμβάσεις κατέχουν ιδανική θέση στους δημόσιους οργανισμούς και τις ιδιωτικές εταιρείες
ώστε να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών, όταν οι
προμηθευτές θεωρηθούν ως πηγές καινοτομιών. Οι δημόσιες αρχές ξοδεύουν περίπου δύο
τρισεκατομμύρια Ευρώ ετησίως, το ισοδύναμο περίπου του 19% του ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος της ΕΕ. Η συχνή ζήτηση οικολογικά αποδοτικών προϊόντων θα δώσει κίνητρο στους
προμηθευτές να προσφέρουν περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες, που τηρούν τη σύγχρονη
ποιότητα και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Οι συμβάσεις με καινοτόμα χαρακτηριστικά θα
αποτελέσουν μια από τις βασικές ικανότητες των εταιριών ώστε να διατηρούν αρκετά υψηλό
ρυθμό καινοτομίας, σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο.
Οι πράσινες συμβάσεις βοηθούν στην επίλυση περιβαλλοντικών θεμάτων, μειώνοντας τις
εκπομπές τοξικών αερίων και αερίων θερμοκηπίου. Επιλέγοντας πράσινα προϊόντα και
υπηρεσίες, απελευθερώνονται λιγότερο επιβλαβείς ουσίες και διατηρούνται οι φυσικοί πόροι.
Η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων οδηγεί, κατά γενική ομολογία, σε μικρότερες
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βλάβες της υγείας. Η σύμβαση είναι επίσης ένα ισχυρό εργαλείο, το οποίο οι δημόσιες αρχές
αλλά και οι ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν, προκειμένου να μειώσουν τις
εκπομπές τους σε CO2 και να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων τους που αφορούν στην
κλιματική αλλαγή.
Αν και μερικές φορές τα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα είναι πιο δαπανηρά τη στιγμή της
αγοράς τους, μπορούν να αποδειχθούν φθηνότερα σε βάθος χρόνου.
4. Στοχοθετημένα προϊόντα και σχετικά κριτήρια
Γιατί να αγορασθεί ενεργειακά αποδοτικός και φιλικός προς το περιβάλλον γραφειακός
εξοπλισμός;
- Οι πιθανοί λόγοι για να λάβει κανείς υπόψη περιβαλλοντικά κριτήρια ή κριτήρια
ενεργειακής αποδοτικότητας στις διαδικασίες προμήθειας εξοπλισμού γραφείων, είναι
πολλαπλοί:
Η ενεργειακή αποδοτικότητα και η προστασία του περιβάλλοντος είναι, de facto, δύο
αναπόσπαστα κομμάτια της πολιτικής της ΕΕ που διέπει την ασφάλεια του ενεργειακού
εφοδιασμού, την αλλαγή του κλίματος και άλλων τομέων. Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει
επομένως να ενσωματώνουν και τις ενεργειακές και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις για
την προμήθεια εξοπλισμού γραφείων στις εθνικές τους πολιτικές. Η ΕΕ έχει εκδώσει μια
υπενθύμιση ότι 15 εκατομμύρια υπολογιστές πωλούνται κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Η
ανάλυση κύκλου ζωής (ΑΚΖ) ενός υπολογιστή δείχνει ότι οι φάσεις κατασκευής και
τέλους του κύκλου ζωής του αποτελούν τις σοβαρότερες περιβαλλοντικές οχλήσεις. Τα
ηλεκτρονικά απόβλητα σήμερα αποτελούν το 4% όλων των δημοτικών στερεών
αποβλήτων στη Γαλλία και αναμένεται να αυξηθούν κατά 3% ως 4% το χρόνο.
- Ο κανονισμός Energy Star της ΕΕ (EC) αριθ. 106/2008 απαιτεί την αγορά ενεργειακά
αποδοτικού γραφειακού εξοπλισμού.
Από άποψη ενεργειακών χαρακτηριστικών και τιμής αγοράς του γραφειακού εξοπλισμού, ο
δημόσιος τομέας έχει το πλεονέκτημα της μη απαίτησης κορυφαίας απόδοσης σχετικά με τις
γραφικές απεικονίσεις και επομένως, θεωρητικά, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Γενικά, τα
σημαντικότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του γραφειακού εξοπλισμού για το δημόσιο τομέα
είναι η ασφάλεια, η συνδεσιμότητα και η συμβατότητα.
Η σημαντική διείσδυση των ΤΠΕ σε όλο τον κόσμο προκαλεί μεγάλες περιβαλλοντικές
προκλήσεις των οποίων η πραγματική δυναμική συχνά δεν αναγνωρίζεται: η κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας και οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου είναι αδιαμφισβήτητα κάποιες από
αυτές, όπως επίσης και η εξάντληση των μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων, η απόρριψη
τοξικών και η αύξηση της παραγωγής αποβλήτων. Αυτές οι επιπτώσεις γίνονται πρωτίστως
αισθητές κατά τη διάρκεια της κατασκευής ενός προϊόντος και της διάθεσής του στο τέλος του
κύκλου ζωής του, ενώ πρέπει να αναφερθούν και οι κοινωνικές επιπτώσεις που προκύπτουν
από την παραγωγή τους στις αναδυόμενες χώρες.
Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν μια ποικιλία στοιχείων και υλικών. Οι
εκπομπές που απελευθερώνονται κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή της αποσυναρμολόγησης
ορισμένων μερών τους είναι ιδιαίτερα επιβλαβείς τόσο για τους εργαζόμενους των
εργοστασίων όσο και για το περιβάλλον. Παρακάτω δίνεται ένα δείγμα των ουσιών που
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή υπολογιστών:
 Οθόνες: βάριο, μόλυβδος
 Καλώδια και σύρματα: μόλυβδος (κατά τη συγκόλληση)
 Πλαίσιο: πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) (απελευθέρωση διοξινών κατά την καύση).
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Η ευρωπαϊκή οδηγία για τον περιορισμό επικίνδυνων ουσιών (RoHS) περιορίζει, χωρίς πλήρως
να απαγορεύει, τις ποσότητες που μπορούν να περιέχονται σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό για τις
έξι ακόλουθες ουσίες: υδράργυρος, μόλυβδος, κάδμιο, εξασθενές χρώμιο,
πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB), και πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρας (PBDE).
Η ποσότητα των παραγόμενων ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
αυξάνεται γρηγορότερα από την ικανότητά μας να ανακυκλώσουμε ή να επανεπεξεργαστούμε
αυτά τα υλικά.
Μεταξύ 2006 και 2009, συνολικά 370.506 τόνοι επαγγελματικού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ΗΗE) της Κατηγορίας 3 (υλικό υπολογιστών) μπήκαν στην αγορά, όμως μόνο
51.579 τόνοι ΑΗΗΕ της επαγγελματικής Κατηγορίας 3 συλλέχτηκαν πραγματικά και
επανεπεξεργάστηκαν1. Αυτή η κατάσταση εντείνει σοβαρές ανησυχίες, δεδομένου ότι τα ΑΗΗΕ
αποτελούν μια σημαντική πηγή ρύπανσης και μείωσης των μη ανανεώσιμων πόρων. Η έλλειψη
υποδομής επεξεργασίας ΑΗΗΕ έχει οδηγήσει σε εξαφάνιση μεγάλων ποσοτήτων χαλκού,
χρυσού, ασημιού, παλλάδιου 17, ίνδιου και άλλων πολύτιμων πόρων.
Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων έχει ορίσει ότι οι κύριες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υπολογιστών είναι:
- κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και κατά συνέπεια εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα (CO2)
- ρύπανση αέρα, εδάφους και νερού, σχηματισμός όζοντος (αιθαλομίχλη),
βιοσυσσώρευση ή μόλυνση της τροφικής αλυσίδας και επιδράσεις στους υδρόβιους
οργανισμούς, που προέρχονται από τη χρήση επικίνδυνων ουσιών, π.χ. υδράργυρος
από οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD) και ορισμένους επιβραδυντές φλόγας
- αρνητικός αντίκτυπος στην υγεία των εργαζομένων, λόγω του θορύβου που
δημιουργείται, ο οποίος προκαλεί πίεση σε άτομα ευαίσθητα σε τέτοιους ήχους
περιβάλλοντος
- χρήση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και οι επικίνδυνες εκπομπές που παράγονται
κατά τη διάρκεια της κατασκευής τους.
- παραγωγή αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και της διάθεσης μετά
το τέλος κύκλου ζωής.
Υπολογιστές γραφείου
Η κατανάλωση ενέργειας από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία
χρόνια. Αυτή η εξέλιξη οφείλεται όχι μόνο στη λειτουργία του κύριου επεξεργαστή, αλλά και
των επιμέρους στοιχείων του όπως οι μονάδες δίσκου, οι κάρτες γραφικών και η κεντρική
μονάδα επεξεργασίας (ΚΜΕ). Η αυξανόμενη χρήση των ανεμιστήρων στα συστήματα
υπολογιστών, με σκοπό την αποφυγή της υπερθέρμανσης της ΚΜΕ, παρέχει μια ένδειξη αυτής
της αυξανόμενης ζήτησης ενέργειας. Επιπλέον, στις περισσότερες περιπτώσεις, η μονάδα
δίσκου και η μονάδα CD-ROM σπάνια λειτουργούν και επομένως η επιρροή τους στη γενική
ζήτηση ενέργειας είναι περιορισμένη.
Για την κατασκευή ενός υπολογιστή γραφείου απαιτούνται πρώτες ύλες2 100 φορές
περισσότερες από το βάρος του ενώ παράγεται χημική ρύπανση μεγαλύτερη από το βάρος του
τελικού προϊόντος3: 164 κιλά αποβλήτων, εκ των οποίων τα 24 κιλά θεωρούνται ιδιαιτέρως
1

GreenIT.fr, 2010, με βάση τις εκθέσεις που παρουσιάστηκαν από την ADEME (2006, 2008 and 2009). Υπολογισμοί για δεδομένα
του έτους 2007.
2
"Computer and the Environment", United Nations University, Eric Williams and Ruediger Kuehr, October 2003.
3
Science & Vie, June 2008.
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τοξικά. Στο τέλος του κύκλου ζωής τους, πάρα πολλοί υπολογιστές καταλήγουν σε χωματερές.
Τα τοξικά προϊόντα που περιέχουν, κυρίως βαριά μέταλλα, περνούν, μέσω του εδάφους, στον
υδροφόρο ορίζοντα και τελικά στην τροφική αλυσίδα.
Υπολογιστής
γραφείου
Ηλεκτρική ισχύς [W]
Διάρκεια χρήσης
[ώρες/έτος]
Κατανάλωση ενέργειας
[kWh/έτος]

78.2

Σε
αναμονή
2.2

2,279

3,196

3,285

--

178

7

9

194

Ενεργοποιημένος

Απενεργοποιημένος

Σύνολο

2.7

--

Πίνακας 1: Μέσες τιμές για υπολογιστή γραφείου εξοπλισμένου με 3 GΗz (ή ισοδύναμο) επεξεργαστή,
ενσωματωμένη κάρτα γραφικών, 512 ΜΒ μνήμης (RAM) και σκληρό δίσκο 80-Gbyte, 2007 [IVF]

Φορητοί υπολογιστές
Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των φορητών υπολογιστών είναι αισθητά πιο μικρή από
αυτή των υπολογιστών γραφείου. Η μειωμένη αυτή κατανάλωση οφείλεται σε μια πιο
ενεργειακά αποδοτική αρχιτεκτονική, η οποία επιτρέπει μεγάλες περιόδους λειτουργίας χωρίς
σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο. Η προσαρμογή της συχνότητας λειτουργίας προκειμένου να
πληρούνται τα πρότυπα χρήσης μειώνει τη γενική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ωστόσο,
η πολυπλοκότητα της δομής του επεξεργαστή τους συνεπάγεται υψηλότερες δαπάνες
κατασκευής.
Όταν οι φορητοί υπολογιστές χρησιμοποιούνται για να αντικαταστήσουν τους υπολογιστές
γραφείου, ο χρόνος χρήσης τους είναι περίπου ίδιος. Ωστόσο, οι φορητοί υπολογιστές
βρίσκονται συχνότερα σε κατάσταση αναμονής.
Φορητός υπολογιστής

Ενεργοποιημένος

Ηλεκτρική ισχύς [W]
Διάρκεια χρήσης
[ώρες/έτος]
Κατανάλωση ενέργειας
[kWh/έτος]

32

Σε
αναμονή
3

2,613
84

Απενεργοποιημένος

Σύνολο

1.5

--

2,995

3,153

--

9

5

98

Πίνακας 2: Μέσες τιμές για έναν φορητό υπολογιστή με 1.7 GHz επεξεργαστή (ή ισοδύναμο), αξιόλογες
ικανότητες σε 3D γραφικά, 15" οθόνη, 512 MB μνήμη (RAM) και 60-GB σκληρό δίσκο, 2007 [IVF]

Συγκρίνοντας τα 30 W που καταναλώνονται από ένα φορητό υπολογιστή (εξοπλισμένο πχ. με
μια οθόνη LCD) με τα 120 W από έναν προσωπικό υπολογιστή συν 80 W από μια οθόνη
καθοδικού σωλήνα (CRT), προκύπτει ότι είναι δυνατό να εξοικονομηθεί μέχρι και το 80% της
ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία ενός υπολογιστή γραφείου, επιλέγοντας φορητό.
Ακόμα κι αν ο φορητός υπολογιστής, που προορίζεται να αντικαταστήσει έναν προσωπικό
υπολογιστή, έχει εξοπλιστεί με μια μεγαλύτερη οθόνη (μέχρι 16" ή 17") και ένα λιγότερο
αποδοτικό σύστημα διαχείρισης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, η εξοικονόμηση θα μπορούσε
εύκολα να φτάσει το 50% [σύμφωνα με το Energy Star].

