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Φωτογραφία: AboutPixel.de 

 

1. Εισαγωγή 

 

Οι οδικές μεταφορές είναι απαραίτητες στην κοινωνία και τη ζωής μας και αποτελούν ένα ση-

μαντικό πυλώνα του οικονομικού μας πλούτου.  Αντίθετα, λόγω των εκπομπών αέριων ρύπων 

προς το περιβάλλον ευθύνονται μερικώς για το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Επομένως, 

είναι επιτακτική η ανάγκη στροφής προς πιο αποδοτικά και φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα. 

Στην ΕΕ, υπάρχουν 230 εκατομμύρια επιβατικά αυτοκί-

νητα για περίπου 500 εκατομμύρια κάτοικους. Συνε-

πώς, αντιστοιχεί περίπου 1 αυτοκίνητο ανά 2 κάτοικο-

υς. Επίσης, το 2006, υπήρχαν περίπου 32 οχήματα 

μεταφοράς εμπορευμάτων (www.cleanvehicle.eu). 

Το 2009, οι συνολικές δραστηριότητες για επιβατικές 

μεταφορές στην ΕΕ-27 από οποιοδήποτε μέσο μετα-

φοράς, εκτιμάται ότι ανέρχονταν σε 6.503 δισεκατομ-

μύρια επιβατοχιλιόμετρα και κατά μέσο όρο 13.063 

χιλιόμετρα ανά άτομο. Το νούμερο αυτό περιλαμβάνει 

τις δραστηριότητες που αφορούν τις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές εντός  ΕΕ και όχι 

αυτές μεταξύ της ΕΕ και του υπόλοιπου κόσμου. Τα επιβατικά αυτοκίνητα αποτελούσαν το 73.5 

% του συνόλου, τα δίκυκλα μηχανοκίνητα το 2.4 %,τα λεωφορεία και τα πούλμαν το 7.8 %,οι 

σιδηρόδρομοι το 6.2 % και το τραμ και το μετρό το 1.4 %. Οι αεροπορικές και θαλάσσιες μετα-

φορές εντός της ΕΕ συνέβαλαν σε ποσοστό 8% και 6% του συνόλου αντίστοιχα. 

Το 2009, οι συνολικές δραστηριότητες για μεταφορές εμπορευμάτων στην ΕΕ-27 από οποιοδή-

ποτε μέσο μεταφοράς, εκτιμάται ότι ανέρχονταν σε 3.632 δισεκατομμύρια επιβατοχιλιόμετρα. 

Το νούμερο αυτό περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που αφορούν τις αεροπορικές και θαλάσσιες 

μεταφορές  εντός ΕΕ α και όχι αυτές μεταξύ της ΕΕ και του υπόλοιπου κόσμου. Το 46,6 % αυτού 

του συνόλου οφείλεται στις οδικές μεταφορές, το 10% στους σιδηρόδρομους, το 3,3% στις πλω-

τές μεταφορές και το 3,3% στους αγωγούς πετρελαίου. Οι θαλάσσιες μεταφορές εντός της ΕΕ 

είχαν μερίδιο 36,8% επί του συνόλου ενώ οι αερομεταφορές εντός ΕΕ συνέβαλαν σε ποσοστό 

μόλις 0,1% επί του συνόλου (www.cleanvehicle.eu). 

 

Πρόκληση N°. 1: Κλιματική Προστασία  

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ -27 αυξάνονται με σταθερούς ρυθμούς τα τελευ-

ταία 20 χρόνια ( μεταξύ 1990 και 2008 αυξήθηκαν περισσότερο από 33%1). Το 84 % των εκπομ-

πών αερίων του θερμοκηπίου είναι CO2, ενώ το υπόλοιπο είναι κυρίως μεθάνιο και οξείδιο του 

                                            
1
 http://ec.europa.eu/transport/publications/statistics/pocketbook-2011_en.htm  

http://ec.europa.eu/transport/publications/statistics/pocketbook-2011_en.htm
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αζώτου(N2O). Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές αποτελούν το 25% των 

συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ-27. Μειώσεις εκπομπών έχουν επιτευχ-

θεί σε άλλους τομείς αλλά όχι στον τομέα των μεταφορών. Περίπου οι μισές από τις εκπομπές 

CO2 που οφείλονται στις μεταφορές οφείλονται στα επιβατικά οχήματα, σε ελαφρά επαγγελμα-

τικά οχήματα και στα λεωφορεία. Στην Ευρώπη κάθε χρόνο εγγράφονται 15 εκατομμύρια νέα 

οχήματα και από αυτά, το  92 %  στην ΕΕ-15. Οι τεχνολογικές βελτιώσεις της απόδοσης των οχη-

μάτων που έχουν επιτευχθεί στο παρελθόν, έχουν εξουδετερωθεί από την αύξηση του αριθμού 

των οχημάτων (σημαντική σε ορισμένες περιπτώσεις) και της κυκλοφοριακής κίνησης, από τον 

επιπρόσθετο εξοπλισμό στα οχήματα και την αύξηση της χρήσης των οχημάτων. Κατά την προ-

μήθεια οχημάτων, επιβάλλεται να ληφθούν υπόψη οι διαθέσιμες τεχνολογίες της αγοράς που να 

είναι «φιλικές προς το περιβάλλον». 

Πρόκληση N°. 2:  Αέριοι ρύποι 

Οι μεταφορές είναι ο κυριότερος παράγοντας παραγωγής αέριων ρύπων σε τοπικό επίπεδο (π.χ. 

αιωρούμενα σωματίδια)  και έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προστασία της 

ατμόσφαιρας από τη ρύπανση. Όταν αξιολογούνται οι εκπομπές αέριων ρύπων ενός οχήματος, 

πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εκπομπές σε κατοικημένες περιοχές, όπως π.χ. στις πόλεις, όπου 

υπάρχει σοβαρή ατμοσφαιρική ρύπανση. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση σε πόλεις  προκαλεί το 

50% των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων, παρότι το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 20% των 

συνολικών εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων. Η ανάγκη για δράση είναι επίσης εμφανής στο 

νομικό πλαίσιο της ΕΕ: στο παρελθόν, σε πολλές πόλεις της Ευρώπης υπήρξε συχνή υπέρβαση 

της τιμής κατωφλίου για τα αιρούμενα σωματίδια, όπως ορίζεται βάση της Οδηγίας 96/62/EΚ  

«Πλαίσιο Εργασίας για την Ποιότητα Αέρα στην Ευρώπη». Επομένως, στο μέλλον αυτό το όριο 

εκπομπών θα πρέπει να μειωθεί από αυστηρότερα Σχέδια για την Ποιότητα του Αέρα και τα Σχέ-

δια Δράσης. Ένα σημαντικό μέτρο στον τομέα των Μεταφορών είναι επομένως η απαγόρευση 

της κυκλοφορίας σε οχήματα με αρκετά υψηλές εκπομπές αέριων ρύπων στα κέντρα των πόλε-

ων. 

Πρόκληση N°. 3: Θόρυβος 

Ο θόρυβος είναι ακόμα ένα τοπικό πρόβλημα με επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον. Προ-

καλεί ενόχληση καθώς και αρνητικές επιδράσεις στην υγεία.  Ο κύριος παράγοντας που προκαλεί 

θόρυβο στις πόλεις είναι η κυκλοφοριακή κίνηση. Για παράδειγμα, το 60% των κάτοικων σε πό-

λεις στη Γερμανία δηλώνουν ότι ενοχλούνται από το θόρυβο που προκαλείται από την κυκλοφο-

ριακή κίνηση. Επιπρόσθετα, η συνεχής έκθεση σε θόρυβο που προκαλείται από την οδική κυ-

κλοφοριακή κίνηση και είναι περισσότερο από 65 dB(A) κατά τη διάρκεια της ημέρας ή 55dB(A) 

κατά τη διάρκεια της νύχτας, αυξάνει  τον κίνδυνο καρδιοαγγειακών ασθενειών. Περίπου το 10% 

του πληθυσμού του Βερολίνου, είναι εκτεθειμένο σε τέτοια επίπεδα θορύβου και στις περιπτώ-

σεις συνεχούς έκθεσης, υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία2. 

Αυτοί οι αριθμοί αποδεικνύουν την αναγκαιότητα μείωσης του θορύβου που προέρχεται από 

                                            
2
 http://www.stadtentwicklung.berlin.de/verkehr/politik_planung/zahlen_fakten/download/Mobility_en_Chap-2-3.pdf 
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την κυκλοφοριακή κίνηση. Εκτός από τα μέτρα σχεδιασμού μεταφορών, όπως για παράδειγμα τα 

όρια ταχύτητας τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της νύχτας, την απαγόρευση κυκλοφορίας για 

φορτηγά, κλπ., η μείωση των εκπομπών θορύβου στο ίδιο το όχημα, π.χ. μέσω της χρήσης ελασ-

τικών οικονομίας καυσίμου με χαμηλότερο θόρυβο, μπορεί να συνεισφέρει στην προστασία του 

περιβάλλοντος. Τα οχήματα βαρέου τύπου αναμφισβήτητα προκαλούν περισσότερο θόρυβο αι 

συνεπώς αποτελούν στόχο στην προσπάθεια μείωσης του θορύβου. 

 

Οδηγός BuySmart+  

Ο παρών Οδηγός του έργου BuySmart+ παρέχει  μια σύνοψη επιλογών και εργαλείων για να 

χρησιμοποιηθούν κατά την επιλογή φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων.  

Η επιλογή συμβάσεων για στόλο οχημάτων φιλικών προς το περιβάλλον, είναι μια επιλογή που 

συμβάλλει : 

 Στην προστασία του παγκόσμιου κλίματος και του περιβάλλοντος 

 Στην απεξάρτηση από τις τιμές των ορυκτών καυσίμων  

 Στην προστασία των περιοχών στα κέντρα των πόλεων από την έντονη ρύπανση του αέρα  

 Σε μια «πράσινη» εικόνα για τον οργανισμό ή φορέα 

 Στην οικονομία καυσίμων 

Ο οδηγός αυτός βασίζεται κυρίως (αλλά όχι αποκλειστικά) στην Οδηγία για τα φιλικά προς το 

περιβάλλον Οχήματα και στο εργαλείο ΠΔΣ της ΕΕ, που θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές για τις 

πράσινες δημόσιες αγορές των Κρατών - Μελών, καθώς και  τα κριτήρια εργαλειοθήκης ΠΔΣ για 

τα οχήματα. 