9

Οδηγός πράσινων συμβάσεων σε γραφειακό εξοπλισμό

Οθόνες
Στην αγορά διατίθενται δύο διαφορετικών τεχνολογιών οθόνες. Παλαιότερα ο δημοφιλέστερος
τύπος ήταν αυτός του καθοδικού σωλήνα (CRT), ο οποίος σπάνια πωλείται στις μέρες μας, με
εξαίρεση τους γραφίστες (λόγω της καλύτερης αποτύπωσης των χρωμάτων). Στην πλειονότητά
τους έχουν αντικατασταθεί από τις οθόνες LCD (υγρών κρυστάλλων).

Φωτογραφίες: Οθόνη LCD

17" οθόνη LCD
(λογικής τιμής)
Ηλεκτρική ισχύς [W]
Διάρκεια χρήσης
[ώρες/έτος]
Κατανάλωση ενέργειας
[kWh/έτος]
17" οθόνη CRT
Ηλεκτρική ισχύς [W]
Διάρκεια χρήσης
[ώρες/έτος]
Κατανάλωση ενέργειας
[kWh/έτος]

Οθόνη CRT

Ενεργοποιημένη

Σε αναμονή

Απενεργοποιημένη

Σύνολο

25

1.2

1.2

--

2,586

3,789

2,375

--

52.2

4.3

3.6

60.4

Ενεργοποιημένη
73

Αναμονή
3

Απενεργοποιημένη
3

Σύνολο
--

2,586

3,789

2,375

--

153.3

10.9

9

173.2

Πίνακας 3: Μέσες τιμές για κανονικές οθόνες το 2009 [Energy Star]

Εκτυπωτές
Στον τομέα του γραφειακού εξοπλισμού, δύο τύποι εκτυπωτών είναι κυρίαρχοι: Οι ψεκασμού
μελάνης και οι λέιζερ. Αν και οι εκτυπωτές λέιζερ γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς, η
ενέργεια που καταναλώνουν είναι υψηλότερη από αυτή των εκτυπωτών μελάνης. Οι
εκτυπωτές λέιζερ χρησιμοποιούνται κυρίως σε δίκτυα με μεγάλο όγκο εκτυπώσεων.
Προσφέρουν υψηλή ποιότητα εκτύπωσης με άμεσα μετρήσιμο, σχετικά χαμηλού επιπέδου,
λειτουργικό κόστος (γραφίτης), γεγονός που εξηγεί, εν μέρει, την επιτυχία τους. Η συνεχής
θέρμανση του κάδου κατά την τοποθέτηση του εκτυπωτή σε κατάσταση αναμονής και
ενεργοποίησης αποτελεί την μεγαλύτερη πηγή κατανάλωσης ενέργειας. Η σταθεροποίηση της
μελάνης πάνω στην πλάκα εκτύπωσης πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη. Η πτώση της
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θερμοκρασίας του κάδου, όταν ο εκτυπωτής τοποθετείται σε λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας στην κατάσταση αναμονής, θα μπορούσε να εξυπηρετήσει χαμηλότερα κόστη
ενέργειας.
Οι εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης συχνά χρησιμοποιούνται για έγχρωμη εκτύπωση ή ως ειδικοί
εκτυπωτές εργασίας. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχει παρατηρηθεί μια σημαντική
πτώση των τιμών γι αυτή την κατηγορία εκτυπωτών. Λόγω των πιέσεων προς τους
κατασκευαστές για χαμηλό κόστος, τα κουμπιά απενεργοποίησης έχουν, ως επί το πλείστον,
ενσωματωθεί στην ηλεκτρική τροφοδοσία χαμηλής τάσης (γεγονός που στην πραγματικότητα
εμποδίζει τις συσκευές στην είσοδό τους σε κατάσταση αναμονής). Για το λόγο αυτό, οι
συσκευές αυτές παραμένουν ενεργειακά μη αποδοτικές, όταν βρίσκονται σε κατάσταση
αναμονής, και η ενέργεια που καταναλώνουν σε αυτή την κατάσταση αντιπροσωπεύει μεγάλο
ποσοστό της συνολικής τους κατανάλωσης σε ηλεκτρική ενέργεια.
Εκτυπωτής μελάνης,
11/4 εικόνες ανά λεπτό
Ηλεκτρική ισχύς [W]
Βαθμός χρήσης
[σελίδες/έτος]
Κατανάλωση ενέργειας
[kWh/έτος]
Εκτυπωτής laser, 32
εικ./λεπτό, α/μ
Ηλεκτρική ισχύς [W]
Βαθμός χρήσης
[σελίδες /έτος]
Κατανάλωση ενέργειας
[kWh/έτος]

Ενεργοποιημένος

Σε αναμονή

Απενεργοποιημένος

Σύνολο

15
3,000
ασπρόμαυρες
1,000 έγχρωμες

1

-

--

0.1

8.7

-

8.8

Ενεργοποιημένος

Σε αναμονή

Απενεργοποιημένος

Σύνολο

650
100,000
ασπρόμαυρες

40

-

--

33.8

350.4

-

384.2

--

Πίνακας 4: Παραδείγματα μέσων τιμών ηλεκτρικής ισχύος και κατανάλωσης ενέργειας εκτυπωτών, 2009
[Πηγή: Energy Star]

Πολύ-λειτουργικές συσκευές
Οι πολύ-λειτουργικές συσκευές είναι συσκευές επεξεργασίας εικόνων διαθέσιμες σε
καταστήματα λιανικής πώλησης είτε ως ολοκληρωμένα συστήματα είτε ως συνδυασμός
λειτουργικά ολοκληρωμένων στοιχείων. Οι συσκευές αυτές είναι σε θέση να εκτελούν δύο
τουλάχιστον από τις ακόλουθες λειτουργίες: φωτοτύπηση, εκτύπωση, ψηφιοποίηση ή
λειτουργία τηλεομοιοτυπίας (φαξ). Η λειτουργία ως φωτοτυπικό, όπως εννοείται από τον
ορισμό, διαφέρει από την "πρόχειρη" λειτουργία αντιγραφής μεμονωμένων σελίδων μέσω
φαξ. Αυτές οι συσκευές είναι σε θέση να αντλούν ενέργεια απευθείας από το ηλεκτρικό δίκτυο
ή μέσω θύρας USB.
Υπό κανονικές συνθήκες, μια συσκευή εκτύπωσης, σάρωσης, φαξ ή φωτοτύπισης καταναλώνει
η κάθε μια μόνης της λιγότερη ενέργεια από μια πολύ-λειτουργική συσκευή που διαθέτει
παρόμοια χαρακτηριστικά. Από την άλλη όμως, η κατανάλωση ενέργειας μιας πολύλειτουργικής συσκευής είναι 50% μικρότερη από την αθροιστική κατανάλωση αυτών των
τεσσάρων συσκευών. Αυτός ο γενικός κανόνας δεν ισχύει μόνο για μικρές εργασίες, που
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μπορούν να εκτελούνται από αυτές τις «όλα σε ένα» μηχανές, σε σπίτια ή σε μικρού μεγέθους
γραφεία εταιρειών, αλλά επεκτείνεται και για μεγάλο όγκο παραγωγής, χαρακτηριστικού
λειτουργίας μεγάλης κλίμακας γραφείων. Σε κατάσταση αναμονής, η κατανάλωση ενέργειας
μιας πολύ-συσκευής είναι σημαντικά μικρότερη από το άθροισμα της κατανάλωσης και των
τεσσάρων συσκευών, εφόσον ληφθούν ξεχωριστά. Ωστόσο, εάν θεωρείται μία μόνο λειτουργία
αναγκαία, τότε θα πρέπει να αγοραστεί μια μεμονωμένη συσκευή προκειμένου να μειωθεί το
κόστος και η συνολική κατανάλωση ενέργειας [Energy Star].
Πολυσυσκευή, διπλής
λειτουργίας, 6 έως 12
εικ./λεπτό
Ηλεκτρική ισχύς [W]
Βαθμός χρήσης [σελίδες
/έτος]
Κατανάλωση ενέργειας
[kWh/έτος]

Σε
αναμονή

Απενεργοποιημένη

Σύνολο

500
5,000
ασπρόμαυρες
1,000 έγχρωμες

15

-

--

4.8

131.4

Ενεργοποιημένη

--

136.2

Πίνακας 5: Παραδείγματα μέσων τιμών ηλεκτρικής ισχύος και κατανάλωσης ενέργειας για μια τυπική
πολύ-συσκευή, 2009 [Πηγή: Energy Star]

Συσκευές τηλεομοιοτυπίας (φαξ)
Οι συσκευές φαξ περιλαμβάνονται στα μέσα επικοινωνίας που βρίσκονται σε ένα γραφείο. Ο
μέσος χρόνος χρήσης τους είναι συνήθως πολύ μικρός, καθιστώντας κυρίαρχη κατάσταση
λειτουργίας τους την αναμονή. Κατά τη διάρκεια της ηλεκτροστατικής φόρτισης και
αποτύπωσης της μελάνης καταναλώνεται μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας. Ακόμα στην
κατάσταση αναμονής, κατά την οποία η μονάδα αποτύπωσης της μελάνης συνεχώς
θερμαίνεται, καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια από αυτή που καταναλώνεται σε
κατάστασης ενεργοποίησης. Συσκευές που διαθέτουν επιλογή εξοικονόμησης ενέργειας είναι
δυνατό να εξοικονομήσουν σημαντική ποσότητα ενέργειας. Όταν αυτές οι συσκευές είναι
απενεργοποιημένες δεν καταναλώνεται ενέργεια.

Πολυσυσκευή + Φαξ, 6-12
(Εικ./λεπτό)
(Έγχρωμο laser, 6-12
Εικ./λεπτό)
Ηλεκτρική ισχύς [W]
Βαθμός χρήσης
[σελίδες/έτος]

Ενεργοποιημένη

Σε
αναμονή

Απενεργοποιημένη

Σύνολο

600

15

-

--

5,000 α/μ
1,000 έγχρωμες

Κατανάλωση ενέργειας
[kWh/έτος]

4.8

-131.4

-

131.9

Πίνακας 6: Παραδείγματα μέσων τιμών για μια συσκευή φαξ, 2009 [Πηγή: Energy Star]

Φωτοαντιγραφικές μηχανές
Όσον αφορά στην κατανάλωση ενέργειας από φωτοαντιγραφικές μηχανές, οι πιο κρίσιμες
παράμετροι είναι το μέγεθος του κάδου μελάνης και η θέρμανσή του σε κατάσταση αναμονής.
Το μέγεθος του κάδου επηρεάζει την αντιγραφική ισχύ, ενώ η θέρμανση, σε κατάσταση
αναμονής, χρησιμεύει για να αποφευχθεί η χρονοβόρα αναμονή κατά τη διάρκεια της
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προθέρμανσης του κάδου. Επιλογές εξοικονόμησης ενέργειας σε κατάσταση αναμονής
επιτρέπουν τη διατήρηση της ελάχιστης θερμοκρασίας του κάδου, ώστε να αποφευχθούν
απώλειες θερμότητας με παράλληλη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο,
αυτή η λειτουργία μπορεί να έχει το μειονέκτημα της επέκτασης του χρόνου προθέρμανσης,
ταλαιπωρώντας το χρήστη. Συνεπώς, οι λειτουργίες για εξοικονόμηση ενέργειας συχνά
καταστρατηγούνται ή απενεργοποιούνται. Υπολογίζεται ότι περίπου μόνο ένα στα τέσσερα
μηχανήματα μπαίνει στην πράξη σε κατάσταση αναμονής, με αποτέλεσμα υψηλότερη
κατανάλωση ενέργειας [Fraunhofer ISI]. Ενεργειακά αποδοτικές και καινοτόμες
φωτοαντιγραφικές μηχανές έχουν μια καλή ισορροπία μεταξύ χαμηλότερης κατανάλωσης σε
κατάσταση αναμονής και μικρότερων χρόνων προθέρμανσης.
Μια ψηφιακή αντιγραφική συσκευή είναι μια συσκευή επεξεργασίας εικόνων που πωλείται ως
ένα εντελώς αυτοματοποιημένο σύστημα αντιγραφής, η οποία χρησιμοποιεί την μέθοδο
αντιγραφής με μεμβράνη και παράλληλα τη λειτουργία της ψηφιακής αναπαραγωγής [Energy
Star].
Φωτοαντιγραφικό, διπλή
λειτουργία
Ηλεκτρική ισχύς [W]
Βαθμός χρήσης
[σελίδες/έτος]

Ενεργοποιημένη
1,000

Σε
αναμονή
10

Απενεργοποιημένη

Σύνολο

-

--

80,000 α/μ
20,000έγχρωμες

Κατανάλωση ενέργειας
[kWh/έτος]

53.3

-87.6

-

140.9

Πίνακας 5: Παραδείγματα μέσων τιμών για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα, 2009 [Energy Star]