Ο οδηγός περιλαμβάνει: 

 Πληροφόρηση για τα κριτήρια πράσινων συμβάσεων για τη δημιουργία ενός στόλου 
«καθαρών» οχημάτων. 

 Παρουσίαση βοηθητικών εργαλείων για τις πράσινες συμβάσεις όπως οι περιβαλλοντι-
κές ετικέτες και σημάνσεις. 

 Γενικές συμβουλές για τις συμβάσεις και τη λειτουργία των οχημάτων 
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2. Δημόσιες Συμβάσεις 

Ο όρος Πράσινη Δημόσια Σύμβαση (ΠΔΣ) ορίζεται ως «μια διαδικασία όπου η δημόσιες αρχές 

ζητούν την προμήθεια αγαθών υπηρεσιών και έργων, με μειωμένη περιβαλλοντική επίδραση 

κατά τον κύκλο ζωής τους σε σχέση με προϊόντα, υπηρεσίες και έργα ίδιας πρωταρχικής λειτουρ-

γίας που θα αγοράζονταν σε άλλη περίπτωση.»  

Η 20-20-20 πολιτική της ΕΕ καθορίζει τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2020:  

20 % μείωση των εκπομπών CO2, 20 % μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, και αύξηση της συνε-

ισφοράς ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα κατά 20 % μέχρι το 2020. Ο στόχος ενεργειακής απόδοσης 

είναι δεσμευτικός μόνο σε επίπεδο ΕΕ και μάλλον είναι απίθανο να επιτευχθεί μέχρι το 2020. Οι 

πιο πρόσφατες εκτιμήσεις δείχνουν ότι στο παρόν στάδιο η υλοποίηση αυτού του στόχου για το 

2020 θα επιτευχθεί μόνο κατά το ήμισυ. Για την υποστήριξη του στόχου της ενεργειακής απόδο-

σης τέθηκε σε ισχύ η Οδηγία 2006/32/EK. Βάση του Άρθρου 5 αυτής της οδηγίας, οι δημόσιες 

αγορές πρέπει να περιλαμβάνουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ενεργειακής απόδο-

σης.

 

Πηγή: 2012, CEPS, The uptake of green public procurement in the EU 27 
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Από τότε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει αρκετές πρωτοβουλίες για τις ΠΔΣ. Το έτος 2008 

τέθηκε ο στόχος 50 % πράσινες συμβάσεις για το έτος 2010 σε μια ανακοίνωση για τις ΠΔΣ, εκ-

δόθηκε η εργαλειοθήκη ΠΔΣ, και συστάθηκαν αρκετές νομοθετικές απαιτήσεις: 

 Κανονισμός Ar. 106/2008: Energy Star Regulation (2008)  

 Οδηγία 2009/33/EK: Clean Vehicles Directive (2009) 

 Οδηγία 2010/30/EE: Energy Labelling Directive (2010) 

 Οδηγία 2010/31/EE: Energy Performance of Buildings Directive (2010) 

Επίσης, η στρατηγική της Ευρώπης για το 2020, αναγνωρίζει τις δημόσιες συμβάσεις ως ένα ση-

μαντικό μέσο για την επίτευξη μιας έξυπνης, βιώσιμης και περιεκτικής ανάπτυξης. Τον Οκτώβριο 

του 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε το Εγχειρίδιο για Πράσινες Αγορές (Βuying Green 

Handbook) ,το οποίο παρέχει μια εισαγωγική πληροφόρηση για τις ΠΔΣ.  

Στην ΕΕ, οι δημόσιες αρχές δαπανούν περίπου δύο τρισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ποσό που 

αντιστοιχεί στο 19% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της ΕΕ. Η συνεχής ζήτηση οικολογι-

κών και αποδοτικών προϊόντων θα μπορούσε να ωθήσει τους προμηθευτές στο να προσφέρουν 

περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες που να συμμορφώνονται με τη σύγχρονη ποιότητα και τις 

περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Για τις επιχειρήσεις, οι συμβάσεις με γνώμονα την καινοτομία θα 

είναι ένας τρόπος να διατηρηθούν σε ένα επίπεδο καινοτομίας, σε έναν κόσμο που μεταβάλλε-

ται με γρήγορους ρυθμούς. 

Οι πράσινες συμβάσεις βοηθούν στην επίλυση περιβαλλοντικών θεμάτων με τη μείωση των εκ-

πομπών τοξικών αερίων και αερίων του θερμοκηπίου. Μέσω της επιλογής πράσινων προϊόντων 

και υπηρεσιών, εκλύονται λιγότερο επιβλαβείς σωματίδια και διαφυλάσσονται οι φυσικοί πόροι. 

Η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων γενικά οδηγεί σε μείωση των κινδύνων για την υγε-

ία. Οι Συμβάσεις είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις όσον α-

φορά την μείωση των εκπομπών CO2 και την μάχη έναντι στην Κλιματική Αλλαγή. 

Παρότι σε ορισμένες περιπτώσεις κοστίζουν περισσότερο κατά το στάδιο της αγοράς, τα φιλικά 

προς το περιβάλλον προϊόντα μπορούν να έχουν μακροπρόθεσμα χαμηλότερο κόστος.  
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3. Εξεταζόμενα προϊόντα και σχετικά κριτήρια 

Τα κύρια κριτήρια που απορρέουν από την Οδηγία 2009/33/EΚ για την προώθηση των καθαρών 

και ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών και από τα Κριτήρια ΠΔΣ της ΕΕ για τις 

Μεταφορές. 

 

Η Οδηγία 2009/33/ΕΚ για την προώθηση των Καθαρών και των ενεργειακά αποδοτικών οχη-

μάτων  αποσκοπεί στην ευρεία διείσδυση στην αγορά φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων. 

 Η Οδηγία αυτή επεκτείνεται σε όλες τις αγορές για τα οχήματα οδικών μεταφορών, τα επιβατικά 

αυτοκίνητα(M1) , τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (N1), τα βαρέα φορτηγά οχήματα (N2,N3) 

και τα λεωφορεία (M2,M3). 

Η  Οδηγία επίσης απαιτεί ότι κατά την επιλογή ενός οχήματος, η ενέργεια και οι περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις του πρέπει να ληφθούν υπόψη σε όλη τη διάρκεια ζωής του. Οι επιπτώσεις αυτές 

περιλαμβάνουν την ενεργειακή κατανάλωση, τις εκπομπές CO2, και τις εκπομπές άλλων αέριων 

ρύπων όπως NOx, NMHC και τα αιωρούμεντα σωματίδια.  Οι αγοραστές επίσης μπορούν να 

λάβουν υπόψη και άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  

Για να ικανοποιηθούν αυτές οι απαιτήσεις, υπάρχουν δύο διαθέσιμες επιλογές: Ο καθορισμός 

τεχνικών προδιαγραφών για την ενεργειακή και περιβαλλοντική απόδοση, ή η εισαγωγή βαθμών 

επιβράβευσης στις διαδικασίες αγορών βάση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώ-

ματος του οχήματος. 

Επιπρόσθετα, η Οδηγία καθορίζει τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον υπολογισμό του κόστους 

σε όλη τη διάρκεια ζωής  που σχετίζεται με τη λειτουργία των οχημάτων οι οποίοι πρέπει να α-

κολουθούνται για τον υπολογισμό του αντίκτυπου των οχημάτων σε όλη τη διάρκεια ζωής τους. 

Η συμπερίληψη αυτού του κόστους στις νέες συμβάσεις οχημάτων θα συμβάλει στην βελτίωση 

των περιβαλλοντικών/κλιματικών επιπτώσεων του τομέα των μεταφορών καθώς και στην εξοι-

κονόμηση ενέργειας , καθώς θα μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση, οι εκπομπές CO2 και εκπομ-

πές άλλων αέριων ρύπων. 

 

Σύμφωνα με την Οδηγία, το λειτουργικό κόστος κατανάλωσης ενέργειας σε όλη τη διάρκεια ζωής 

του οχήματος, μπορεί να υπολογιστεί με την παρακάτω μεθοδολογία: 

− Η κατανάλωση καυσίμου ανά χιλιόμετρο ενός οχήματος υπολογίζεται σε μονάδες ενερ-

γειακής κατανάλωσης ανά χιλιόμετρο όταν αυτό είναι απευθείας διαθέσιμο, που ισχύει 

για παράδειγμα στην περίπτωση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.  Όταν η κατανάλωση κα-

υσίμου δίνεται σε διαφορετικές μονάδες, πρέπει να μετατραπεί σε μονάδες ενεργειακής 

κατανάλωσης ανά χιλιόμετρο, με τη χρήση συντελεστών μετατροπής που καθορίζονται 

στον Πίνακα 1 που δίνεται πιο κάτω. 
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− Πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια ενιαία νομισματική αξία για κάθε μονάδα ενέργειας. Η ε-

νιαία αξία πρέπει να έχει το χαμηλότερο κόστος ανά μονάδα ενέργειας της βενζίνης ή 

του πετρελαίου πριν την επιβολή του φόρου, για τη χρήση τους ως καύσιμα μεταφοράς. 

− Το λειτουργικό κόστος (για όλη τον κύκλο ζωής) κατανάλωσης ενέργειας ενός οχήματος 

μπορεί να υπολογιστεί πολλαπλασιάζοντας τα χιλιόμετρα του κύκλου ζωής του οχήματος 

με την ενεργειακή κατανάλωση ανά χιλιόμετρο καθώς και με το κόστος ανά μονάδα ε-

νέργειας. (λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα σημεία) 

Το λειτουργικό κόστος για τις εκπομπές CO2 για τον κύκλο ζωής ενός οχήματος μπορεί να υπο-

λογιστεί πολλαπλασιάζοντας τα χιλιόμετρα του κύκλου ζωής του οχήματος  με τις εκπομπές CO2 

(χιλιογραμμάρια ανά χιλιόμετρο και με το κόστος ανά χιλιογραμμάριο CO2 όπως καθορίζεται 

στον Πίνακα 2 που δίνεται πιο κάτω. 