Σαρωτές
Σήμερα, τα δημοφιλέστερα μοντέλα σαρωτών είναι οι επίπεδοι σαρωτές. Το πρωτότυπο
έγγραφο τοποθετείτε σε γυάλινη πλάκα παρόμοια με εκείνη ενός φωτοτυπικού μηχανήματος.
Στη συνέχεια ψηφιοποιείται με ένα συνδυαστικό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει ένα
λαμπτήρα και έναν αισθητήρα.
Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι συσκευές αυτές πωλούνται χωρίς κουμπί
απενεργοποίησης προκειμένου να διατηρούνται οι τιμές πώλησής τους χαμηλές, με
αποτέλεσμα να λειτουργούν συνεχώς σε κατάσταση αναμονής. Ως εκ τούτου, εμφανίζουν
μεγάλες απώλειες ενέργειας όταν βρίσκονται σε λειτουργία «μη σάρωσης», χωρίς αυτό να
σχετίζεται με την περιορισμένη συχνότητα χρήσης τους. Επιπλέον, όλες σχεδόν οι πολυλειτουργικές συσκευές έχουν ενσωματωμένη αυτή τη λειτουργία ψηφιοποίησης.
Σε μια γαλλική μελέτη μετρήθηκε η μέση κατανάλωση 20 περίπου σαρωτών γραφείου η οποία
ήταν 95 kWh/έτος και η οποία μειώθηκε σε 48 kWh/έτος, όταν απομακρύνθηκαν οι δυο
λιγότερο αποδοτικές συσκευές [Πηγή: Enertech].
Τηλεφωνικά συστήματα
Αν και τα κινητά τηλέφωνα, παρά τις διάφορες μελέτες σχετικά με τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις της κινητής τηλεφωνίας, χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο τόσο στο
δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, ο αριθμός των γραφείων που είναι εξοπλισμένα με
επίγειες γραμμές παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Πολύ λίγες πληροφορίες είναι διαθέσιμες
σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας των επίγειων δικτύων.
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Όσον αφορά τη χρήση κινητών τηλεφώνων, ο μεγάλος αριθμός τους καθώς και η διεύρυνση
των λειτουργιών τους έχουν προκαλέσει κάποιες ανησυχητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Κάθε χρόνο πάνω από ένα δισεκατομμύριο κινητά τηλέφωνα πωλούνται ανά τον κόσμο [WWF].
Ακόμη και αν το ποσό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει αμελητέο [MEEDAT],
η κατασκευή ενός κινητού τηλεφώνου αντιπροσωπεύει σήμερα το 79% της συνολικής
ενέργειας που καταναλώνεται καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.
Για να μειωθεί το ενεργειακό αποτύπωμα ενός κινητού τηλεφώνου, ο κύκλος ζωής του πρέπει
να επεκταθεί όσο το δυνατόν περισσότερο, με τη συνετή και αποτελεσματική φόρτισή του και
με τη σωστή διάθεση της συσκευής μέσω της διαδικασίας επαναχρησιμοποίησης και
ανακύκλωσης.
Νέες τεχνολογίες και μελλοντικές τάσεις:
Δεδομένου ότι η αγορά γραφειακού εξοπλισμού έχει σχεδόν κορεστεί και οι τεχνολογικές
επιδόσεις έχουν φτάσει σχεδόν στα όριά τους, δεδομένης της τρέχουσας τεχνογνωσίας (καθώς
η απόδοση έχει σχεδόν μεγιστοποιηθεί), μόνο μια μικρή μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας από τον εξοπλισμό γραφείου αναμένεται μακροπρόθεσμα. Από την άλλη πλευρά,
ελάχιστη ποσότητα αυτής της κατανάλωσης μπορεί να αποφευχθεί μέσω της τεχνολογικής
ανάπτυξης, η οποία θα αφορά στη βελτιωμένη λειτουργική διαχείριση των εν λόγω εξοπλισμού
με βελτιστοποίηση, για παράδειγμα, του τρόπου τερματισμού ή λειτουργιάς σε κατάσταση
αναμονής. Από μια συνολική εκτίμηση, αύξηση 42% είχε προβλεφθεί μέχρι το έτος 2010
[Fraunhofer ISI]. Ως εκ τούτου, όλες οι δυνατότητες που υπάρχουν, θα πρέπει να αξιοποιηθούν
ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η αύξηση και να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση των
συσκευών που χρησιμοποιούνται στον τομέα των ΤΠΕ. Προς το παρόν, η στρατηγική αυτή δεν
εφαρμόζεται στις βελτιώσεις που έχουν γίνει. Σε εθνικό επίπεδο, η δυνατότητα εξοικονόμησης
που μπορεί να επιτευχθεί στον εξοπλισμό γραφείου, πλησιάζει το 25%. Περαιτέρω
εξοικονόμηση έως και 50% σε ατομικό επίπεδο, είναι απολύτως εφικτή [Fraunhofer ISI,
Splitter].

5. Σήμανση στην ενέργεια και το περιβάλλον
Τα σήματα παίζουν σημαντικό ρόλο για τον εντοπισμό των προϊόντων που έχουν το μικρότερο
αντίκτυπο στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Τα σήματα αυτά
κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες από τον ISO (Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης) ως εξής:
Επίσημα οικολογικά σήματα (Τύπος I - ISO 14024:1999): απονέμονται από ανεξάρτητο
φρέα μετά την επιθεώρηση των προϊόντων, με σημείο αναφοράς τα κριτήρια που
απαιτούνται από το σύστημα πιστοποίησης.
Περιβαλλοντικές δηλώσεις (Τύπος II - ISO 14021:1999): περιβαλλοντικές πληροφορίες
που παρέχονται από τον κατασκευαστή και/ή το διανομέα, χωρίς καμία ανεξάρτητη
εποπτεία
Οικολογικό προφίλ (Τύπος III – ISO 14025:2006): παροχή τυποποιημένης πληροφορίας
για ένα συγκεκριμένο προϊόν, με έμφαση στην ανάλυση του κύκλου ζωής.
Σημείωση: Ο επίσημος χαρακτήρας των οικολογικών σημάτων τύπου Ι προσδίδει μεγαλύτερη
αξία, αναγνωρίζοντας ειδικά την ανεξάρτητη διαδικασία πιστοποίησης. Προϊόντα απονεμημένα
με ετικέτα οικολογικού σήματος τύπου Ι, είναι σπανιότερα από αυτά με ετικέτα είτε τύπου ΙΙ ή
ΙΙΙ.
Εκτός από τις τρεις αυτές κατηγορίες προϊόντων υπάρχει και μια ξεχωριστή «οικολογική
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ετικέτα», η οποία αν και δεν αναγνωρίζεται ως επίσημο οικολογικό σήμα έχει μεγάλη
αξιοπιστία και, ως εκ τούτου, έχει κερδίσει το σεβασμό των αρχών.
Τα οικολογικά σήματα για την ενέργεια και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, προσφέρουν την
καλύτερη εγγύηση για τα χαρακτηριστικά που μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και
περιορίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Επιπλέον, τα σήματα αυτά μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη πρακτικών και ρεαλιστικών στόχων στον τομέα της
ενεργειακής απόδοσης ή/και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Επιπλέον, ορισμένες ετικέτες, όπως η TCO και το Ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα, λαμβάνουν
υπόψη μια σειρά ευρύτερων κριτηρίων, όπως η εργονομία, η χαμηλή έκθεση στην ακτινοβολία,
η διάρκεια ζωής ή ακόμα και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος που προκαλείται από διάφορα
συστατικά.
Κλείνοντας αυτή την ενότητα, αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάκτηση μετά το τέλος του κύκλου
ζωής των αποβλήτων υπολογιστών γραφείου, μέσω ανταγωνιστικών προσφορών, σε εταιρείες
κοινωνικής ενσωμάτωσης, μπορεί να συμβάλλει στην εφαρμογή περιβαλλοντικών και
ενεργειακών στρατηγικών με μια κοινωνική διάσταση, μέσω της λογικής της αειφόρου
ανάπτυξης.
Εάν είχε απονεμηθεί μόνο στο 5% των υπολογιστών που πωλούνται κάθε χρόνο στην Ευρώπη
κάποιου είδους οικολογικό σήμα, τότε θα μπορούσε να εξοικονομηθεί ενέργεια που
αντιστοιχεί σε 11.220 τόνους εκπεμπόμενου CO2 ετησίως. Οι εκπομπές αυτές είναι ισοδύναμες
με τις εκπομπές ενός αυτοκινήτου που κάνει τον γύρο του πλανήτη 1.700 φορές!
(Πηγή: «The Direct and Indirect Benefits of the EU Eco-label», AEAT, 2004. ADEME, 2005).

5.1 Ενεργειακό Αστέρι (Energy Star) (Τύπος II)
Ιστοσελίδα: http://www.eu-energystar.org/fr/index.html
5.1.1 Στοχοθετημένο προϊόν / υπηρεσία
Ο γραφειακός εξοπλισμός που φέρει αυτό το σήμα είναι πλέον πολύ
διαδεδομένος στην Ευρώπη. Το σήμα αυτό απευθύνεται αποκλειστικά στη
βαθμολόγηση της ενεργειακής απόδοσης συγκεκριμένου γραφειακού
εξοπλισμού που περιλαμβάνει:
- Συσκευές επεξεργασίας εικόνων (εκτυπωτές, σαρωτές, μηχανές φαξ, φωτοαντιγραφικά
μηχανήματα, κτλ.)
- Προσωπικοί υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές
- Εξυπηρετητές (servers)
- Οθόνες
Στόχος του Energy Star είναι να επισημάνει το 25% του πιο αποδοτικού εξοπλισμού που
διατίθεται σήμερα. Οι νέες απαιτήσεις έχουν συμπεριλάβει συγκεκριμένα τη συνολική
κατανάλωση σε ενέργεια όταν ο εξοπλισμός βρίσκεται σε κατάσταση απενεργοποίησης,
αναμονής ή σε κατάσταση «νάρκης».
Η ετικέτα «Energy Star» έχει φτάσει σε σημείο καθολικής αναγνώρισης και παρέχεται σε ένα
μεγάλο αριθμό υλικών υπολογιστών. Τα κριτήρια του «Energy Star» συνιστώνται ως ελάχιστη
προδιαγραφή στις απαιτήσεις των αγορών, με το σύνολο των κριτηρίων να επιβάλλονται σε
όλες τις δημόσιες συμβάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.
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Επιπλέον, στην ιστοσελίδα του Energy Star προτείνεται, ένα εργαλείο υπολογισμού
ενεργειακής αποδοτικότητας (http://www.eu-energystar.org/fr/fr_007.shtml) για τα συστήματα
προσωπικών υπολογιστών, εκτύπωσης εικόνων και συλλογής και καταγραφής δεδομένων. Το
εργαλείο αυτό σκοπεύει να επιδείξει ότι ο εξοπλισμός υψηλών επιδόσεων ενεργειακής
απόδοσης παράγει μικρότερη θερμότητα κατά τη λειτουργία του, έχει μεγάλο κύκλο ζωής και
χαμηλότερο κόστος δροσισμού. Άλλα υπολογιστικά χαρακτηριστικά του εργαλείου βοηθούν
στη σημαντική εξοικονόμηση χώρου, όχι μόνο για τη διαμόρφωση ενός γραφείου, αλλά και
σχολείων, νοσοκομείων, αστυνομικών τμημάτων, κλπ.
5.1.2 Φορείς πιστοποίησης σήμανσης
Το «Energy Star» είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε το 1992 από το Υπουργείο Ενέργειας των
ΗΠΑ και της Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας (ΥΠΠ). Το πρόγραμμα αυτό υιοθετήθηκε
και στην Ευρώπη από το 2002, μετά από διεθνή συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και της ΥΠΠ, κατόπιν προσαρμογής που οδήγησε σε μια σειρά από τυποποιημένα κριτήρια.
Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης η συμμετοχή στο πρόγραμμα Energy Star είναι εθελοντική και
απαιτείται η υποβολή αίτησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
5.1.3 Μηχανισμοί ελέγχου
Τα προϊόντα που φέρουν το σήμα Energy Star δοκιμάζονται αρχικά στους χώρους του
αιτούντος.
5.1.4 Κόστος
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Energy Star δεν υπόκειται σε ειδική χρέωση. Το κόστος προκύπτει
από τις χρεώσεις από τους διάφορους οργανισμούς πιστοποίησης, τα εργαστήρια δοκιμών και
τις εγκαταστάσεις προσομοίωσης.
Το αρχικό κόστος της πιστοποίησης για μια ολόκληρη γραμμή παραγωγής ενός προϊόντος, που
περιλαμβάνει το πλήρες σύνολο των προσομοιώσεων, δοκιμών και επαληθεύσεων, κυμαίνεται
από € 15.000 έως € 20.000. Το ετήσιο κόστος πιστοποίησης συνήθως ανέρχεται σε περίπου €
2.500 ανά σειρά προϊόντος. Οι δαπάνες πιστοποίησης μπορεί να είναι σημαντικά χαμηλότερες
εφόσον είναι αποδεκτός ο εσωτερικός έλεγχος και η προσομοίωση των αποτελεσμάτων από
τον οργανισμό πιστοποίησης.
5.1.5 Διαθεσιμότητα αγοράς
Ένα εκτεταμένο παγκόσμιο πρόγραμμα σήμανσης βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εφαρμογή.
Βλέπε για παράδειγμα τη λίστα του πιστοποιημένου με «Energy Star» εξοπλισμού:
(Υπενθύμιση: Οι κατάλογοι αυτοί ενημερώνονται τακτικά)
- Για προσωπικούς υπολογιστές:
(http://www.eu-energystar.org/fr/database/?cmd=selectform;table=ce_desktop)
- Για φορητούς υπολογιστές:
(http://www.eu-energystar.org/fr/database/?cmd=selectform;table=ce_notebook)
- Για οθόνες:
(http://www.eu-energystar.org/fr/database/?cmd=selectform;table=monitor).

5.2 Ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα «Ecolabel» (Τύπος I)
Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
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5.2.1 Στοχοθετημένο προϊόν / υπηρεσία
Η ετικέτα αυτή απονέμεται αποκλειστικά σε προϊόντα που όχι μόνο παρουσιάζουν το
μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αλλά επίσης δείχνουν τη δυνατότητα να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και στα πρότυπα των τεχνικών επιδόσεων που θέλει ο
καταναλωτής.
Από το 2012, η ετικέτα περιλαμβάνει 26 πολύ διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, μεταξύ των
οποίων τηλεοράσεις, προσωπικούς και φορητούς υπολογιστές.
Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της απόδοσης του γραφειακού εξοπλισμού
(http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html) εστιάζονται σε
ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών παραμέτρων:
- Καταναλώνει λιγότερη ενέργεια κατά τη λειτουργία του καθώς και όταν είναι σε
κατάσταση αναμονής
- Περιέχει λιγότερες επικίνδυνες ουσίες για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον
- Μπορεί να συλλεχθεί δωρεάν από τον προμηθευτή του στο τέλος της ωφέλιμης ζωής
του
- Μπορεί εύκολα να αποσυναρμολογηθεί και να ανακυκλωθεί
- Ο κύκλος ζωής του επεκτείνεται από πιθανή εφαρμογή διαθέσιμων ενημερώσεων
λογισμικού
- Χρησιμοποιεί λιγότερο ρυπογόνους μπαταρίες
Ανεξάρτητα από τον τύπο του προϊόντος ή της υπηρεσίας, τα κριτήρια δημοσιεύονται στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://eur-lex.europa.eu). Προκειμένου ένα
προϊόν να λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ, πρέπει να ικανοποιεί το σύνολο των κριτηρίων που
απαιτούνται.
5.2.2 Φορείς πιστοποίησης σήμανσης
Αυτή η ετικέτα, που θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει ισχύ σε όλες τις χώρες της
ΕΕ καθώς και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες από το 1992.
Ειδικές δημόσιες αρχές είναι υπεύθυνες για τη χορήγηση του σήματος σε κάθε χώρα. Αυτές οι
αρχές είναι αρμόδιες για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων που λαμβάνουν από κατασκευαστές,
μεταπωλητές, οργανισμούς παροχής υπηρεσιών και εισαγωγείς.
Αίτημα πιστοποίησης: Ο κατασκευαστής, εισαγωγέας, πάροχος υπηρεσιών, έμπορος ή
πωλητής (οι δύο τελευταίοι όταν πωλούν κάτω από τη δική τους επωνυμία) έρχεται σε επαφή
με την αρμόδια εθνική αρχή στην οποία το προϊόν παράγεται ή εισάγεται.
Αίτηση αξιολόγησης: Η αρμόδια εθνική αρχή αξιολογεί την αίτηση, με βάση τις πληροφορίες,
από τις δοκιμές και τα αποτελέσματα (εξάγονται από ανεξάρτητο εργαστήριο), που παρέχονται
από τον αιτούντα και επαληθεύονται ως προς το αν το προϊόν είναι συμβατό με τα οικολογικά
κριτήρια που καθορίζονται από το οικολογικό σήμα.
Απονομή οικολογικού σήματος
Ο αρμόδιος φορέας ολοκληρώνει τη διαδικασία με σύναψη σύμβασης με τον αιτούντα, που
αφορά ειδικά τους όρους χρήσης του σήματος.
Το οικολογικό σήμα ισχύει μέχρι τη λήξη των κριτηρίων που επαληθεύτηκαν.
Το οικολογικό σήμα χορηγείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το
Οικολογικό Σήμα (EUCEL) και στο επίπεδο του κάθε κράτους μέλους, από τις αρμόδιες εθνικές
αρχές. Στην Ελλάδα, η ευθύνη αυτή βαρύνει το Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού
Σήματος (ΑΣΑΟΣ).
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5.2.3 Μηχανισμοί ελέγχου
Στις λειτουργίες του οικολογικού σήματος περιλαμβάνονται: η προετοιμασία και η δημιουργία
νέων κριτηρίων, η χορήγηση του σήματος στα σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες, η αναθεώρηση
και επέκταση των υφιστάμενων κριτηρίων.
5.2.4 Κόστος
Ο αρμόδιος φορέας στον οποίο υποβάλλεται αίτηση επιβάλλει τέλος που αντιστοιχεί στις
πραγματικές διοικητικές δαπάνες για τη διεκπεραίωση της αίτησης. Η χρήση του σήματος
προϋποθέτει επίσης την καταβολή ετήσιου τέλους από τον χρήστη:
• Σύμφωνα με Απόφαση της Επιτροπής, την 25ης Νοεμβρίου του 2009, το ελάχιστο
τέλος αίτησης ορίζεται σε € 200, με μέγιστο το ποσό των € 1.200. Στην περίπτωση
των μικρομεσαίων και των επιχειρήσεων αναπτυσσόμενων χωρών, το ανώτατο
τέλος αίτησης δεν υπερβαίνει τα € 600. Στην περίπτωση των μικροεπιχειρήσεων, το
μέγιστο τέλος αίτησης είναι € 350.
• Ο αρμόδιος φορέας δύναται να απαιτεί από κάθε αιτούντα, στον οποίο έχει
απονεμηθεί οικολογικό σήμα της ΕΕ, να καταβάλλει ετήσιο τέλος χρήσης του
σήματος το οποίο δεν υπερβαίνει τα € 1 500. Στην περίπτωση των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων αναπτυσσόμενων χωρών, το προαναφερθέν
ανώτατο τέλος αίτησης δεν υπερβαίνει τα € 750. Στην περίπτωση των
μικροεπιχειρήσεων, το μέγιστο τέλος αίτησης είναι € 350.
Το συλλογικό σύστημα απονομής του οικολογικού σήματος έχει προβλέψει διάφορους
τρόπους προκειμένου να πληρώνονται λιγότερα τέλη. Ένα παράδειγμα είναι η εύνοια μικρών
και μεσαίων επιχειρήσεων, όπως φαίνεται παραπάνω ή εταιρειών που έχουν ήδη πιστοποιηθεί
με κριτήρια ISO 14001 ή EMAS (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου).
5.2.5 Διαθεσιμότητα αγοράς
Το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα χρησιμοποιείται από το 1993. Αντιπροσωπεύει μια
περιβαλλοντικής προσέγγισης πιστοποίηση που παραμένει προαιρετική για τους
κατασκευαστές, τους μεταπωλητές ή τους παρόχους υπηρεσιών.
Το οικολογικό σήμα αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο για την εφαρμογή περιβαλλοντικών
κριτηρίων. Εξάλλου, από το 1993, έχουν χορηγηθεί 143 περίπου άδειες για τη χρήση του. Ο
κύκλος για απονομή οικολογικού σήματος είναι φυσικά αρκετά εκτεταμένος, περιλαμβάνοντας:
Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ολλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία,
Ισπανία, Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Σύμφωνα με τις ενώσεις καταναλωτών, το 25% των καταναλωτών γνωρίζουν που να
αναζητήσουν προϊόντα με οικολογική σήμανση, και συνεχώς λαμβάνονται αιτήματα για
πρόσβαση σε μεγαλύτερο αριθμό προϊόντων.
Δυστυχώς, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που διατίθενται σήμερα δεν είναι πιστοποιημένοι με
οικολογικό σήμα περιορίζοντας τις δυνατότητες επιλογής του καταναλωτή (π.χ. 45 μάρκες
τηλεοράσεων, αλλά ούτε ένας υπολογιστής ή laptop).
Άλλες προτάσεις και κατηγορίες προϊόντων (εξοπλισμός όπως εκτυπωτές, φωτοτυπικά
μηχανήματα, φαξ και σαρωτές) που προετοιμάζονται να περιληφθούν στο οικολογικό σήμα
μπορούν να ανεβρεθούν στο σύνδεσμο: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/imagingequipment/index.html.
5.3 TCO (Τύπος I)
Ιστοσελίδα: http://www.tcodevelopment.com/pls/nvp/Document.Show?cid=4146&mid=651
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5.3.1 Στοχοθετημένο προϊόν / υπηρεσία
Αυτή η ετικέτα, σουηδικής προέλευσης, η οποία ενσωματώνει περιβαλλοντικά
κριτήρια και κριτήρια εργονομίας, επικεντρώνεται αποκλειστικά στον εξοπλισμό
των υπολογιστών γραφείου. Στα κριτήριά της περιλαμβάνονται η εργονομία, η
κατανάλωση ενέργειας (σε συμφωνία με τα κριτήρια του Energy Star), οι
εκπομπές ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και η οικολογία (βαρέα μέταλλα, επικίνδυνες ουσίες που
βρίσκονται στη συσκευασία). Προτεραιότητα αποδίδεται στην ασφάλεια στο χώρο εργασίας.
Τομέας
1. Οργάνωση

Περιγραφή
Κριτήρια προσανατολισμένα γύρω από τη φάση της παραγωγής,
την περιβαλλοντική διαχείριση και την κοινωνική ευθύνη

2. Κλίμα

Ενεργειακή κατανάλωση συμβατή με το ισχύον πρότυπο του
Energy Star

3. Επικίνδυνες ουσίες

Βαρέα μέταλλα, επιβραδυντικά φλόγας, πλαστικά

4. Κύκλος ζωής προϊόντος

Παράγοντες που συμβάλλουν στην παρατεταμένη διάρκεια ζωής
του προϊόντος

5. Προετοιμασία για
ανακύκλωση

Παράγοντες που ενισχύουν τις πρακτικές ανακύκλωσης

6. Συσκευασία

Επικίνδυνες ουσίες και ανακύκλωση

Πηγή: CNRS

Το 1999 (TCO'99), όλος σχεδόν ο εξοπλισμός γραφείου μπορούσε να λάβει σήμανση. Από τότε,
τα κριτήρια έχουν γίνει πολύ πιο αυστηρά, ενώ ο κατάλογος των επιλέξιμων προϊόντων έχει
μεγαλώσει και περιλαμβάνει:
- Οθόνες LCD (TCO'03)
- Κινητά τηλέφωνα (TCO'01)
- Φορητούς υπολογιστές, σταθμούς εργασίας γραφείου και υπολογιστές παλάμης
(TCO'05)
- Υπολογιστές «Όλα-σε-ένα» πολλαπλών λειτουργιών (Πιστοποίηση TCO για Όλα σε ένα
υπολογιστή)
- Οθόνες πολλαπλών λειτουργιών και τηλεοράσεις (TCO'06)
- Βιντεοπροβολείς (TCO πιστοποιημένοι προβολείς)
- Ακουστικά (TCO'07).
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Προκειμένου να μειωθεί το περιβαλλοντικό αντίκτυπο, το οικολογικό σήμα «TCO Certified
Edge» επιβάλλει πρόσθετα κριτήρια για το σύνολο των προϊόντων που φέρουν το σήμα «TCO
Certified». (http://www.tcodevelopment.com/pls/nvp/Document.Show?CID=4146&MID=575)