Το λειτουργικό κόστος για τις εκπομπές αέριων ρύπων ενός οχήματος μπορεί να υπολογιστεί 

με την προσθήκη του επιπλέον λειτουργικού κόστους για τις εκπομπές  NOx, NMHC και αιωρού-

μενων σωματιδίων. Το λειτουργικό κόστος για κάθε αέριο ρύπο μπορεί να υπολογιστεί πολλαπ-

λασιάζοντας τα χιλιόμετρα του κύκλου ζωής του οχήματος  με τις εκπομπές σε γραμμάρια ανά 

χιλιόμετρο και με το αντίστοιχο κόστος ανά γραμμάριο (Το κόστος μπορεί να ληφθεί από τις μέ-

σες τιμές τις Κοινότητας που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2).  

Οι Αναθέτουσες Αρχές, οι αναθέτοντες φορείς και επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

υψηλότερο κόστος για τις εκπομπές ρύπων αλλά δεν πρέπει αυτό να υπερβαίνει τις αντίστοιχες 

τιμές που καθορίζονται στον Πίνακα 2 πολλαπλασιαζόμενες επί 2.  

 

Οι πιο κάτω πίνακες που εξαιρούνται από την Οδηγία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υ-

πολογισμό του κόστους λειτουργίας σε όλο τον κύκλο ζωής, καθώς επίσης και το περιβαλλοντικό 

κόστος  όπως ορίζεται πιο πάνω. 
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Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει ένα παράδειγμα υπολογισμού του κόστους λειτουργίας σύμ-

φωνα με την Οδηγία – Παράδειγμα τεσσάρων διαφορετικών επιβατικών αυτοκινήτων με πετρε-

λαιοκινητήρα στο Πρότυπο EURO 5: 

 

Παράμετροι για επιβατικά πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα βάση του Προτύπου Euro 5 Prices  

Κατανάλωση καυσίμου l/100 km 4,8 5,2 5,6 5,9 1,6 EUR/l 

CO2 g/km 130 140 150 160 0,03 EUR/kg 

Nox g/km 0,18 0,18 0,18 0,18 0,0044 EUR/g 

NMHC g/km 0 0 0 0 0,001 EUR/g 

Σωματίδια (PM) g/km 0,005 0,005 0,005 0,005 0,087 EUR/g 

Διάρκεια ζωής  ths. km 200 200 200 200   

Κόστος καυσίμου EUR 15 360 16 640 17 920 18 880   

Κόστος εκπομπών CO2  EUR 780 840 900 960   

Κόστος άλλων αέριων 
ρύπων 

EUR 245 245 245 245   

Συνολικό κόστος EUR 16 385 17 725 19 065 20 085   

 

O πίνακας αυτός δείχνει ότι μπορεί να γίνει εξοικονόμηση περίπου 4.000 € στο κόστος λειτουρ-

γίας κατά τη διάρκεια ζωής ενός αυτοκινήτου, αγοράζοντας ένα αυτοκίνητο με χαμηλότερη κα-

τανάλωση καυσίμου κατά 1 λίτρο/100 km. Αναμφισβήτητα, ο υπολογισμός αυτός εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από την τιμή του καυσίμου. 
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Τα Κριτήρια της ΕΕ για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) για τις Μεταφορές, παρέχουν 

συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία πρέπει να συμπεριληφθούν στις Πράσινες Συμβάσεις για οχή-

ματα. Αυτό το έγγραφο δηλώνει ότι τα κριτήρια είναι συμπληρωματικά και ότι θα πρέπει να με-

λετηθούν σε συνδυασμό με την Οδηγία 2009/33/EΚ.  Ωστόσο, η κατηγοριοποίηση των οχημάτων 

στην εργαλειοθήκη ΠΔΣ παρουσιάζει ορισμένες διαφορές από την Οδηγία: τα επιβατικά αυτοκί-

νητα και τα ελαφριού τύπου οχήματα (ημιφορτηγά), οχήματα  και υπηρεσίες δημόσιων μεταφο-

ρών και φορτηγά και υπηρεσίες για συλλογή απορριμμάτων3.  

Το έγγραφο επιπλέον αναφέρεται σε υπολογισμούς κόστους ζωής, βασιζόμενους στην Οδηγία 

καθώς επίσης και σε άλλα εργαλεία (π.χ. www.cleanvehicle.eu).  

Τα Κριτήρια χωρίζονται σε δύο κύριες ομάδες: τα στοιχειώδη κριτήρια στα οποία αναφέρονται 

στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και απαιτούν μόνο ελάχιστο επιπλέον κόστος και ελάχιστους 

έλεγχους και στα περιεκτικά κριτήρια που επιτρέπουν την αγορά των περισσότερο φιλικότερων 

προς το περιβάλλον προϊόντων στην αγορά. Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζονται οι βασι-

κές αρχές των κριτηρίων ΠΔΣ για τις Μεταφορές της ΕΕ. Το πλήρες κείμενο μπορεί να ληφθεί 

στον σύνδεσμο http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm. 

 

Επιβατικά οχήματα και ημιφορτηγά  

Το 1996, τα Κράτη Μέλη της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκριναν μια Κοινοτική Στρατη-

γική για τη μείωση των εκπομπών CO2 για επιβατικά αυτοκίνητα.  Ο στόχος της στρατηγικής  

αυτής ήταν η μείωση των μέσων εκπομπών CO2 κατά 120g ανά χιλιόμετρο στα  νέα επιβατικά 

αυτοκίνητα που πωλούνται στην ΕΕ, μέχρι το 2005 ή το 2010 το αργότερο. Αυτοί οι στόχοι επιτε-

ύχθηκαν σε πολύ μικρότερο βαθμό από λίγα αυτοκίνητα (μπορούν να εντοπιστούν στη βάση 

δεδομένων Topten). 

Οι απαιτήσεις για τις εκπομπές CO2 για τα επιβατικά αυτοκίνητα και για τα ημιφορτηγά, όπως 

αυτές καθορίζονται στο Εργαλείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων της ΕΕ (EU GPP Toolkit) παρο-

υσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. Σε γενικές γραμμές, τα περιεκτικά κριτήρια είναι  κατά 15 – 

25 % αυστηρότερα από τα στοιχειώδη κριτήρια. 

Τύπος Οχήματος Στοιχειώδη κριτήρια 

CO2 g/km 

Περιεκτικά κριτήρια 

CO2 g/km 

Πολύ μικρό (Mini) 110 90 

Μικρό (Small) 120 100 

Συμπαγές (Compact) 130 110 

Μεσαίου μεγέθους (Mid) 150 130 

                                            
3
 Οι Υπηρεσίες αναφέρονται για τις περιπτώσεις κατά τες οποίες τα οχήματα δεν ανήκουν σε έναν οργανισμό  αλλά 

αγοράζονται ως υπηρεσίες μεταφορών (δημόσιο λεωφορείο, συλλογή απορριμμάτων κλπ). 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm
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Μεγάλα (Large) 170 150 

High/Exclusive 270 200 

Offroad/Family Wagon 210 170 

Μικρά φορτηγά 150 130 

Άλλα φορτηγά 220 180 

 

Σημείωση: Ο Κανονισμός  443/2009/EΚ που καθορίζει τα πρότυπα απόδοσης εκπομπών για νέα 

οχήματα, απαιτεί ότι τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα θα πρέπει να έχουν χαμηλότερες εκπομπές 

από αυτές που καθορίζει, από το 2015. Από το έτος 2016 αυτά τα όρια θα γίνουν αυστηρότερα. 

Τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια καθορίζονται σύμφωνα με την ειδική μάζα οχήματος (σε kg). Πα-

ράδειγμα των ορίων αυτών δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί (αντιστοιχούν σε τύπους οχημά-

των πολύ μικρά, μικρά και μεγάλα): 

Μάζα 

αυτοκίνητου[kg] 

Μέγιστο επιτρεπόμενο 

όριο CO2 [g/km] 

1200 122 

1700 145 

2200 168 

 

Είναι αρκετά ενδιαφέρον, ότι η εργαλειοθήκη ΠΔΣ καθορίζει αυστηρότερα κριτήρια για μικρά 

αυτοκίνητα σε σύγκριση με τα μεγαλύτερα. Ο στόχος που τέθηκε για το έτος 2020 σύμφωνα με 

τον κανονισμό είναι οι μέσες εκπομπές για το στόλο νέων αυτοκινήτων να είναι 95 g CO2/km, 

συνεπώς να είναι στο επίπεδο των σημερινών περιεκτικών κριτηρίων για τα πολύ μικρά αυτοκί-

νητα. 

Η εργαλειοθήκη ΠΔΣ της ΕΕ όσον αφορά τα επιβατικά αυτοκίνητα απαιτεί συμμόρφωση με τα 

πρότυπα EURO 5 (στοιχειώδη κριτήρια) ή τα EURO 6 (περιεκτικά) (όπως καθορίζονται στον κανο-

νισμό 692/2008/EΚ) και να παρέχονται πληροφορίες και οδηγίες για οικολογική οδήγηση. 

Επιπρόσθετα, τα περιεκτικά κριτήρια περιλαμβάνουν ποιοτικά θέματα όπως τα συστήματα πα-

ρακολούθησης και τις ενδείξεις για την πίεση των ελαστικών, την κατανάλωση καυσίμου ή δείκ-

τη αλλαγής ταχυτήτων, τα οποία συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου. 

Επιπλέον τα περιεκτικά κριτήρια συμπεριλαμβάνουν παραμέτρους όπως το θόρυβο των ελαστι-

κών των οχημάτων, την αντίσταση κύλισης, αέρια που οφείλονται στον κλιματισμό, τα οποία 

πρέπει να έχουν συνολικό Δυναμικό Υπερθέρμανσης Πλανήτη (Global Warming Potential (GWP)) 

≤ 150. 

Επίσης, επιβράβευση με επιπλέον βαθμούς μπορεί να ενσωματωθεί για παράδειγμα για τη χρή-

ση εναλλακτικών καυσίμων (συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών συστημάτων) ή λόγω καλύ-
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τερων επιδόσεων από αυτές που καθορίζονται στα βασικά και περιεκτικά κριτήρια.. 

 

Οχήματα Δημόσιων Μεταφορών (Συμβάσεις λεωφορείων) 

Ως βασικό κανόνα  τα οχήματα δημόσιων μεταφορών που θα αγοραστούν πρέπει να συμμορφώ-

νονται με τα πρότυπα φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων που καθορίζονται στην Οδηγία 

2005/55/EC και περιέχουν περιβαλλοντικά κριτήρια για τα αέρια NOx, CO, NHMC, σωματίδια και 

άλλες εκπομπές (στοιχειώδη κριτήρια).  