5.3.2 Φορείς πιστοποίησης σήμανσης
H σουηδική αρχή TCO Development είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία πιστοποίησης.
5.3.3 Μηχανισμοί ελέγχου
Η αρχή πιστοποίησης με TCO είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό και την αναθεώρηση των
κριτηρίων πιστοποίησης. Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διασφάλιση της
συμμόρφωσης του προϊόντος με τα κριτήρια TCO. Το στάδιο της επαλήθευσης πρέπει να
πραγματοποιείται μέσα σε ένα διαπιστευμένο εργαστήριο, και μια πρόσθετη δοκιμή είναι
απαραίτητη στην περίπτωση που κάποιο στοιχείο του εξοπλισμού υπόκειται σε σημαντική
αλλαγή.
5.3.4 Κόστος
(http://www.tcodevelopment.com/tcodevelopmentnew/Tillverkare/PriceList_version_5_8.pdf)
Το κόστος πιστοποίησης με TCO μπορεί να ποικίλει σημαντικά, ανάλογα με τον τύπο του
εξοπλισμού, αρκετά προϊόντα υπάρχουν ως αναφορά, με το εάν έχει ήδη εκδοθεί προηγούμενη
πιστοποίησή του, κλπ. Για τον υπολογισμό του συνολικού κόστους απαιτείται αξιολόγηση των
επιμέρους κοστών πιστοποίησης. Για παράδειγμα, το κόστος πιστοποίησης μιας οθόνης είναι €
5.700, με ετήσια τέλη € 2.850. Επιπλέον € 500 θα χρεωθεί κάποιος για την αναθεώρηση του
προϊόντος ή θα πρέπει να καταβάλλει ένα πρόσθετο φόρο, πέραν του τυπικού των 3-ετών,
προκειμένου να παραταθεί η πιστοποίησή του.
5.3.5 Διαθεσιμότητα αγοράς
Η αρχική επισήμανση με TCO χρονολογείται από το 1992 με τις πρώτες απαιτήσεις να
αποσκοπούν στη μείωση των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων και παράλληλα στην αύξηση
της ενεργειακής απόδοσης και ασφάλειας. Το 1995, το πρωτόκολλο επισήμανσης επεκτάθηκε
για όλα τα υλικά ενός υπολογιστή και εισήχθησαν νέα οικολογικά, εργονομικά και χρηστικά
κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά έγιναν ακόμη πιο αυστηρά και το 1999 προστέθηκαν και άλλα.
Το σήμα TCO έχει απονεμηθεί σε πάνω από 100 κατασκευαστές σε ολόκληρο τον κόσμο και
πάνω από 900 οθόνες έχουν πιστοποιηθεί σήμερα με TCO'92, ενώ σε περισσότερες από 1.000
έχει απονεμηθεί το σήμα TCO'95. Ένας μεγάλος αριθμός των οθονών, σημαντικά λιγότερες CPU
(Κεντρικές Μονάδες Επεξεργασίας) και μόνο ένα πληκτρολόγιο φέρουν το σήμα TCO'99. Το
συνολικό ποσοστό οθονών με ετικέτα TCO που βρίσκονται στην παγκόσμια αγορά ανέρχεται
περίπου στο 50%.
Προς το παρόν, μόνο οι οθόνες είναι επιλέξιμες για το πρόσθετο οικολογικό σήμα «TCO
Certified Edge».
5.4 Σήμανση EK
Ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/index_el.htm
Η σήμανση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) «CE» δεν είναι περιβαλλοντική ή
ενεργειακή ετικέτα. Ορίζει απλώς ότι η συγκεκριμένη συσκευή έχει αξιολογηθεί
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πριν την διανομή της στο εμπόριο και επιπλέον, ότι πληροί όλες τις απαιτήσεις στους τομείς
της ασφάλειας, της υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος (π.χ. για τον εξοπλισμό
γραφείου, ιδίως σε σχέση με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, σύμφωνα με την οδηγία
2004/108/ΕΚ). Αυτή η σήμανση είναι υποχρεωτική για όλους τους κατασκευαστές εξαρτημάτων
υπολογιστών. Επεξεργαστές, πληκτρολόγια, ποντίκια, οθόνες και εκτυπωτές, μαζί με τη
συσκευασία τους, πρέπει να φέρουν τη σήμανση αυτή και τα επιμέρους συστατικά πρέπει να
σέβονται το σύνολο των προδιαγραφών.
Η σήμανση επίσης υποχρεώνει, σε συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές μεθόδους, μέτρησης για
τον υπολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας. Οι κατασκευαστές εξοπλισμού απαιτείται να
τοποθετούν οι ίδιοι τη σήμανση CE. Προγραμματισμένη και τυχαίοι έλεγχοι διενεργούνται για
τη διασφάλιση της χρήσης του σήματος. Οι κατασκευαστές πρέπει επίσης να δηλώνουν τη
συμμόρφωση των προϊόντων τους με όλες τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες.
Επιπλέον, εντός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2005/32/ΕΚ (προϊόντα που καταναλώνουν
ενέργεια), βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες για τον καθορισμό της πλέον ενδεδειγμένης μεθόδου
μέτρησης του γραφειακού εξοπλισμού.
5.5 Μπλε Άγγελος (Blue Angel) (Τύπος I)
Ιστοσελίδα: http://www.blauer-engel.de/en/index.php
5.5.1 Στοχοθετημένο προϊόν / υπηρεσία
Το Blue Angel είναι το πρώτο και το παλαιότερο περιβαλλοντικό σήμα
παγκοσμίως για προϊόντα και υπηρεσίες. Δημιουργήθηκε το 1977 στη Γερμανία,
κατ 'εντολή του γερμανικού υπουργείου Περιβάλλοντος. Μόνο τα προϊόντα με
τη λιγότερη περιβαλλοντική επίπτωση αναγνωρίζονται από αυτή την ετικέτα.
(http://www.blauer-engel.de/en/products_brands/search_products/search_for_products.php).
Στόχος του είναι να διαδώσει εναλλακτικές λύσεις, φιλικές προς το περιβάλλον που συμβάλουν
έτσι στη βελτίωση του γενικότερου περιβάλλοντος.
5.5.2 Φορείς πιστοποίησης σήμανσης
Η περιβαλλοντική ετικέτα Blue Angel είναι ιδιοκτησία του γερμανικού Ομοσπονδιακού
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Προστασίας του Περιβάλλοντος και Πυρηνικής Ασφάλειας. Το
πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται μέσω της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και του
Ινστιτούτου Ποιοτικού Ελέγχου και Σήμανσης Προϊόντων (RAL). Όλες οι τεχνικές πτυχές που
συνδέονται με την απονομή της ετικέτας ελέγχονται από μια ανεξάρτητη κριτική επιτροπή. Το
ινστιτούτο RAL απονέμει την ετικέτα σε συνεργασία με τον Οργανισμό Περιβάλλοντος και τις
αρχές του κράτους, όπου βρίσκονται τα γραφεία της έδρας του αιτούντος.
5.5.3 Μηχανισμοί ελέγχου
Η ετικέτα χορηγείται από μια κριτική επιτροπή που αποφασίζει σε συνδυασμό με διεθνείς
εμπειρογνώμονες και τη γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Εφαρμόζεται σε
περισσότερες από 20 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της
Αυστρίας, της Ελβετίας και της Ολλανδίας.
Για την πλειοψηφία του εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών γραφείου, εκτός από τους
σαρωτές, έχουν καθοριστεί κριτήρια τα οποία και ενημερώνονται, με βάση τις σημερινές
γνώσεις, σε διάστημα 2 έως 4 χρόνων. Τα κριτήρια αυτά λαμβάνουν υπόψη: την ανακύκλωση
από το σχεδιασμό του προϊόντος, τον περιορισμό της ρύπανσης κατά τη διάρκεια της
κατασκευής, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας (η κατάσταση αναμονής λαμβάνεται
ιδιαίτερα υπόψη), τις εκπομπές χημικών ουσιών, τις εκπομπές σε θόρυβο και τέλος, τη διάθεση
των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο τέλος του κύκλου ζωής τους.
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Η περίοδος ισχύος για κάθε κριτήριο εξαρτάται από την κατηγορία του προϊόντος. Κατά το
χρόνο της αναθεώρησης των κριτηρίων, όλες οι εγκρίσεις λήγουν αυτομάτως.
5.5.4 Κόστος
Το κόστος διεκπεραίωσης της αίτησης σήματος καλύπτεται με το τέλος των €250. Επιπλέον
διαμορφώνεται ένα ετήσιο τέλος, το ύψος του οποίου εξαρτάται από τα ετήσια έσοδα των
πωλήσεων που προκύπτουν από την ετικέτα του προϊόντος (με ελάχιστο τα €270 αν τα έσοδα
των πωλήσεων είναι λιγότερα από €250.000, μέχρι το ποσό των €6.000 πωλήσεις με έσοδα άνω
των €25 εκατ. Ευρώ).
5.5.5 Διαθεσιμότητα αγοράς
Ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο φέρει, στις μέρες μας, αυτό το
σήμα.
5.6 Σκανδιναβικός Κύκνος (Nordic Swan) (Τύπος I)
Ιστοσελίδα: http://www.svanen.se/en/
5.6.1 Στοχοθετημένο προϊόν / υπηρεσία
Η ετικέτα Nordic Swan (Σκανδιναβικός Κύκνος) είναι το επίσημο
περιβαλλοντικό οικολογικό σήμα για τις σκανδιναβικές χώρες. Ιδρύθηκε το
1989 και σήμερα καλύπτει πάνω από 60 ομάδες προϊόντων, περιλαμβάνοντας
μεγάλο μέρος καθημερινών καταναλωτικών προϊόντων και πολλές υπηρεσίες,
όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια και σούπερ μάρκετ.
Τα κριτήρια αξιολόγησης (http://www.nordic-ecolabel.org/criteria/product-groups/) των
υλικών ενός υπολογιστή βασίζονται κατά μεγάλο μέρος: στη μειωμένη κατανάλωση νερού και
ενέργειας, σε λιγότερο τοξικά χημικά προϊόντα, στην ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση
των αποβλήτων.
5.6.2 Φορείς πιστοποίησης σήμανσης
Το NMN (Nordiska Miljömärkningsnämnden ή Σκανδιναβικό Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης)
καθορίζει τα πιθανά προϊόντα που είναι επιλέξιμα για τη σήμανση καθώς και το σύνολο των
κριτηρίων που πρέπει αυτά να πληρούν. Εντός του NMN, οι αποφάσεις απαιτούν ομοφωνία.
Ομάδες εμπειρογνωμόνων από τις διάφορες σκανδιναβικές χώρες είναι υπεύθυνες για την
πρόταση των κριτηρίων. Όταν το σώμα NMN εγκρίνει ένα νέο κριτήριο, πρέπει να
διαβουλεύεται με τους εκπροσώπους των διαφόρων κυβερνήσεων, των οργανώσεων
προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και εκπροσώπους του εμπορίου και της βιομηχανίας.
5.6.3 Μηχανισμοί ελέγχου
Για να αποκτήσει το οικολογικό σήμα κάποια εταιρεία πρέπει να προσκομίσει για το
συγκεκριμένο προϊόν τα αποτελέσματα των ανεξάρτητων δοκιμών και την τεχνική τεκμηρίωση.
Στις περισσότερες των περιπτώσεων, τα κριτήρια ισχύουν για τρία χρόνια, στο τέλος των
οποίων αναθεωρούνται και έτσι η εταιρεία πρέπει να υποβάλει εκ νέου αίτηση πιστοποίησης.
Στο ίδιο πνεύμα, με την αλλαγή κριτηρίων, και τα προϊόντα θα πρέπει να εξελίσσονται
ανάλογα.
5.6.4 Κόστος
Οι κυριότερες δαπάνες αφορούν τις διοικητικές δαπάνες, τις επισκέψεις επιθεώρησης και τα
ετήσια τέλη. Τα έξοδα αυτά καταβάλλονται για την κάλυψη: της ανάπτυξης νέων κριτηρίων, της
επαλήθευσης του προϊόντος, των ενημερωτικών εκστρατειών προς το ευρύ κοινό με επίκεντρο
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το έργο του Σκανδιναβικού Κύκνου. Οι τιμές που διαμορφώνονται διαφέρουν από τη μία χώρα
στην άλλη (μεταξύ €500 και €2.000, συν 0,4% περίπου των συνολικών εσόδων από τις
πωλήσεις).
5.6.5 Διαθεσιμότητα αγοράς
Η ιστοσελίδα της Nordic Swan παρέχει τη λίστα με τα πιστοποιημένα προϊόντα
(http://www.svanen.se/en/Buy-Svanenmarkt/Ecolabelled_products/) και τις πιστοποιημένες
υπηρεσίες (http://www.svanen.se/en/Buy-Svanenmarkt/Svanenmarkta-tjanster).
5.7 EPEAT (Type II)
Ιστοσελίδα: http://www.epeat.net/
5.7.1 Στοχοθετημένο προϊόν / υπηρεσία
Η EPEAT, η οποία προσφέρει ένα ηλεκτρονικό εργαλείο περιβαλλοντικής
αξιολόγησης εξοπλισμού, είναι μια αμερικανική ετικέτα που χρησιμεύει για να
εντοπίσει υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές με περιορισμένες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Προκειμένου να αξιολογήσει το υλικό, η EPEAT
βασίζεται σε 23 υποχρεωτικά κριτήρια και 28 προαιρετικά, τα οποία
κατατάσσονται σε 8 διαφορετικές κατηγορίες (http://www.epeat.net/learn-more/criteriadiscussion/pc-display-criteria/), παραδείγματος χάριν:
- Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εξάλειψη των επικίνδυνων ουσιών (π.χ.
συμμόρφωση με την Οδηγία RoHS)
- Επιλογή φιλικών προς το περιβάλλον συστατικών (ποσοστό των ανακυκλωμένων
πλαστικών, βάρος, κλπ.)
- Αναγνώριση θεμάτων που σχετίζονται με το τέλος κύκλου ζωής του εξοπλισμού ήδη
από το στάδιο του σχεδιασμού του (προσδιορισμός εξοπλισμού για τον οποίο
απαιτείται ειδική επεξεργασία μετά το τέλος κύκλου ζωής του, ευκολία
αποσυναρμολόγησης και επαναχρησιμοποίησης, καταγραφή των επικίνδυνων
συστατικών, τουλάχιστον 65% δυνατότητα σε ποσοστό ανακύκλωσης, δυνατότητα
ανακύκλωσης μπαταριών κλπ.)
- Μακροζωία εξοπλισμού (με δυνατότητες επέκτασης της εγγύησης, προσαρμογών,
κλπ.)
- Χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση (υποχρέωση "Energy Star")
- Δυνατότητα ανακύκλωσης
- Δέσμευση της εταιρείας για κατεύθυνση προς τη βιώσιμη ανάπτυξη (εταιρική
περιβαλλοντική πιστοποίηση)
- Συσκευασία (εξάλειψη τοξικών προϊόντων από υλικά συσκευασίας, ελάχιστο ποσοστό
ανακυκλωμένων συστατικών που περιέχονται στη συσκευασία, κλπ.).