Για να ικανοποιήσουν τα περιεκτικά κριτήρια, τα λεωφορεία πρέπει να συμμορφωθούν με το 

πρότυπο EURO VI για τις εκπομπές (όπως καθορίζονται από τον Κανονισμό της Επιτροπής 

582/2011/EU) καθώς επίσης και με άλλες απαιτήσεις όπως:  

 Η τοποθεσία του σωλήνα εκπομπής καυσαερίων (στην άλλη πλευρά από την πόρτα για 

τους επιβάτες),  

 Χρήση λιπαντικών ελαίων (χαμηλό ιξώδες που να έχουν π.χ. μερίδιο βιαποδομήσιμων 

ουσιών και το περιεχόμενο τους σε άνθρακα να παράγεται από ανανεώσιμες πρώτες ύ-

λες) 

 Τον καθορισμό της μέγιστης αντίστασης κύλισης και την πρόνοια για τη σήμανση των ε-

λαστικών που θα χρησιμοποιηθούν. 

Επιπλέον βαθμοί μπορούν να δοθούν π.χ. λόγω της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (συμπερι-

λαμβανομένου των υβριδικών συστημάτων), χαμηλότερα επίπεδα θορύβου από ότι απαιτεί ο 

νόμος, σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών ή εκπεμπόμενα αέρια λόγω κλιματισμού με 

δείκτη GWP χαμηλότερο από 2500 για χρονικό ορίζοντα 100 ετών. Επίσης, επιπλέον βαθμοί δί-

νονται για χρήση ανακυκλώσιμων ή ανανεώσιμων υλικών στο όχημα, ή λόγω της ύπαρξης στο 

όχημα συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας «start and stop»4. 

 

Παρόμοια κριτήρια με την απευθείας αγορά απαιτούνται και για πρόνοιες αγοράς υπηρεσιών 

για δημόσιες μεταφορές. Επιπλέον από τα στοιχειώδη κριτήρια, τα περιεκτικά και τα κριτήρια 

επιβράβευσης, η Εργαλειοθήκη ΠΔΣ παρέχει και πρόνοιες απόδοσης σύμβασης όπως είναι η 

έκθεση κατανάλωσης καυσίμου, η εκπαίδευση των οδηγών, η κατάλληλη διάθεση των λιπαντι-

κών ελαίων και των ελαστικών. 

 

 

 

 

                                            
4
 Ένα τέτοιο σύστημα απενεργοποιεί και εκκινεί την μηχανή εσωτερικής καύσης. Το γεγονός αυτό μειώνει την κατανά-

λωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2 καθώς μειώνει το χρόνο που η μηχανή είναι στο ρελαντί. 
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Φορτηγά συλλογής αποβλήτων 

Τα κριτήρια για τα φορτηγά συλλογής αποβλήτων είναι παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιού-

νται στα λεωφορεία. Η κύρια διαφορά είναι η μικρότερη σημασία στον κλιματισμό λόγω της 

περιορισμένης χρήσης του στην περίπτωση των φορτηγών συλλογής αποβλήτων (συνήθως η 

χρήση τέτοιων οχημάτων γίνεται τη νύχτα ή τις πρωινές ώρες και ο κλιματισμός βρίσκεται μόνο 

στην καμπίνα του οδηγού) αλλά και στην εξαίρεση από το Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανή-

τη (Global Warming Potential). 

Επιπρόσθετα, οι απαιτήσεις εκπομπών CO2 δεν καθορίζονται ανάλογα με το μέγεθος και τον 

τρόπο χρήσης των οχημάτων. 

Τα στοιχειώδη κριτήρια για τα φορτηγά συλλογής απορριμμάτων απαιτούν: 

 Τη συμμόρφωση με τα πρότυπα για εκπομπές 

 Εκπομπές θορύβου χαμηλότερες από 102 dB (A) συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού 

συμπύκνωσης (μέσω μέτρησης βάση της Οδηγίας 2000/14/EΚ) 

 

Τα Περιεκτικά κριτήρια περιλαμβάνουν: 

 Συμμόρφωση με τα πρότυπα εκπομπών EURO VI 

 Εκπομπές θορύβου χαμηλότερες από 102 dB (A) 

 Αέριοι ρύποι (CO, HC, NOx και PM)  

 Αντίσταση κύλισης και θόρυβο κύλισης ελαστικών 

 

Όπως στην περίπτωση των οχημάτων δημόσιων μεταφορών, υπάρχουν ειδικές πρόνοιες για α-

πόδοση σύμβασης για τις υπηρεσίες συλλογής απορριμμάτων (διαφορετικά όσον αφορά τις υ-

πηρεσίες τα στοιχειώδη και περιεκτικά κριτήρια είναι τα ίδια). Οι πρόνοιες αυτές μπορεί να πε-

ριέχουν εκθέσεις κατανάλωσης καυσίμου, εκπαίδευση των οδηγών,  κατάλληλη διάθεση των 

λιπαντικών ελαίων και των ελαστικών. 

 

 

Ταξινόμηση ελαστικών 
Τα ελαστικά ευθύνονται για το 20 με 30 % της κατανάλωσης στα οχήμα-

τα. Η αγορά ενός καλής ποιότητας ελαστικού μειώνει σημαντικά  την 

κατανάλωση καυσίμου και κατά συνέπεια τις εκπομπές CO2
5. 

 
Αυτός είναι ο λόγος που από τον Νοέμβριο του 2012, θα εφαρμοστεί η 

ενεργειακή σήμανση στα ελαστικά (ακολουθώντας τους Κανονισμούς 

1222/2009/ΕΚ και 1235/2011/ΕΕ).  Αφορά ελαστικά που τοποθετούνται 

                                            
5
 http://europa.eu/legislation_summaries/energy/energy_efficiency/en0005_en.htm 
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σε επιβατικά οχήματα, αλλά και σε ελαφριά και βαρέου τύπου οχήματα. 

 
Η σήμανση παρέχει πληροφόρηση για την αντίσταση κύλισης των ελαστικών (οικονομία καυσί-

μου), πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα, και για το επίπεδο θορύβου. Η αντίσταση κύλισης και 

η πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα βαθμολογούνται από την κατηγορία A (το καλύτερο) ως τη 

G (χειρότερη). Για παράδειγμα η διαφορά μεταξύ της ενεργειακής απόδοσης της κατηγορίας Ε 

και της A σε οικονομία καυσίμου είναι σχεδόν 40 %!  

Η πληροφόρηση μπορεί να παρέχεται για αρκετά ελαστικά και πριν το Νοέμβριο του 2012. 

 

4. Σχετικές περιβαλλοντικές σημάνσεις 

Σε αρκετούς τομείς, οι περιβαλλοντικές σημάνσεις και υποδείξεις παρέχουν στον καταναλωτή ή 

στον αγοραστή τη δυνατότητα να αποφασίσει λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις στο περιβάλ-

λον μέσω της δημοσιοποίηση συγκρίσιμων πληροφοριών τα προϊόντα. Στην περίπτωση που αυ-

ξάνεται μαζικά η ζήτηση ενός φιλικού προς το περιβάλλον προϊόντος, παρέχεται ένα κίνητρο 

στους προμηθευτές παραγωγή περισσότερων προϊόντων αυτού του τύπου. 

Στον τομέα των οχημάτων, μόνο σε εθνικό η εθελοντικό επίπεδο  έχει εισαχθεί η σήμανση από-

δοσης οχημάτων (αντίστοιχη με τις ηλεκτρικές συσκευές) επειδή υπάρχουν τεράστιες διαφορές 

που αφορούν τη συγκρισιμότητα διαφόρων οχημάτων. 

 

4.1  Πρότυπα εκπομπών καυσαερίων της ΕΕ για μηχανοκίνητα οχήματα  

Ιστοσελίδα : http://ec.europa.eu/environment/air/transport/road.htm  

Στόχος:  
Το πρότυπο εκπομπών καυσαερίων δεν είναι μια περιβαλλοντική σήμανση κατά απόλυτη έννοια, 

αλλά απαιτεί τη συμμόρφωση με τα καθορισμένα όρια αερίων ρύπων που τέθηκαν για νέα οχή-

ματα. 

Προϊόν/ ομάδα υπηρεσιών: 
Όλα τα επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: 

Οι τιμές κατωφλίου σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο για τις εκπομπές καυσαερίων εφαρμό-

ζεται για τους αέριους ρύπους: μονοξείδιο του άνθρακα (CO), οξείδιο του αζώτου (NOx), όλοι οι 

υδρογονάνθρακες (HC) και τα αιωρούμενα σωματίδια (PM). Οι τιμές κατωφλίου διαφέρουν ανά-

λογα με τον τύπο μηχανής και τον τύπο οχήματος και αναθεωρούνται συνεχώς. Το πρότυπο 

ΕURO 4 εφαρμόζεται στην Ευρώπη από την 1η Ιανουαρίου 2005, (Οδηγία  98/69/EΚ), και είναι 

υποχρεωτικό για όλα τα νέα οχήματα ελαφριού τύπου. Το νέο πρότυπο που είναι γνωστό ως  

Euro 5 εφαρμόζεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2009  για την έγκριση των οχημάτων και από την 1η 

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/road.htm
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Ιανουαρίου 2011 για την εγγραφή και πώληση νέων τύπων αυτοκινήτων και φορτηγών που τί-

θενται προς πώληση στην αγορά της ΕΕ. Το αποτέλεσμα εφαρμογής του Euro 5 είναι η μείωση 

των εκπομπών σωματιδίων για τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα από 25mg/km σε 5mg/km. Το 

πρότυπο Euro 6 προγραμματίζεται να τεθεί σε ισχύ τον Σεμπτέμβριο του 2014 και θα συνεισ-

φέρει κυρίως στην περαιτέρω μείωση των εκπομπών οξειδίου του αζώτου (NOx) των πετρελαιο-

κίνητων οχημάτων, από 180mg/km σε 80mg/km. 