Προτείνονται τρεις τύποι σήμανσης Epeat:
Ετικέτες
Περιγραφή ετικέτας
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logo_epeat_χρυσό

Χρυσή ετικέτα (όλα τα 23 υποχρεωτικά κριτήρια και
ικανοποίηση τουλάχιστον του 75% των προαιρετικών
κριτηρίων )

logo_epeat_ασημένιο

Ασημένια ετικέτα (όλα τα 23 υποχρεωτικά κριτήρια και
ικανοποίηση τουλάχιστον του 50% των προαιρετικών
κριτηρίων )

logo_epeat_χάλκινο

Χάλκινη ετικέτα (όλα τα 23 υποχρεωτικά κριτήρια)

5.7.2 Φορείς πιστοποίησης σήμανσης
Η ετικέτα EPEAT διαχειρίζεται από την αμερικανική μη κερδοσκοπική οργάνωση της GEC, που
ιδρύθηκε το 2005.
5.7.3 Μηχανισμοί ελέγχου
Η ετικέτα EPEAT χορηγείται κατά βάση με μια αυτο-δήλωση από τον παραγωγό, η οποία
επισημαίνει ότι το προϊόν του πληροί τα κριτήρια και στη συνέχεια τοποθετεί την επισήμανση
σε όλα τα κατάλληλα προϊόντα. Μια σειρά από ανεξάρτητους επιθεωρητές ασκεί, σύμφωνα με
ένα καθορισμένο πρόγραμμα, τους ελέγχους των προϊόντων που φέρουν την ετικέτα, τα
αποτελέσματα των οποίων υποβάλλονται στην Επιτροπή Πιστοποίησης Προϊόντος (που
απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες αρμόδιους να αποφασίσουν αν η ετικέτα θα πρέπει να
διατηρηθεί ή να αποσυρθεί).
Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται από ανεξάρτητους οργανισμούς ελέγχου, αλλά η τελική
απόφαση παραμένει εξ ολοκλήρου στην επιτροπή πιστοποίησης προϊόντος.
5.7.4 Κόστος
Αυτή η διαδικασία επισήμανσης είναι υπηρεσία η οποία χρεώνεται από την GEC. Οι χρεώσεις
ποικίλλουν από τη μία χώρα στην άλλη.
5.7.5 Διαθεσιμότητα αγοράς
Η EPEAT παρέχει έναν κατάλογο του επιλέξιμου εξοπλισμού και των αναφορών του για 41
χώρες
(στην
πλειοψηφία
τους
ευρωπαϊκές)
σε
όλο
τον
κόσμο
(http://ww2.epeat.net/searchoptions.aspx). Επί του παρόντος, πάνω από 1.200 προϊόντα
διαθέτουν μία από τις τρεις ετικέτες της EPEAT.

5.8 Οδηγία RoHS
Η Ευρωπαϊκή Οδηγία RoHS (2002/95/ΕΚ) επιδιώκει τον περιορισμό 6 επικίνδυνων ουσιών.
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:037:0019:0023:fr:PDF)
Το 2011, μια αναθεωρημένη Οδηγία επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των ηλεκτρικών συσκευών
(εστιάζοντας στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό). Από το
2006, όλα τα νέα προϊόντα που κυκλοφορούν στην ΕΕ και είτε εισάγονται είτε κατασκευάζονται
σε ένα κράτος μέλος, πρέπει να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία.

24

Οδηγός Πράσινων Συμβάσεων σε γραφειακό εξοπλισμό

5.9 Σύγκριση των σημάνσεων
Τα βασικά χαρακτηριστικά των ετικετών συγκρίνονται στον παρακάτω Πίνακα 8. Είναι
αξιοσημείωτο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει υποχρεωτική σήμανση για τον
εξοπλισμό γραφείου, σε αντίθεση με την σήμανση της ΕΕ για προσωπικούς ηλεκτρονικούς
υπολογιστές. Για πρώτη φορά, το νέο σήμα Energy Star περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτήσεις
που καθορίζονται στον τομέα της κατανάλωσης ενέργειας, μαζί με ανάλυση ανά κατηγορία
χρήσης.

Energy Star

Χαρακτηριστικά
ετικέτας
Κατανάλωση σε
κατάσταση
λειτουργίας
Κατανάλωση σε
κατάσταση
αναμονής
Κατανάλωση σε
κατάσταση νάρκης
Ασφάλεια στο χώρο
εργασίας
Εκπομπές θορύβου
Υποχρεωτικός
/Προαιρετικός
Κόστος αίτησης
επισήμανσης

Γεωγραφική ζώνη
κάλυψης

Blue Angel

Ecolabel

TCO

Στην Ευρώπη,
εξοπλισμός
υπολογιστή
γραφείου μόνο

Σχεδόν το σύνολο
του γραφειακού
εξοπλισμού

Υλικό
πληροφορικής
για μεμονωμένα
νοικοκυριά,
εξοπλισμό
γραφείου

Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Μερικώς

Όχι
Όχι

Ναι
Ναι

Ναι
Ναι

Ναι
Ναι

Προαιρετικός

Προαιρετικός

Προαιρετικός

Προαιρετικός

Όχι

Ναι
Γερμανία, ανοικτή
και στους
αλλοδαπούς
παραγωγούς

Ναι

Ναι

Παγκόσμια

Ευρώπη και
Βόρεια Αμερική

Παγκόσμια

Εξοπλισμός
γραφείου,
προμήθειες,
τηλέφωνα

Πίνακας 8: Σύγκριση των κριτηρίων που θεσπίζονται από τις διάφορες αρχές επισήμανσης

6. Πρακτικές οδηγίες προμήθειας και χρήσης, που εφαρμόζονται στον γραφειακό εξοπλισμό
σύμφωνα με τα κριτήρια της βιώσιμης ανάπτυξης
6.1 Κατευθυντήριες γραμμές για προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού
Μετά την υιοθέτηση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ, τα οικολογικά
σήματα μπορούν να συμπεριληφθούν στην ανάθεση συμβάσεων δημόσιου τομέα, κάτω από
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
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-

-

-

Ο αγοραστής δεν μπορεί να ζητήσει μια ειδική ετικέτα, αλλά απλώς να επιμείνει στη
γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της. Έτσι, η ένδειξη "ή ισοδύναμο" είναι
υποχρεωτική.
Ο αγοραστής μπορεί να ζητήσει μόνο τις τεχνικές προδιαγραφές που ενυπάρχουν σε
μια συγκεκριμένη ετικέτα για το εν λόγω αντικείμενο και όχι για τις λειτουργίες της
ίδιας της εταιρείας.
Οι προδιαγραφές ενός οικολογικού σήματος, θεσπίζονται με βάση την επιστημονική
γνώση.
Τα οικολογικά σήματα εκδίδονται μετά από εφαρμογή σύμβασης μεταξύ των διαφόρων
φορέων, δημόσιων αρχών, εκπροσώπων οργανώσεων καταναλωτών, κατασκευαστών
και περιβαλλοντικών ενώσεων.

Πέρα από αυτά τα οικολογικά σήματα, η ΕΕ έχει καταστήσει διαθέσιμη μια ομάδα εργαλείων
για 19 κατηγορίες προϊόντων (http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm), οι
απαιτήσεις των οποίων καθορίζονται με την κατάρτιση διαφόρων κριτηρίων, τα οποία ως επί
το πλείστον προέρχονται από το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα, το σήμα Μπλέ Άγγελος ή το
Σκανδιναβικό Κύκνο, με έμφαση στον εξοπλισμού γραφείου. (έκδοση 2012)
(http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/office_it_equipment.pdf)
Τα δυο επίπεδα που προτείνονται είναι:
- πυρήνας κριτηρίων ΠΔΠ
- αυστηρά κριτήρια ΠΔΠ.
Οι αγοραστές έχουν έτσι τη δυνατότητα να βασιστούν σε οποιαδήποτε οικολογικά σήματα (που
έχουν εγκριθεί επιλέγοντας το σύνολο των κριτηρίων τους ή ορισμένα από αυτά, ανάλογα με
τις ιδιαίτερες ανάγκες τους) ή σε ορισμένα τεχνικά έγγραφα που είχαν ήδη προταθεί ως πολύ
περιεκτικές περιλήψεις των διαφόρων οικολογικών σημάτων ή συστάσεις που προέρχονται
από πολλαπλές πηγές (εργαλειοθήκη ΕΕ, οδηγός του Προγράμματος Περιβάλλοντος του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών UNEP).
Εντός του πεδίου εφαρμογής του έργου Buy Smart+, παρέχουμε το παρόν σύντομο δείγμα του
είδους των τεχνικών προδιαγραφών και προτάσεων που θεωρούμε απαραίτητο, μαζί με το
ελάχιστο απαιτούμενο που υπαγορεύεται από τη διαδικασία προμήθειας υλικών υπολογιστή.
6.2