Όσον αφορά τα βαρέου τύπου οχήματα, η πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό ενός νέου προ-

τύπου με όνομα  VI υιοθετήθηκε τον Ιούνιο του 2009. Στόχος αυτής της πρότασης είναι η μείωση 

των εκπομπών οξειδίων του αζώτου και των αιωρούμενων σωματιδίων από τα φορτηγά και τα 

λεωφορεία με ισχύ τον Ιανουάριο του 2013. Η πρόταση Euro VI βασίζεται στους κανόνες της ΕΕ 

για τις εκπομπές αέριων ρύπων σε οχήματα βαρέου τύπου Συγκεκριμένα, η πρόταση προβλέπει 

80% μείωση στις εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx) και 66% στα αιωρούμενα σωματίδια (PM) 

σε σύγκριση με τα επίπεδα ορίων του προτύπου Euro V. 

Για να εξακριβωθεί η συμμόρφωση με το πρότυπο εκπομπών καυσαερίου, οι εκπομπές κάθε 

νέου μοντέλου οχήματος μετρούνται σύμφωνα με μια τυποποιημένη διαδικασία ελέγχου. 

Εφαρμογή στην αγορά: 
Τα υπάρχοντα πρότυπα εκπομπών καυσαερίων είναι υποχρεωτικά για τα νέα οχήματα. Οι τιμές 

κατωφλίου του προτύπου EURO 6 θα εφαρμοστούν στα μηχανοκίνητα οχήματα από το 2014.  

 

4.2  Ευρωπαϊκή Ετικέτα Οικονομίας Καυσίμου 

Στόχος: 

Στόχος της Ευρωπαϊκής Ετικέτας Οικονομίας Καυσίμου είναι να παρέχει στον καταναλωτή πλη-

ροφόρηση για την κατανάλωση καυσίμου και των εκπομπών CO2 για τα επιβατικά αυτοκίνητα. 

Προϊόν/ Ομάδες υπηρεσιών: 

Όλα τα επιβατικά οχήματα 

Παρεχόμενη πληροφόρηση: 

Η Ευρωπαϊκή σήμανση οικονομίας καυσίμου βασίζεται στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 93/116/EΚ και 
1999/94/EΚ. Οι οδηγίες αναφέρουν ότι η ελάχιστη πληροφόρηση που πρέπει να παρέχεται στην 
περίπτωση των επιβατικών αυτοκινήτων πρέπει να συμπεριλαμβάνει βασικές προδιαγραφές 
(μάρκα, μοντέλο, κυβισμό μηχανής κλπ), κατανάλωση καυσίμου σε λίτρα/100 km για οδήγηση 
εντός πόλεως, εκτός πόλης και συνδυασμό των δύο. Οι έμποροι αυτοκινήτων πρέπει να πληρο-
φορούν τον πελάτη με ένα πίνακα που να περιέχει τουλάχιστον την πιο πάνω πληροφόρηση. 
Επιπρόσθετα σε όλες τις χώρες, οι έμποροι αυτοκινήτων πρέπει να εκθέτουν και έναν οδηγό 
στον οποίο να περιλαμβάνεται η σύγκριση των εκπομπών CO2 όλων των αυτοκινήτων που διατί-
θενται προς πώληση στα  Κράτη-Μέλη της ΕΕ καθώς και συμβουλές για οικονομική οδήγηση.  

Εφαρμογή στην αγορά: 
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Παρότι η απόδοση των οχημάτων έχει βελτιωθεί περισσότερο από 25 % τα τελευταία 30 χρόνια, 

η πραγματική εξοικονόμηση καυσίμου ανά όχημα έχει επιτευχθεί σε πολύ μικρό βαθμό λόγω της 

αύξησης του κυβισμού των οχημάτων και της χρήσης επιπλέον εξοπλισμού άνεσης και ασφάλει-

ας. Η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Οικονομίας Καυσίμου θα συνεισφέρει στη επιρροή στους καταναλωτές 

ως προς την αγορά φιλικότερων προς το περιβάλλον οχημάτων, στοχεύοντας σε μέσες εκπομπές 

CO2 120g/km για τον στόλο επιβατικών αυτοκινήτων της Ευρώπης. Επίσης αναμένεται ότι θα έχει 

ισχυρή επιρροή  και στους κατασκευαστές οχημάτων, προωθώντας την κατασκευή αποδοτικών 

οχημάτων μειωμένων ρύπων.  
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Παράδειγμα 

Δεν υπάρχει εναρμονισμένη ενεργειακή ετικέτα για τα Κράτη 

Μέλη,  όμως οι χώρες μπορούν να εφαρμόσουν εθνικά συστή-

ματα σήμανσης για οχήματα με τη μορφή ενεργειακών ετικετ-

τών.  

Για Παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, , η ετικέτα οικονομίας 

καυσίμου παρουσιάστηκε τον Ιούλιο του 2005.  Είναι ένα πα-

ράδειγμα ετικέτας που δεν λαμβάνει υπόψη τον τύπο του οχή-

ματος αλλά κυρίως τις απόλυτες εκπομπές CO2 ανά χιλιόμετρο. 

Η ενεργειακή αυτή σήμανση υποστηρίζεται από το Βρετανικό 

Υπουργείο Συγκοινωνιών κα εκτός από τις πληροφορίες για τις 

εκπομπές CO2 του οχήματος (η πληροφορία αυτή δίνεται ως 

ένας αριθμός βάση του οποίου καθορίζεται η ενεργειακή κλά-

ση του οχήματος), παρέχει πληροφορίες για την κατανάλωση 

καυσίμου, εκτίμηση του κόστους καυσίμου καθώς και διάφορα 

άλλα χαρακτηριστικά του οχήματος. 

Περισσότερα για αυτή τη σήμανση στον σύνδεσμο: http://www.dft.gov.uk/vca/fcb/new-car-fuel-

consump.asp  

 

 
 δηγίες για πράσινες συμβάσεις και για το στάδιο χρήσης 

 

Το 2004, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε δύο οδηγίες που είχαν στόχο τη 

διασαφήνιση, απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας για 

τις δημόσιες συμβάσεις. 

 Η Οδηγία 2004/18/EΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσε-

ων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 

 Οδηγία 2004/17/EC περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων 

στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρε-

σιών. 

Οι Οδηγίες επομένως, προσφέρουν αρκετές ευκαιρίες για υλοποίηση ΠΔΣ, μέσω της διαδι-

κασίας ανάθεσης συμβάσεων:  

 Συμπερίληψη περιβαλλοντικών κριτηρίων στις τεχνικές προδιαγραφές (Άρθρο 23(3)b);  

 Χρήση οικολογικών σημάνσεων (Άρθρο 23(6));  

 Καθορισμός κοινωνικών και περιβαλλοντικών όρων για την απόδοση των συμβολαίων 

(Άρθρο 26);  

http://www.dft.gov.uk/vca/fcb/new-car-fuel-consump.asp
http://www.dft.gov.uk/vca/fcb/new-car-fuel-consump.asp
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 Απαιτούν οικονομικούς φορείς για να διασφαλίσουν ότι συμμορφώνονται με τις περι-

βαλλοντικές υποχρεώσεις (Άρθρο 27).  

 Απαιτούν οικονομικούς φορείς για να διασφαλίσουν ότι μπορούν να εκτελέσουν μια 

σύμβαση σε συμφωνία με τα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης (Άρθρα 48(2)f και 50); 

και 

 Η εισαγωγή κριτηρίων επιβράβευσης βάση των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών (Άρ-

θρο 53).  

Οι βασικές αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίου και ανθρώπινου 

δυναμικού ορίζονται στις Συνθήκες6, μαζί με την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω εθνικότητας. 

Από αυτές τις βασικές αρχές, ένας αριθμός ειδικών αρχών που ισχύουν στον τομέα των συμβά-

σεων, έχουν αναπτυχθεί, κυρίως μέσα από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Αυτές είναι 

οι αρχές τις διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, της αναλογικότητας και της αμοιβαίας αναγνώ-

ρισης. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτές οι αρχές έχουν πιο ευρεία εφαρμογή απ’ ότι οι Οδηγίες -  

διαδικασίες που εξαιρούνται από τις Οδηγίες ή από τα όρια κατωφλίου που καθορίζονται από 

αυτές, επιβάλλεται να ανατίθενται σύμφωνα με αυτές τις αρχές. Οι δημόσιες αρχές πρέπει να 

τηρούν τις αρχές κατά την εφαρμογή των ΠΔΣ, για όλους τους τομείς συμβάσεων. 

Αρκετές πληροφορίες για εφαρμογή ΠΣ υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΕΕ για τις ΠΔΣ : 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm  

Το Εγχειρίδιο για Πράσινες Αγορές από τον Οκτώβριο του 2011 βρίσκεται εδώ:  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm  

 

4.3   Πρακτικές οδηγίες για συμβάσεις 

Βήμα 1: Εξασφάλιση πολιτικής και διοικητικής στήριξης 

Αρχικά, συνίσταται η ανάπτυξη μίας πολιτικής πράσινων προμηθειών για τον φορέα ή την εται-
ρεία σας, . Εξασφαλίστε την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου ή των ανώτερων διευθυντικών 
στελεχών και επιλέξτε έναν «πράσινο τίτλο» για ν’ ανακοινώσετε τη πολιτική σας στο προσωπικό 
σας και στον έξω κόσμο.  
 

Βήμα 2: Αξιολόγηση πραγματικών αναγκών  

Αποφασίστε αν πραγματικά είναι αναγκαίο να προχωρήσετε στην  προμήθεια των συγκεκριμέ-
νων προϊόντων ή υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό, περιγράψτε τις ανάγκες σας με τρόπο αποτε-
λεσματικό, ώστε να μην αποκλείσετε άλλες διαθέσιμες εναλλακτικές (π.χ. με τη βελτιστοποίηση 
των δρομολογίων ενός οργανισμού μπορεί να αποτραπεί η ανάγκη αγοράς ενός οχήματος). 
 

                                            
6
 Η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

πρωτύτερα η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
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Βήμα 3: Προσδιορισμός αντικειμένου σύμβασης 

 

Το αντικείμενο της σύμβασης αναφέρεται στο είδος του προϊόντος, της υπηρεσίας ή του έργου 
που θέλετε να προμηθευτείτε. Είστε ελεύθεροι να καθορίσετε το αντικείμενο της σύμβασης σας 
χρησιμοποιώντας περιγραφές που αναφέρονται στην περιβαλλοντική απόδοση των προς προ-
μήθεια προϊόντων (π.χ. πρόσκληση υποβολής προσφορών για «προμήθεια ηλεκτρικού οχήμα-
τος»). 

Βήμα 4: Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών 

Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφουν τη σύμβαση στην αγορά και ταυτόχρονα ορίζουν τα ελά-

χιστα κριτήρια συμμόρφωσης κατά την αξιολόγηση των προσφορών. Κατά τη σύνταξη των τεχνι-

κών προδιαγραφών σας δίνεται η δυνατότητα να προσδιορίσετε τα απαιτούμενα περιβαλλοντικά 

χαρακτηριστικά των προς προμήθεια προϊόντων, υπηρεσιών και εργασιών ώστε να εξοικονομή-

σετε ενέργεια και πόρους και να μειώσετε τη ρύπανση και την παραγωγή αποβλήτων.  

Για τον σκοπό αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προδιαγραφές από την εργαλειοθήκη των 

Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 

(http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm,  

Η εργαλειοθήκη ΠΔΣ προτείνει δύο κατηγορίες κριτηρίων για κάθε τομέα:  

- Τα στοιχειώδη κριτήρια που είναι κατάλληλα για οποιαδήποτε Αναθέτουσα Αρχή στα 

Κράτη Μέλη για την αντιμετώπιση των κύριων περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα κριτή-

ρια αυτά σχεδιάστηκαν έτσι ώστε η εφαρμογή τους να απαιτεί τον ελάχιστο επιπρόσθετο 

έλεγχο από αυτές και την ελάχιστη αύξηση στο κόστος.  

- Τα περιεκτικά κριτήρια απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να αγοράσουν όσο το δυνα-

τον πιο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα. Αυτό ίσως να επιπλέον ελέγχους ή και ένα 

σχετικά αυξημένο κόστος αγοράς σε σύγκριση με άλλα προϊόντα της ίδιας λειτουργικό-

τητας.  

Για κάθε κατηγορία υπάρχουν τα ελάχιστα κριτήρια συμμόρφωσης καθώς και τα κριτήρια επιβ-

ράβευσης:  

α) Ελάχιστα κριτήρια συμμόρφωσης: Αυτά τα κριτήρια θα ενσωματωθούν στις προδιαγραφές 

απόδοσης και πρέπει να τηρούνται από τον παροχέα υπηρεσιών ή προϊόντων (μέγιστη ικανότητα 

ηλεκτρικού εξοπλισμού). Η μη συμπλήρωση αυτού του πεδίου συνεπάγεται απευθείας αποκλε-

ισμό της προσφοράς. Αυτή η διαδικασία απαιτεί αυστηρή συμμόρφωση με τα κύρια περιβαλλον-

τικά κριτήρια.  

β) Κατ’ επιλογήν κριτήρια επιβράβευσης: Αυτά τα κριτήρια αξιολογούνται με την επιβολή βαθ-

μών και είναι σε σχέση με άλλα κριτήρια επιβράβευσης της διαδικασίας.  Η συνολική βαθμολο-

γία των κατ’ επιλογήν κριτηρίων (βαθμολογία 100 % είναι εφικτή) αντιπροσωπεύει το βαθμό 

συμμόρφωσης με περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, όπως η ικανότητα ανακύκλωσης και η ενεργε-

ιακή απόδοση. Τα οικονομικά και τα περιβαλλοντικά κριτήρια μπορούν να σταθμιστούν ανάλογα 

ανάλογα με το βαθμό σημαντικότητας τους. Αυτά τα κριτήρια περιγράφονται στη Βήμα 5.  

Κατά κανόνα, τα περιβαλλοντικά συμφέροντα μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο, ακόμη 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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και χωρίς την υποχρεωτική τήρηση των κριτηρίων εάν επιβραβεύονται με υψηλή βαθμολογία ως 

κατ’ επιλογήν κριτήρια. Έτσι, συσκευές που δεν πληρούν ένα συγκεκριμένο κριτήριο θα μπορούν 

να εξεταστούν εφόσον το άθροισμα των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών κριθεί ικανοποιητι-

κό. 

Οι πιο κάτω ομάδες προϊόντων καλύπτονται από την εργαλειοθήκη για τις ΠΔΣ:  

Χαρτί εκτύπωσης και γραφής Παράθυρα, Πόρτες με τζάμια, φωταγωγοί  

Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού Θερμομόνωση  

Εξοπλισμός Γραφείου και Προμήθειες Επικάλυψη σκληρών πατωμάτων 

Κατασκευές Πανέλα Τοιχοποιίας  

Μέσα Μεταφοράς Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας 

(CHP)  

Έπιπλα Οδικές Κατασκευές και Σήματα Τροχαίας  

Ηλεκτρισμός Οδικός Φωτισμός και Σήματα Τροχαίας  

Παροχή Τροφίμων και Υπηρεσιών Catering Κινητά Τηλέφωνα 

Υφάσματα Εσωτερικός Φωτισμός 

Προϊόντα και Υπηρεσίες Κηπουρικής  

 

Ένα χρήσιμο εργαλείο αποτελούν οι οικολογικές σημάνσεις– για την ανάπτυξη των προδιαγρα-

φών και των κριτηρίων και για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση των προϊόντων και των υπηρεσι-

ών με αυτά. Υπάρχουν διάφορα είδη οικολογικών σημάνσεων, για παράδειγμα αυτές που ανα-

φέρονται μόνα σε μια σήμανση, όπως η σήμανση Εnergy Star, ή αυτά που περιέχουν κριτήρια 

από διάφορες σημάνσεις.  Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιη-

θούν καθαυτές οι σημάνσεις στη διαδικασία των συμβάσεων, αλλά τα κριτήρια που περιέχονται 

στη σήμανση. (Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, Μάης 2012, Case C 368/10).  

Βήμα 5: Καθορισμός κριτηρίων ανάθεσης 

Καθορίστε τα  κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης (π.χ. καλύτερη περιβαλλοντική επίδοση) και τη 
σχετική στάθμιση που δίνεται σε καθένα από αυτά. Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέ-
ονται με το αντικείμενο της σύμβασης. Τέλος, περιγράψτε τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιή-
σετε για τον «υπολογισμό  του κόστους σε όλο τον κύκλο ζωής τους» και προσδιορίστε τη σχετι-
κή στάθμιση που αποδίδεται στο εν λόγω κριτήριο.  
 

 

Κοστολόγηση Κύκλου Ζωής 

Η απόδοση κόστους μιας προσφοράς δεν εξαρτάται μόνο από την τιμή αγοράς αλλά και 

από το κόστος λειτουργίας. Για τη σύγκριση προσφορών αξιολογείται επίσης εκτός από 
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το κόστος λειτουργίας και το κόστος διάθεσης για τον αναμενόμενο χρόνο ζωής. Εργαλε-

ία υπολογισμού παρέχονται για κάθε προϊόν για τη σύγκριση προσφορών ως προς την 

απόδοση κόστους. Οι πιο κάτω παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη εάν στους υπολο-

γισμούς συμπεριληφθούν περιβαλλοντικά κριτήρια: 

- Οι πάροχοι πρέπει να εγγυηθούν τη μέγιστη ισχύ και την μέγιστη ενεργειακή κατανά-

λωση για τον υπολογισμό. 

- Παράμετροι όπως η ετήσιες περίοδοι χρήσης ανά λειτουργία θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη. 

 - Τεχνικά μέτρα μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν 

είναι δυνατόν, π.χ. διαχείριση ενέργειας σε υπολογιστές και λειτουργία αυτόματης απε-

νεργοποίησης. 

 

Βήμα 6: Χρήση ειδικών προνοιών για την εκτέλεση των συμβάσεων 

Χρησιμοποιήστε ειδικές πρόνοιες για την απόδοση εκτέλεσης της σύμβασης ως μέσο επιβολής 
επιπλέον  ενεργειακών και περιβαλλοντικών όρων  στην πράσινη σύμβαση. 
 
Βήμα 7: Ανάθεση σύμβασης 

Από όλες τις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, η σύμβαση ανατίθεται στην 
«πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει του «κόστους της σε όλο τον 
κύκλο ζωής» (όπως αυτό υπολογίστηκε με τη βοήθεια των υπολογιστικών εργαλείων του «Buy 
Smart+») και του βαθμού συμμόρφωσης της με τα κριτήρια ανάθεσης. 
 

4.4   Πρακτικές οδηγίες για τις συμβάσεις οχημάτων 

 

Κατά την έναρξη της διαδικασίας πράσινης σύμβασης, συνίσταται να απευθυνθείτε στην Ευρω-

παϊκή Πύλη για φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα (www.cleanvehicle.eu), η οποία είναι μια 

διαδικτυακή βάση που έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο ζήτησης για 

φιλικά προς το περιβάλλον και ενεργειακά αποδοτικά οχήματα οδικών μεταφορών καθώς και να 

ωθήσει τους κατασκευαστές στην κατασκευή οχημάτων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και 

χαμηλών εκπομπών CO2 κα άλλων αέριων ρύπωνs. 

Βάση του Κανονισμού 443/2009/ES (Άρθρο 8) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη παρέ-

χουν ένα μητρώο (η ενημέρωση του οποίου γίνεται κάθε χρόνο) με μοντέλα αυτοκινήτων που 

περιλαμβάνει και τις εκπομπές τους σε CO2  (και άλλους παραμέτρους όπως π.χ. οικολογικές 

καινοτομίες κλπ). 

Πιο κάτω δίνονται ορισμένα βήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αγορά οχημάτων7: 

                                            
7
 Αυτό το τμήμα βασίζεται στην ιστοσελίδα 

http://www.direct.gov.uk/en/Environmentandgreenerliving/Greenertravel/Greenercarsanddriving/DG_064428 και 

http://www.cleanvehicle.eu/
http://www.direct.gov.uk/en/Environmentandgreenerliving/Greenertravel/Greenercarsanddriving/DG_064428
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1) Είναι απαραίτητη η αγορά? 

Πριν την αγορά αυτοκινήτου, πρέπει να εξεταστεί αν πράγματι είναι απαραίτητη η αγορά του, ή 

μπορεί να αποφευχθεί. Για παράδειγμα, για μικρές αποστάσεις ή λιγότερο συχνά δρομολόγια, η 

κοινή χρήση αυτοκινήτου ή η εκ περιτροπής χρήση του αλλά και η χρήση των μέσων μαζικών 

μεταφορών μπορεί να αποτρέψει την αγορά αυτοκινήτου.  