Συγκεκριμένες οδηγίες για προμήθεια εξοπλισμού γραφείου

i. Λάβετε στήριξη
Είναι σκόπιμο να υπάρχει πολιτική πράσινων προμηθειών στο φορέα ή την εταιρεία σας πριν
τη ξεκινήσετε τις διαδικασίες πράσινων προμηθειών. Επιλέξτε έναν πράσινο τίτλο για την
διάδοση της πολιτικής σας προς το προσωπικό και τον έξω κόσμο. Οι όροι ανάθεσης των
δημοσίων συμβάσεων θα πρέπει να ενσωματώνουν στην αξιολόγηση των οικονομικών
προσφορών και το κόστος του κύκλου ζωής του προϊόντος.
ii. Αγορά εξοπλισμού που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες
Πριν την αναζήτηση, για αγορά, εξοπλισμού που έχει λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή
μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, πρώτο βήμα αποτελεί ο καθορισμός των αναγκών
γραφειακού εξοπλισμού. Με άλλα λόγια, η ανανέωση του γραφειακού εξοπλισμού δε θα
πρέπει να είναι μια αυτόματη διαδικασία, αλλά αντίθετα πρέπει να πραγματοποιείται για κάθε
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περίπτωση χωριστά. Η ηλικία και οι τρόποι χρήσης του συγκεκριμένου εξοπλισμού, τόσο στο
παρόν όσο και στο μέλλον, πρέπει να μελετάται με ορθολογικό τρόπο. Το τμήμα προμηθειών
πρέπει να είναι σε συνεχή επαφή με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης προκειμένου να
διαπιστωθεί, με βάση την εσωτερική τεχνική γνώση, η προσφυγή σε εναλλακτικές λύσεις για
μια νέα αγορά προϊόντος.
Το βήμα αυτό ξεκινά με την καταγραφή όλου του υφιστάμενου εξοπλισμού, μαζί με τα
αντίστοιχα πρότυπα χρήσης (βλ. Παράρτημα 1 για τον πίνακα ανάλυσης εξοπλισμού βάση του
οποίου προκύπτει η βασική αξιολόγηση του), πιθανών βελτιώσεων που προκύπτουν με το
συνδυασμό πχ. των διαφόρων εκτυπωτών χρησιμοποιώντας πολύ-λειτουργικό εξοπλισμό ή
αναθέτοντας σε υπεργολάβους ορισμένο τύπο εργασιών (π.χ. μεγάλες εργασίες εκτύπωσης).
Προκειμένου να μειωθεί η ρύπανση και να περιοριστεί η εξάντληση των μη ανανεώσιμων
πόρων που προκαλείται από τον γραφειακό εξοπλισμό θα πρέπει καταρχήν να μεγιστοποιηθεί
ο χρόνος ζωής αποδοτικής χρήσης του έτσι ώστε να περιοριστεί η παραγωγή και η αγορά
καινούριου εξοπλισμού. Με την παράταση της διάρκειας χρήσης, πχ. από 3 σε 6 έτη, το
περιβαλλοντικό αποτύπωμα ενός υπολογιστή μειώνεται στο μισό. Για την επιμήκυνση του
κύκλου ζωής ενός υπολογιστή, απαιτείται η επιλογή ενός εξοπλισμού σε συνδυασμό με μια
επέκταση της εγγύησής του για τουλάχιστον 5 έτη και κατόπιν μιας συμφωνίας παραίτησης
από κάποιες από τις εκδόσεις αναβάθμισης του λογισμικού. Η προσέγγιση αυτή, πέρα από τα
περιβαλλοντικά θέματα που αγγίζει, αποδεικνύεται και οικονομικότερη, επιτρέποντας τη
μείωση του κόστους αναβάθμισης του εξοπλισμού, πράγμα το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό
μερίδιο του συνολικού κόστους των σταθμών εργασίας.
Στο τέλος του κύκλου ζωής του σταθμού, η συλλογή του εξοπλισμού από αδειοδοτημένο
συλλογικό σύστημα διαχείρισης αποτελεί ακόμα ένα μέσο περιορισμού των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων.
Είναι επίσης δυνατόν να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις
μέσω μιας σειράς λειτουργιών «καθαρισμού»:
- Αφαίρεση όλων των περιττών προγραμμάτων
- Διαγραφή άχρηστων αρχείων
- Ακύρωση μη χρησιμοποιημένων υπηρεσιών
- Επιλογή λειτουργικού συστήματος που απαιτεί λιγότερη κατανάλωση πόρων
- Επιλογή μόνο χαμηλής κατανάλωσης εφαρμογών
Συνεπώς, ο γραφειακός εξοπλισμός που πρόκειται να αγορασθεί πρέπει να αξιολογείται
προσεκτικά πριν από την αγορά του (ένα βήμα που δεν είναι πάντα αυτόματο), σύμφωνα με τις
οδηγίες που προβλέπονται στις πράσινες συμβάσεις καθώς και αλλού, σε συνδυασμό με τον
καθορισμό των πραγματικών αναγκών (ένα σχέδιο μερικής αντικατάστασης του είναι ακόμα
μια δυνατότητα, π.χ. αλλαγή του σκληρού δίσκου).
Σε σχέση με τον καθορισμό των πραγματικών αναγκών, βασικές πληροφορίες μπορεί να είναι ο
μέσος αριθμός των αντιτύπων ανά εργαζόμενο και τα απαιτούμενα μεγέθη οθονών. Επίσης,
δεδομένου ότι η μεγαλύτερη κατανάλωση ισχύος συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση
ενέργειας, η επιπλέον (άρα και περιττή) κατανάλωσης ισχύος συγκεκριμένου εξοπλισμού
πληροφορικής, πρέπει να μηδενισθεί.
Μια απλή σύγκριση του λειτουργικού κόστους για τις διάφορες συσκευές θα αποκαλύψει
αμέσως τις δυνατότητες εξοικονόμησης που προκύπτουν (π.χ. από αγορά μιας επίπεδης
οθόνης σε σχέση με μια συμβατική). Είναι δυνατόν να συγκρίνουμε αυτά τα επίπεδα
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κατανάλωσης και την εξοικονόμηση που προκύπτει μέσω των ετικετών που φέρουν τα
προϊόντα (η εξοικονόμηση αυτή ποικίλλει ανάλογα με τη σήμανση και τα αντίστοιχα κριτήρια
λειτουργία της).
iii. Αυξημένη ευαισθητοποίηση και συμβολή των χρηστών
Οι τεχνικές λύσεις γραφειακού εξοπλισμού που προωθούνται μέσω των «πράσινων»
προμηθειών αποδεικνύονται ανεπαρκείς από τη μη ορθή λειτουργία του εξοπλισμού. Για να
υιοθετηθούν οι κανόνες καλής χρήσης, είναι πρωτίστως αναγκαίο οι τελικοί χρήστες να
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης των δημοσίων συμβάσεων (βλ. παρακάτω) από το
στάδιο της προετοιμασίας του διαγωνισμού. Ο επιπλέον χρόνος που απαιτείται για να γίνει
αυτό θα συμβάλει στην υιοθέτηση και προσαρμογή στους αρχικούς στόχους, μείωσης της
ενεργειακής κατανάλωσης ή/και προστασίας του περιβάλλοντος, σε σχέση όχι μόνο με τον ίδιο
τον εξοπλισμό, αλλά και με το επίπεδο αποδοχής και ωριμότητας του προσωπικού.
Η συντονισμένη αυτή προσπάθεια θα έχει ως συνέπεια:
- την ευαισθητοποίηση των χρηστών όσον αφορά τις επιπτώσεις, από την καθημερινή
χρήση του εξοπλισμού,
- τον καθορισμό μιας σειράς κατάλληλων δεικτών παρακολούθησης,
- την επέκταση του κύκλου ζωής του εξοπλισμού,
- τη μείωση του όγκου των εκτυπώσεων και επέκταση ανάγνωσης των ηλεκτρονικών
εγγράφων και
- τη δημιουργία συνεργιών μεταξύ των τμημάτων.
iv. Επιλογή εξοπλισμού με δυνατότητες διαχείρισης ενέργειας και μειωμένο
περιβαλλοντικό αντίκτυπο: καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών
Όταν έχει αναγνωρισθεί το σύνολο των πραγματικών και βασικών αναγκών σε εξοπλισμό και το
εμπλεκόμενο προσωπικό έχει κινητοποιηθεί γύρω από τη διαδικασία προμήθειας, τότε μπορεί
και να αναλάβει το ρόλο καθορισμού των περιβαλλοντικών και ενεργειακών κριτηρίων αγοράς
του.
Ο ρόλος αυτός περιλαμβάνει, πρωτίστως, την αγορά εξοπλισμού που να πληροί τα κριτήρια
που σχετίζονται με οικολογικές ή αντίστοιχες ετικέτες (δεδομένου ότι μια τέτοια σήμανση
παρέχει την καλύτερη εγγύηση για τον αγοραστή) ή συντάσσοντας δική του προκήρυξη
προσφοράς έχοντας ως σημείο αναφοράς τα κριτήρια των υφιστάμενων κατευθυντήριων
γραμμών για τις δημόσιες συμβάσεις.
Επιπλέον, είναι προφανώς εντελώς απαραίτητο, ως μέρος των κριτηρίων επιλογής εξοπλισμού,
να εξασφαλιστεί και ένας βελτιωμένος έλεγχος (από πρακτική αλλά και θεωρητική άποψη) της
κατανάλωσης ενέργειας. Ως εκ τούτου, είναι χρήσιμο να ενεργοποιηθεί (ή τουλάχιστον να
διευκολυνθεί) ο έλεγχος αυτός από τη στιγμή παράδοσης του εξοπλισμού, καθώς και να
βελτιστοποιηθεί η λειτουργία του εξοπλισμού. Το πιο άνετο σύστημα διαχείρισης ενέργειας,
επί του παρόντος είναι αναμφίβολα το σύστημα ACPI (Περιβάλλον Προχωρημένης Ρύθμισης
και Διαχείρισης Ενέργειας). Από τη στιγμή που ενεργοποιείται, όλα τα στοιχεία εκτός από το
κύριο μενού απενεργοποιούνται. Παρ 'όλα αυτά, ο υπολογιστής επιστρέφει σε πλήρη
λειτουργία, το αργότερο σε 10 έως 30 δευτερόλεπτα² [IBM].
Όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, πολλές περιλήψεις με πληροφορίες σχετικές
με τα οικολογικά σήματα έχουν κυκλοφορήσει. Ειδική μνεία γίνεται στην εργαλειοθήκη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά περίπτωση (http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm),
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Μερικές από τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές, που αξίζουν να αναφερθούν ως μέσο
μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης και μετριασμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
αναφέρονται εν συντομία στη συνέχεια:
• Καθορισμός και περιορισμός των αναγκών (αριθμός, τύπος, ισχύς, εξοπλισμός)
• Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας: το σήμα Energy Star παραμένει μία από τις καλύτερες
δυνατές οικολογικές ετικέτες, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή αποθηκεύει ενέργεια τόσο κατά
τη λειτουργία της αλλά και σε κατάσταση αναμονής (η κατάσταση αναμονής συχνά
αντιπροσωπεύει σημαντικές αποκλίσεις)
• Οι φορητοί υπολογιστές καταναλώνουν μεταξύ 50% και 80% λιγότερη ενέργεια από τους
προσωπικούς
• Οι οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD) καταναλώνουν 60% λιγότερη ενέργεια από τις οθόνες
καθοδικού σωλήνα (CRT)
• Οι εκτυπωτές ψεκασμού καταναλώνουν πολύ λιγότερη ενέργεια από τους εκτυπωτές laser
και δεν χρειάζονται φάση προθέρμανσης (για να μην αναφέρουμε το δοχείο αντικατάστασης)
• Φωτοτυπικά μηχανήματα με θερμική τεχνολογία εκτύπωσης είναι τα πιο ενεργειακά
αποδοτικά
• Όταν επιλέγετε μια συσκευή φαξ, θυμηθείτε να ελέγχετε την κατανάλωσή της σε κατάσταση
αναμονής
• Οι εσωτερικοί διαμορφωτές (modem) καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια από τους
εξωτερικούς
• Μια πολύ-λειτουργική συσκευή καταναλώνει λιγότερο από το άθροισμα των διαφόρων
μηχανών που είναι σχεδιασμένη να αντικαθιστά
• Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των χρηστών με: Μετριασμό των οχλήσεων που
οφείλονται στην ακτινοβολία θορύβου και την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, εμπόδιση
επαφής με ορισμένες επιβλαβείς ουσίες, εργονομικά σχεδιασμένο εξοπλισμό για ενίσχυση
της άνεσης του χρήστη
• Περιορισμός της κατανάλωσης των πόρων κατά τη διάρκεια της κατασκευής του προϊόντος
μέσω της εξάρτησης από ανακυκλωμένες πρώτες ύλες και το σχεδιασμό του προϊόντος με
χαρακτηριστικό τη βιωσιμότητα και την ευκολία της ανακύκλωσης του
• Μείωση του όγκου των αποβλήτων εξοπλισμού μετά το τέλος του κύκλου ζωής του μέσω
πιθανών λειτουργικών επεκτάσεων.
v. Προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας ως μέρος καθημερινής πρακτικής
("οικολογικές" πρακτικές)
Πέρα από την αρχική προετοιμασία της πρόσκλησης προμήθειας, ακόμη και αν
πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με τους τελικούς χρήστες, η πραγματική συμμετοχή
των χρηστών θα καθορίσει εν μέρει την επιτυχία της αγοράς εξοπλισμού γραφείου που είναι
φιλικός προς το περιβάλλον και επίσης ενεργειακά αποδοτικός. Εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή
αυτή, απαιτεί τη θέσπιση των «οικολογικών πρακτικών» ως μέρος της καθημερινότητας του
χρήστη. Η έννοια αυτή αναφέρεται σε μια σειρά από καθημερινές εργασίες που βοηθούν τη
μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας: περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ο χρήστης κρατά
τελικά το κλειδί για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας.
Ως υπενθύμιση, ας αναφέρουμε μερικές από τις πιθανές τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές (μη
εξαντλητικός κατάλογος, δείτε τα προηγούμενα έγγραφα) που οδηγούν σε μειωμένη
κατανάλωση ενέργειας και λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια του κύκλου
ζωής του εξοπλισμού:
• Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις και την αποτελεσματική ενεργοποίηση του εξοπλισμού
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αναμονής, αμέσως μετά τον παράδοση του εξοπλισμού
• Αποσυνδέστε τη συσκευή ή συνδέστε την σε μια πρίζα με διακόπτη, ώστε να αποφευχθεί η
άσκοπη κατανάλωση όταν δεν είναι πλέον σε χρήση
• Μην συγχέεται τη λειτουργία προφύλαξης οθόνης με τη λειτουργία εξοικονόμηση ενέργειας
• Απενεργοποιήστε όλους τους εκτυπωτές μελάνης μετά τη χρήση, δεδομένου ότι δεν
απαιτούν προθέρμανση
• Κλείστε όλες τις οθόνες εφόσον δεν εμφανίζουν φθορά μετά από επανειλημμένες
ακολουθίες ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
• Ενεργοποιείτε μόνο περιφερειακές συσκευές που χρειάζονται
• Εξοικονομήστε χαρτί με επιλογή για εκτύπωση διπλής όψης, ανακύκλωση, ανάγνωση
εγγράφων από την οθόνη και όχι από εκτυπώσεις, και χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
για επικοινωνία αντί της έντυπης αλληλογραφίας
• Επεκτείνετε την εξοικονόμηση χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένα δοχεία
• Μην αφήνετε ανοιχτές διαδικτυακές συνδέσεις (κατανάλωση, ασφάλεια)
• Ζητήστε από τους προμηθευτές σας να ανακτούν τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρονικές
συσκευές σας
• Δωρίστε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που διαθέτουν ακόμα κάποια χρηστικότητα, σε
μια ένωση ή σε μια κοινωνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών.
vi. Καθορισμός των κριτηρίων ανάθεσης
Καθορίστε τα κριτήρια ανάθεσης π.χ. με βελτίωση της οικολογικής αποδοτικότητας, και της
στάθμισής τους κατά την αξιολόγηση των προσφορών. Τα κριτήρια ανάθεσης πρέπει να
συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης. Περιγράψτε πώς θα υπολογίσετε το κόστος
κύκλου ζωής και τη βαρύτητά του στην αξιολόγηση.
6.3 Διαδικαστική πρόταση: Πώς συντάσσεται ένας διαγωνισμός προμήθειας φιλικού προς
το περιβάλλον και ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού γραφείου;
Ο παρών οδηγός περιγράφει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να
εξασφαλισθεί μια ανταγωνιστική προσφορά που θα λαμβάνει υπόψη κριτήρια αειφόρου
ανάπτυξης. Στη συνέχεια θα αναφερθούν τα βασικά βήματα και σημεία. Για την Ελλάδα,
κατάλληλη πηγή δεδομένων της διαδικασίας που πρέπει να εφαρμοστεί είναι η ιστοσελίδα του
Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Ενέργειας
και
Κλιματικής
Αλλαγής,
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=749&language=el-GR.
Προετοιμασία της διαδικασίας (προκαταρκτική της προσφοράς)
- Κάντε αξιολόγηση του υφιστάμενου εξοπλισμού και των χρήσεων του κατά είδος
συσκευής
- Ορίστε, σε συνδυασμό με τους τελικούς χρήστες, τις πραγματικές ανάγκες, ώστε να
αποφευχθούν όλες οι περιττές αγορές
- Διεξάγετε έρευνα αγοράς για να διαπιστώσετε αν οι νέες τεχνολογίες, τα νέα προϊόντα
και οι καινοτόμοι προμηθευτές είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις σας
- Διερευνήστε τις δυνατότητες που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας
προμηθειών, για παράδειγμα, μέσω αγοράς των προϊόντων χονδρικώς ή συμφωνίαςπλαίσιο.
Τεχνικές λεπτομέρειες, όροι εκτέλεσης, προδιαγραφές (βλ. παράρτημα 3 για παραδείγματα)
- Αναφέρατε ρητά, από τη στιγμή που το είδος της προμήθειάς σας έχει καθορισθεί, τις
περιβαλλοντικές σας προσδοκίες (π.χ. "Ανταγωνιστική προσφορά για την προμήθεια
οικολογικών υπολογιστών και σταθμών εργασίας")
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-