Όπως με την αγορά ενός νέου ψυγείου ή πλυντηρίου, λάβετε υπόψη το μοντέλο και το μέγεθος 

του αυτοκινήτου που πραγματικά χρειάζεστε. Ως γενικός κανόνας, τα αυτοκίνητα μικρού κυβισ-

μού έχουν την μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και συνεπώς συνήθως έχουν χαμηλότερη κατα-

νάλωση καυσίμου. 

 

2) Μάθετε περισσότερα για την οικονομία καυσίμου και περιβαλλοντικά θέματα 

“Αγοράζοντας το αυτοκίνητο με την καλύτερη απόδοση καυσίμου, μπορεί να εξοικονομηθούν 

καύσιμα έως τριών μηνών. Η οικονομία καυσίμου αυτοκινήτων ιδίου τύπου μπορεί να διαφέρει 

μέχρι και 45%” (Direct.gov.uk) 

Υπολογίστε το κόστος λειτουργίας σε όλη τη διάρκεια ζωής με τη χρήση των μεθόδων υπολογισ-

μού που περιγράφονται στην Οδηγία 2009/33/EΚ) το οποίο να περιέχει το κόστος καυσίμου, το 

εξωτερικό κόστος που συνδέεται με τις εκπομπές CO2, NOx, NHMC και αιωρούμενων σωματιδί-

ων. Η οδηγία καθορίζει στα παραρτήματά της τις μέσες τιμές που συνίσταται να χρησιμοποιη-

θούν στους υπολογισμούς (βλέπε για παράδειγμα τους σχετικούς υπολογισμούς στο Κεφάλαιο 3 

αυτού του έγγραφου). 

 

3) Επιλογή τύπου καυσίμου 

Υπάρχουν αρκετές επιλογές σχετικά με τον τύπο καυσίμου στην περίπτωση των επιβατικών καυ-

σίμων. Παρακάτω παρατίθενται τα κύρια χαρακτηριστικά των κλασσικών καυσίμων (βενζίνη, 

πετρέλαιο), των κινητήρων φυσικού αερίου, των υβριδικών και των ηλεκτρικών αυτοκινήτων 

σύμφωνα με τις πληροφορίες του Topten. 

 

Πετρελαιοκίνητοι και βενζινοκίνητοι κινητήρες:  

Ένας πετρελαιοκινητήρας είναι περισσότερο αποδοτικός σε σύγκριση με έναν βενζινοκινητήρα 

αλλά εκπέμπει περισσότερα σωματίδια που είναι επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία. Οι πετρε-

λαιοκινητήρες εκπέμπουν επίσης περισσότερα καρκινογόνα σωματίδια αιθάλης και έως έξι φο-

ρές περισσότερα επιβλαβή οξείδια του αζώτου. Οι αέριοι αυτοί ρύποι μειώνουν την ποιότητα 

του αέρα, ιδιαίτερα σε κέντρα πόλεων με επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία. Συνεπώς κατά την 

                                                                                                                                    
www.topten.eu.  

http://www.topten.eu/
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επιλογή πετρελαιοκινητήρων πρέπει να ελέγχεται ότι διαθέτουν φίλτρο σωματιδίων. 

Μερικά νέα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα είναι εφοδιασμένα με ένα φίλτρο σωματιδίων (DPF) το 

οποίο μειώνει τις εκπομπές αέριων ρύπων. Εάν το αυτοκίνητο σας δεν διαθέτει τέτοιο φίλτρο, 

απευθυνθείτε στον μηχανικό σας για την εφαρμογή του. 

Τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα που συμμορφώνονται με τα πρότυπα Euro 5 και Euro 6 παράγο-

υν πιο λίγους αέριους ρύπους και συνιστώνται στην περίπτωση αγοράς πετρελαιοκίνητου αυτο-

κινήτου.  

Για οδήγηση κυρίως εντός πόλεως, όπου η ποιότητα του αέρα πρέπει να ληφθεί υπόψη, τότε 

ίσως η επιλογή ενός βενζινοκινητήρα να είναι καλή επιλογή. Στην περίπτωση μεγάλων αποστά-

σεων εκτός πόλης, ο πετρελαιοκινητήρας ίσως είναι καλύτερη επιλογή λόγω της απόδοσης καυ-

σίμου και των χαμηλότερων εκπομπών CO2. 

Κινητήρες φυσικού αερίου:  

Το κυριότερο πλεονέκτημα του φυσικού αερίου είναι οι χαμηλότερες εκπομπές CO2 σε σύγκριση 

με το πετρέλαιο και τη βενζίνη. Συνολικά οι επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον του φυσικού 

αερίου είναι κατά 50% χαμηλότερες από αυτές που προκαλεί η βενζίνη και κατά 70% λιγότερες 

από αυτές του πετρελαίου. 

Υβριδικοί κινητήρες:  

Τα οχήματα με υβριδικούς κινητήρες λειτουργούν με δύο μηχανές: μια μηχανή εσωτερικής καύ-

σης και μια ηλεκτρική. Είναι αποδοτικά ως προς την κατανάλωση καυσίμου και εκπέμπουν λιγό-

τερους αέριους ρύπους. Σε χαμηλές ταχύτητες τα υβριδικά αυτοκίνητα μπορούν να λειτουργούν 

μόνο με τον ηλεκτρικό κινητήρα και όταν απαιτείται περισσότερη ισχύς να ενεργοποιείται ο κινη-

τήρας εσωτερικής καύσης. Κατά την οδήγηση σε μια κατηφόρα, απενεργοποιείται ο κινητήρας 

εσωτερικής καύσης ενώ η ηλεκτρική μηχανή λειτουργεί ως γεννήτρια, η οποία φορτίζει μπαταρί-

ες και ταυτόχρονα επιβραδύνει το όχημα. 

Ηλεκτρικοί κινητήρες:  

Κατά την οδήγηση, τα ηλεκτρικά οχήματα δεν εκπέμπουν αέριους ρύπους αλλά ούτε θόρυβο. 

Από την άλλη πλευρά η κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές CO2 λαμβάνει χώρα στον τόπο πα-

ραγωγής ηλεκτρισμού. Όμως αν οι μπαταρίες ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου φορτίζονται από 

πράσινο ηλεκτρισμό που προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νερό, άνεμος, ήλιος) οι 

ηλεκτρικοί κινητήρες είναι πολύ περισσότερο φιλικοί προς το περιβάλλον σε σχέση με κινητήρες 

συμβατικών καυσίμων. Στην περίπτωση που οι μπαταρίες φορτίζονται με παραγωγή ηλεκτρισ-

μού με εκπομπές CO2 ίσες με 130g/km ε (οι εκπομπές CO2 που αντιστοιχούν στο μέσο Ευρωπαϊκό 

ενεργειακό μίγμα) τότε οι εκπομπές  αυτές θα είναι υψηλότερες από ένα σύγχρονο όχημα με 

μηχανή εσωτερικής καύσης.. 

 

4) Λάβετε υπόψη τις εκπομπές αερίων (αναζητήστε τα  “EURO numbers”) 

Όλα τα νέα αυτοκίνητα πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα 'Euro' (για περισσότερες 
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πληροφορίες http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/environment/. Αυτά τα πρότυ-

πα καθορίζουν τα μέγιστα επιτρεπτά όρια εκπομπών αέριων ρύπων, όπως το NOx (οξείδιο του 

αζώτου) ή τα αιωρούμενα σωματίδια. Γενικά, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός του πρότυπου 

(Euro) τόσο περισσότερο φιλικό προς το περιβάλλον είναι το αυτοκίνητο.  

Από το 2011 όλα τα νέα οχήματα πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο Euro 5. Μεταξύ 

άλλων, το πρότυπο εισάγει ως υποχρεωτική τη χρήση φίλτρων σωματιδίων για αυτοκίνητα που 

χρησιμοποιούν το πετρέλαιο ως καύσιμο. Από το Σεπτέμβριο 2015, τα νέα αυτοκίνητα πρέπει 

να συμμορφώνονται με τα πρότυπα Euro 6. Υπάρχουν στην αγορά αυτοκίνητα που συμμορφώ-

νονται ήδη με τα πρότυπα Euro 6 και συνεπώς είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον και προτεί-

νονται για αγορά.   

4.5  Πρακτικές συμβουλές για το στάδιο χρήσης 

Οι πρακτικές συμβουλές για το στάδιο της χρήσης οχημάτων περιέχουν συμβουλές τεχνικής φύ-
σης αλλά και συμβουλές που αφορούν την οδική συμπεριφορά. Οι συμβουλές αυτές είναι απλές 
και συνοψίζονται στις πιο κάτω βασικές αρχές:8 

 

Πίεση και ποιότητα ελαστικών 

Κάνετε συχνά έλεγχο πίεσης των ελαστικών, τουλάχιστον μια φορά ανά μήνα και πριν την οδή-

γηση σε υψηλές ταχύτητες (π.χ αυτοκινητόδρομος). Ελαστικά με χαμηλότερη από την ενδεικνυό-

μενη πίεση δυσκολεύουν τη λειτουργία της κίνησης του οχήματος και μπορεί να συμβάλουν στη 

αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου μέχρι 3%.  

Η συχνή ρύθμιση της πίεσης των ελαστικών μπορεί να βοηθήσει στη χρήση λιγότερου καυσίμου 

καθώς και την αύξηση του χρόνου ζωής των ελαστικών. Ελέγξτε την ενεργειακή σήμανση πριν 

την αγορά ελαστικού (αντίσταση κύλισης, επίδοση σε υγρό οδόστρωμα και εξωτερικός θόρυβος 

κύλισης). 

Ορισμένα ελαστικά κατασκευάζονται έτσι ώστε να έχουν μειωμένη αντίσταση μεταξύ του ελασ-

τικού και της επιφάνειας οδοστρώματος. (γνωστή ως αντίσταση κύλισης). Η χαμηλή αντίσταση 

κύλισης ενός ελαστικού συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2. 

 

Λιπαντικά χαμηλού ιξώδους (Υψηλής λιπαντικής ισχύος) 

Η πιο σημαντική λειτουργία των λιπαντικών χαμηλού ιξώδους σε μια μηχανή είναι η μείωση της 

εσωτερικής τριβής. Τα έλαια (λάδια) των οχημάτων κατηγοριοποιούνται ανάλωγα με το ιξώδες 

τους στο κρύο ξεκίνημα και σε υψηλή θερμοκρασία κινητήρα με τη βοήθεια συστήματος SAE 

(Society of Automotive Engineers system). Έλαια με βαθμό ιξώδους (SAE) 0W30 5W30 εγγυώνται 

τη καλύτερη λειτουργία λίπανσης λόγω των ιδιοτήτων του ιξώδους τους. Για το λόγο αυτό έχουν 

χαρακτηριστεί ως έλαια υψηλής λίπανσης. Τα συμβατικά έλαια (15W40,10W40) δεν μπορούν να 

                                            
8
 Πληροφορίες από την ιστοσελίδα www.ecodrive.org, 

http://www.direct.gov.uk/en/Environmentandgreenerliving/Greenertravel/index.htm και www.topten.eu   

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/environment/
http://www.ecodrive.org/
http://www.direct.gov.uk/en/Environmentandgreenerliving/Greenertravel/index.htm
http://www.topten.eu/
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έχουν τέτοιες επιδόσεις λόγω των ιδιοτήτων που προκύπτουν από την ανάμειξη ορυκτών καυσί-

μων σε αυτά. Τα έλαια υψηλής λιπαντικής ισχύος είναι συνήθως πιο ακριβά, αλλά επειδή συμ-

βάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου κατά περίπου 3 %, το επιπλέον κόστος αγοράς 

αποσβένεται σε μικρό χρονικό διάστημα. 

 

Τακτική συντήρηση οχήματος 

Τα οχήματα μέσω της τακτικής συντήρησης διατηρούνται σε καλή κατάσταση και έχουν καλύτε-

ρη απόδοση. Ελέγξετε τη συχνότητα με την οποία το όχημά σας πρέπει να τυγχάνει συντήρησης 

με τη βοήθεια του οδηγού του οχήματος ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του οχήματός 

σας. 

 
Κατά την οδήγηση του οχήματος 

Η κατανάλωση καυσίμου στα οχήματα δεν εξαρτάται  μόνο με τα τεχνικά μέτρα αλλά και στην 

οδική συμπεριφορά του οδηγού. Ακολουθώντας απλές πρακτικές Οικολογικής Οδήγησης, όπως η 

γρήγορη αλλαγή ταχυτήτων και η πρόβλεψη της κυκλοφοριακής κίνησης, είναι εφικτό να επιτε-

υχθεί εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι 25 % ανά όχημα.. 

Μερικές πρακτικές συμβουλές Οικολογικής Οδήγησης είναι: 

 Οδηγήστε με σταθερή ταχύτητα και προβλέψετε συνθήκες κυκλοφοριακής κίνησης 

Προβλέψετε την ροή της κυκλοφοριακής κίνησης και διατηρήστε σταθερή ταχύτητα με 
χαμηλές στροφές ανά λεπτό. Η ομαλή οδήγηση με σταθερή ταχύτητα συμβάλει στην εξο-
ικονόμηση καυσίμου σε σύγκριση με την οδήγηση  με συνεχείς επιβραδύνσεις και επιτα-
χύνσεις. Η υπερβολική ταχύτητα και το απότομο φρενάρισμα όχι μόνο δεν σπαταλούν 
καύσιμο αλλά επίσης καταπονούν το όχημα και αυξάνουν την πιθανότητα πρόκλησης ο-
δικού ατυχήματος. 

Οδηγήστε στην κατάλληλη ταχύτητα – η τήρηση των ορίων ταχύτητας συμβάλλει στη εξο-
ικονόμηση καυσίμου βοηθά στην διατήρηση της ροής της κυκλοφορίας. Βάση της Di-
rect.gov.uk, εκτιμάται ότι η οδήγηση με 80 χλμ./ώρα σε σύγκριση με τα 120 χλμ/ώρα έχει 
μειωμένη κατανάλωση καυσίμου έως 25 %. 

 Αλλάξετε έγκαιρα ταχύτητα 

H οδήγηση σε υψηλές ή μεσαίες στροφές ανά λεπτό (ΣΑΛ) επιφέρει πάντα περισσότερη 
κατανάλωση καυσίμου, σε σύγκριση με την οδήγηση σε χαμηλές στροφές, σε οποιανδή-
ποτε ταχύτητα. Κατά την επιτάχυνση πρέπει να αλλάζετε ταχύτητα περίπου στις  2 000 
ΣΑΛ (2500 ΣΑΛ για τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα). Επίσης κατά την επιβράδυνση πρέπει 
να αλλάζει έγκαιρα η ταχύτητα γιατί στην αντίθετη περίπτωση υπάρχει περισσότερη κα-
τανάλωση καυσίμου. 

 Μη σπαταλάτε καύσιμα 

Στην περίπτωση αναμονής για χρόνο μεγαλύτερο από 3 λεπτά σβήστε τη μηχανή. Σε τέ-
τοια περίπτωση γίνεται άσκοπη σπατάλη καυσίμου. 

 Μην κάνετε υπερβολική χρήση του κλιματισμού 

Η χρήση κλιματιστικού και ηλεκτρικών συσκευών, όπως οι φορτιστές κινητών τηλεφώ-
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νων, αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου. Οι κατασκευαστές οχημάτων εκτιμούν ότι χρή-
ση κλιματιστικού αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου κατά 0.6 λίτρα/100 χλμ. Σε συνθή-
κες κυκλοφοριακής κίνησης το ποσό αυτό μπορεί να γίνει αρκετά υψηλότερο. Επομένως, 
όταν είναι δυνατόν να αποφευχθεί η χρήση τέτοιου εξοπλισμού επιτυγχάνεται εξοικονό-
μηση ενέργειας. Συνεπώς, το κλιματιστικό συνίσταται να λειτουργεί με φειδώ. 

Προσπαθήστε να κάνετε χρήση του εξωτερικού αερισμού για δροσισμό και φροντίστε για 
την κατάλληλη σκίαση σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών. Με αυτόν τον τρόπο το ό-
χημα σας θα χρησιμοποιήσει λιγότερο καύσιμο για το δροσισμό των εσωτερικών του χώ-
ρων. 

 

Πλεονεκτήματα της Οικολογικής Οδήγησης 

 

Τα κύρια πλεονεκτήματα της Οικολογικής οδήγησης, όπως περιγράφονται στο έργο EcoWill, εί-

ναι: 

 

 Κατανάλωση καυσίμου και Κλιματική Προστασία 
Σύμφωνα με το έργο EcoWill, η εκπαίδευση στην οικολογική οδήγηση μπορεί να μειώσει 

την κατανάλωση καυσίμου κατά 20%, αμέσως μετά την εκπαίδευση και κατά 5% μακ-

ροπρόθεσμα.  Επίσης, μπορεί να συμβάλει σε μείωση της κατανάλωσης καυσίμου έως 

12% στα κέντρα των πόλεων. Άλλες πηγές (direct.gov.uk) δηλώνουν ότι με την οικολογική 

οδήγηση μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση καυσίμου ενός μήνα οδήγησης.  

 

 

 

 

 Τοπικό Περιβάλλον και Υγεία 
Ένα όχημα που κινείται με 4000 ΣΑΛ εκπέμπει μια ποσότητα θορύβου που αντιστοιχεί με 

32 οχήματα που κινούνται στην ίδια ταχύτητα με μόλις 2000 ΣΑΛ. 

 (πηγή: www.ecodrive.org) 
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 Κόστος και ασφάλεια 

Η οικολογική οδήγηση μπορεί να εξοικονομήσει περίπου 6% στο κόστος καυσίμου και να 

συμβάλει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων κατά 25 – 30 %. 

 

Μην ξεχνάτε ότι πιο οικολογική οδήγηση είναι η μη οδήγηση. Επομένως σκεφτείτε πώς 
να μειώσετε την οδήγηση σας με τη χρήση άλλων μέσων μεταφορών όπως το περπά-

τημα, το ποδήλατο και οι δημόσιες μεταφορές! 

Σχεδόν το ένα τέταρτο των διαδρομών των αυτοκινήτων είναι απόστασης μικρότερης από 3,2km, 
την οποία με ένα ποδήλατο μπορείτε να την πραγματοποιήσετε σε λιγότερο από 15 λεπτά. Δια-
νύοντας τέτοιες αποστάσεις είτε με ποδήλατο είτε περπατώντας, θα έχει θετική επίπτωση στην 

υγεία σας και θα εξοικονομήσετε καύσιμα και χρήματα (direct.gov.uk) 
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5. Συντομογραφίες 

 

CO Μονοξείδιο του άνθρακα 

CO2 Διοξείδιο του άνθρακα 

EC Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

EU Ευρωπαϊκή Ένωση 

GWP Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης 

HC Υδρογονάνθρακες 

NHMC Υδρογονάνθρακες χωρίς μεθάνιο 

NOx Οξείδια του αζώτου 

PM Σωματίδια 

ΣΑΛ Στροφές ανά λεπτό 
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6. Αναφορές 

 

Η οδηγία για φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα: Οδηγία 2009/33/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και του Συμβουλίου της 23 Απριλίου2009 για την προώθηση των οχημάτων οδικών με-

ταφορών που είναι φιλικά προς το περιβάλλον και που έχουν υψηλή ενεργειακή απόδοση. 

 

Εργαλειοθήκη ΠΔΣ για οχήματα http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm  

 

Πύλη για φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα 

www.cleanvehicle.eu  

 

Πρότυπα Euro 5 and Euro 6  
 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/environment/euro5/index_en.htm  
 

Πρότυπα EURO V 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/environment/eurovi/index_en.htm 
 

Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Μεταφορές και Περιβάλλον 
http://ec.europa.eu/environment/air/transport/road.htm  

 

Σήμανση ελαστικών 

http://europa.eu/legislation_summaries/energy/energy_efficiency/en0005_en.htm  
 

EcoWill, www.Ecodrive.org  

 
Topten, www.topten.eu  

 

Φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα και οδήγηση 
http://www.direct.gov.uk/en/Environmentandgreenerliving/Greenertravel/Greenercarsanddrivin
g/index.htm  
 

 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm
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http://ec.europa.eu/environment/air/transport/road.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/energy_efficiency/en0005_en.htm
http://www.ecodrive.org/
http://www.topten.eu/
http://www.direct.gov.uk/en/Environmentandgreenerliving/Greenertravel/Greenercarsanddriving/index.htm
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