-

-

Συντάξετε την αίτησή σας διευκρινίζοντας κυρίως τις αναμενόμενες απαιτήσεις σας
όσον αφορά την ενεργειακή και περιβαλλοντική απόδοση, παρά τα ακριβή τεχνικά
χαρακτηριστικά των συσκευών
Εκφράστε αυτές τις απαιτήσεις με βάση τα κριτήρια του οικολογικού σήματος ή αλλιώς
προσαρμόστε τα κριτήρια σας, χρησιμοποιώντας το οικολογικό σήμα ως αναφορά
Δηλώστε λεπτομέρειες όσον αφορά τη χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών, την
κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρήση, τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και
ατμοσφαιρικών
ρύπων,
το
τέλος
του
κύκλου
ζωής,
την
ανακύκλωση/επαναχρησιμοποίηση μετά το τέλος του κύκλου ζωής, τη συσκευασία και
τη μεταφορά, τα απόβλητα κλπ.
Προβλέψτε την εισαγωγή των προδιαγραφών για την ενέργεια ή τις περιβαλλοντικές
επιδόσεις με στόχο και την προώθηση της καινοτομίας
Ζητήστε εναλλακτικές προσφορές προκειμένου να επιτρέπεται στους προμηθευτές σας
να υποβάλουν καινοτόμες βελτιωμένες προσφορές
Δημιουργήστε κατάλογο με τεχνικές προδιαγραφές των πιο διαδεδομένων ελάχιστων
χαρακτηριστικών, που καθιστούν δυνατή τη λήψη προσφορών και καθιερώστε
πρόσθετη βαθμολογία για τις προσφορές που ξεπερνούν το ελάχιστο όριο των τεχνικών
περιορισμών, για το σύνολο των προδιαγραφών με τρόπο τέτοιο που δεν μπορεί, εξ
ορισμού, να χρησιμοποιηθούν για να προκρίνουν ή να αποκλείσουν προσφορές. Οι εν
λόγω προδιαγραφές, ωστόσο, θα πρέπει να μπορούν να ξεπεραστούν, ώστε η χρήση
τους να περιορίζεται σε δυνατότητα διάκρισης μεταξύ των ανταγωνιστικών
προσφορών.

Επιλογή προμηθευτή
- Βεβαιωθείτε ότι η αιτούμενη προσφορά έχει ενσωματωμένα τα κριτήρια τη
βιωσιμότητας και επιπλέον, ότι τα εν λόγω κριτήρια είναι απολύτως σχετικά με το
σκοπό του διαγωνισμού
- Συναντηθείτε με τις μικρές τοπικές επιχειρήσεις ώστε να σας εκθέσουν τις
προδιαγραφές που θα τους επιτρέψουν να συμμετέχουν με προσφορά στο διαγωνισμό
και να προσαρμοστούν στα κριτήρια του διαγωνισμού
- Μη διστάσετε να διαδώσετε ευρέως την πρόσκληση υποβολής προσφορών, σε μια
ευρεία γεωγραφική περιοχή, προκειμένου να επωφεληθείτε των καλύτερων
προσφορών
- Βεβαιωθείτε ότι πληροίτε με πλήρη διαφάνεια τα κριτήρια επιλογής της προσφοράς
Κοστολόγηση Κύκλου Ζωής
Η οικονομική αποδοτικότητα μιας προσφοράς δεν εξαρτάται μόνο από την τιμή αγοράς, αλλά
και από τις λειτουργικές δαπάνες. Για τη σύγκριση των προσφορών, το κόστος αγοράς, τα
λειτουργικά κόστη και τα κόστη διάθεσης υπολογίζονται για όλη τη διάρκεια της αναμενόμενης
ωφέλιμης διάρκειας ζωής του προϊόντος (κόστη κύκλου ζωής).
Για κάθε προϊόν υπάρχουν εργαλεία υπολογισμού ώστε να μπορεί να υπολογισθεί η σχέση
κόστους-αποτελεσματικότητας των προσφορών. Για να εξετασθεί αν οι παράγοντες του
περιβάλλοντος και της ενέργειας έχει ληφθεί υπόψη πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω:
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Οι προμηθευτές θα πρέπει να εγγυώνται το μέγιστο επίπεδο ισχύος και κατανάλωσης
ενέργειας που θα ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς.



Παράγοντες, όπως οι ετήσιες περίοδοι χρήσης για διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας
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του προϊόντος, θα πρέπει να μετρηθούν στην πράξη ή να υπολογισθούν εμπειρικά.


Τεχνικά μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας θα πρέπει να εξετάζονται π.χ.
διαχείριση ενέργειας σε προσωπικούς υπολογιστές και λειτουργία αυτόματης
απενεργοποίησης.

Αξιολόγηση των προσφορών
- Χρησιμοποιήστε την προσέγγιση υπολογισμού του συνολικού κόστους βασιζόμενοι
στην αξιολόγηση του κύκλου ζωής του προϊόντος
- Διαλέξτε μια στρατηγική βάσει της περιβαλλοντικής ή ενεργειακής απόδοσης ενός
προϊόντος (για παράδειγμα βλ. Παράρτημα 2)
- Ορίστε ως στόχο ένα ελάχιστο όριο επιδόσεων λειτουργίας του προϊόντος, ως μέσο για
την ενθάρρυνση των προμηθευτών να υποβάλουν μια καινοτόμο προσφορά, προϊόντα
με καλύτερα χαρακτηριστικά.
Εφαρμογή της σύμβασης
- Ορίστε τους όρους εκτέλεσης των προμηθειών που απαιτούνται από τον υποψήφιο, και
επιτρέπουν στο να ληφθούν υπόψη περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή κοινωνικές πτυχές
(συλλογή των χρησιμοποιημένων συσκευασιών, παραδόσεις σε κάδους
επαναχρησιμοποιούμενους, ελάχιστη εγγύηση 5-ετούς περιόδου, ανάκτηση του
χρησιμοποιηθέντος εξοπλισμού, συνθήκες εναπόθεσης σχεδιασμένες για τη μείωση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ακαταστασίας, διατήρηση των θέσεων εργασίας,
απασχόληση ατόμων με αναπηρία, σεβασμό των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των
εργαζομένων και των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατάργηση της παιδικής
εργασίας, κλπ.)
- Δημιουργία μιας σειράς από δείκτες απόδοσης και παρακολούθησης.
7. Λίστα συντομογραφιών
W
ΕΕ
EMAS

Watt
Ευρωπαϊκή Ένωση
Σύστημα Ευρωπαϊκής Διαχείρισης
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Παράρτημα 1
Παράδειγμα ενός αναλυτικού πίνακα αξιολόγησης του υφιστάμενου εξοπλισμού γραφείων



Συγκρινόμενα με οικολογικές λύσεις που προσφέρονται στην αγορά:
Ενέργεια
Ενεργειακή κατανάλωση
Ενεργειακή κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής
Προϊόντα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του σήματος
ενεργειακής απόδοσης (π.χ. TCO, Energy Star)
Υλικά
Περιέχει ανακυκλωμένα υλικά
Περιέχει ρυπογόνα προϊόντα
Διαδικασία
Το προϊόν πληροί τις προβλεπόμενες απαιτήσεις ενός
επισήμανσης
σήματος περιβαλλοντικής ποιότητας
Διαχείριση μετά το
Επαναχρησιμοποίηση / ανακύκλωση
τέλος του κύκλου
ζωής

34

Ικανοποιητική
πληροφόριση

παράγοντες


Ελλειπής
πληροφόρηση

Αξιολογήστε τη βιωσιμότητά του εξοπλισμού για κάθε ένα από τους παρακάτω


Καμία
πληροφόρηση

Βαθμολογία
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Παράρτημα 2
Παραδείγματα τεχνικών ρητρών που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις
Περιορισμός της χρήσης επικίνδυνων υλικών
"Ο υποψήφιος του διαγωνισμού (προμηθευτής) συμφωνεί ότι οι προτεινόμενες αναφορές
συμμορφώνονται με την οδηγία αρ.2002/95/ΕΚ σχετικά με την περιορισμένη χρήση ορισμένων
επικίνδυνων ουσιών στα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και, πιο συγκεκριμένα,
για τη συγκεκριμένη σύμβαση, η απουσία μολύβδου στις συγκολλήσεις. "
Χρήση ανακυκλωμένων υλικών
"Ο νικητής του διαγωνισμού εξασφαλίζει ότι όλος ο προτεινόμενος εξοπλισμός περιέχει
τουλάχιστον 20% ανακυκλωμένα υλικά (κυρίως πλαστικά και μέταλλα). Οποιαδήποτε ποσότητα
μικρότερη ή μη προσδιορισμένη, θα απορρίπτεται αυτόματα."
Χρήση εξοπλισμού:
Energy Star
"Ο νικητής του διαγωνισμού συμφωνεί να προμηθεύσει με προϊόντα που πληρούν τουλάχιστον
τις απαιτήσεις της σήμανσης Energy Star, ή ισοδύναμής της. Με βάση την υποβληθείσα
προσφορά και με την επιφύλαξη της επιλεξιμότητας, ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει το
πιστοποιητικό επισήμανσης ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δοκιμών που πιστοποιεί ότι
ικανοποιούνται, σημείο προς σημείο, το σύνολο των προδιαγραφών που αναφέρονται στην
ετικέτα Energy Star, ή ισοδύναμής της."
Πιστοποίηση TCO
"Ο νικητής του διαγωνισμού συμφωνεί να προμηθεύσει τα προϊόντα που πληρούν τις
απαιτήσεις της ετικέτας TCO ή ισοδύναμής της. Με βάση την υποβληθείσα προσφορά και με
την επιφύλαξη της επιλεξιμότητας, ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό
επισήμανσης ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δοκιμών που πιστοποιεί ότι ικανοποιούνται,
σημείο προς σημείο, το σύνολο των προδιαγραφών που αναφέρονται στην ετικέτα TCO, ή
ισοδύναμής της."
Διάθεση Εξοπλισμού:
Ανάκτηση μετά το τέλος του κύκλου ζωής
"Σύμφωνα με την οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα ηλεκτρικά
και ηλεκτρονικά απόβλητα εξοπλισμού, ο νικητής του διαγωνισμού θα πρέπει να εγγυηθεί την
πλήρη ανάκτηση του εξοπλισμού στο τέλος του κύκλου ζωής του, ώστε να το διαθέσει σε
κατάλληλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Η απαίτηση αυτή σημαίνει ότι ο νικητής του
διαγωνισμού δεσμεύεται να επιβλέπει την ανάκτηση του συνόλου του εξοπλισμού που φτάνει
στο τέλος του κύκλου ζωής του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ασχέτως εάν ο
δεδομένος εξοπλισμός που αποσύρεται έχει πωληθεί από την εταιρεία του διαγωνιζομένου στη
δημόσια αρχή (δηλαδή μία συσκευή ανακτάται για κάθε μια, της ίδιας κατηγορίας που
πωλείται).
Προκειμένου να εξασφαλιστούν τα σαφή ίχνη της πορείας του εξοπλισμού μετά τη χρήση,
αποθήκευση και επεξεργασία του, πρέπει να υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή το αρχείο
παρακολούθησης των αποβλήτων."
Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών
"Ο νικητής του διαγωνισμού συμφωνεί να εξασφαλίσει διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών για
όλα τα μέρη του προτεινόμενου εξοπλισμού τουλάχιστον για 5 χρόνια μετά την πώλησή του."
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Παράρτημα 3
Παραδείγματα τεχνικών ρητρών που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις
Ο νικητής του διαγωνισμού οφείλει να προτείνει προϊόντα με τεχνικά χαρακτηριστικά που
αντιστοιχούν σε εκείνα που επιβάλλονται από το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα, το σήμα Μπλε
Άγγελος ή τα ισοδύναμά τους.
Ο νικητής του διαγωνισμού πρέπει να αναφέρει, με κάθε διαθέσιμο μέσο, τα μέτρα που έλαβε
προκειμένου να εξασφαλίσει τη βελτίωση της εργονομίας των προϊόντων του, μαζί με
συμβουλές χρήσης κάτω από τις πιο ιδανικές συνθήκες.
Όλοι οι προμηθευτές που προτείνουν εξοπλισμό που συμμορφώνεται με το σύνολο των
προδιαγραφών για ένα δεδομένο οικολογικό σήμα (ή ισοδύναμο) και μια ετικέτα TCO, είναι
δυνατό να εξασφαλίσουν επιπλέον βαθμολογία κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των
προσφορών.
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