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Εισαγωγή 

 

Ο οδηγός αυτός απευθύνεται στα στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς που είναι επιφορτισµένα µε την 

προµήθεια προϊόντων (εξοπλισµού και αναλώσιµων) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της 

τράπεζας. Η επιλογή προϊόντων που είναι φιλικά προς το περιβάλλον, όχι µόνο βελτιώνει την 

εταιρική εικόνα της τράπεζας αφού µειώνει το ‘περιβαλλοντικό αποτύπωµα’ της, αλλά βοηθά και 

στην ανάπτυξη νέων αγορών που σχετίζονται µε τις λεγόµενες πράσινες προµήθειες. 

 

Η πολιτική πράσινων προµηθειών από δηµόσιους και ιδιωτικούς οργανισµούς αποτελεί πλέον 

προτεραιότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής. Ήδη από το 1992, η Ευρωπαϊκή Ένωση όρισε τα πρώτα 

κριτήρια για απονοµή του ‘οικολογικού σήµατος’ σε προϊόντα που πληρούσαν µια σειρά από 

προϋποθέσεις. 

 

Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς 

 

Αναλαµβάνοντας το ποσοστό ευθύνης που της αναλογεί, η Τράπεζα Πειραιώς προωθεί µια 

ολοκληρωµένη πολιτική για τη διαχείριση των προµηθειών της, η οποία στοχεύει στο να µειώσει το 

περιβαλλοντικό αποτύπωµα της τράπεζας. 

 

Στο πλαίσιο αυτό και µέσω του προγράµµατος LIFE– GREENbanking4Life, η Τράπεζα Πειραιώς 

προχωρά στη σύνταξη προδιαγραφών και κριτηρίων για τις προµήθειες προϊόντων και εξοπλισµού 

µε στόχο την ολοένα και περισσότερο χρήση προϊόντων που είναι φιλικά προς το περιβάλλον. 

Στόχος είναι όχι µόνο να περιοριστεί η επιβάρυνση του περιβάλλοντος που σχετίζεται άµεσα µε τις 

επιλογές και τις δραστηριότητες της τράπεζας, αλλά και να αποκτήσουν οι εργαζόµενοι και 

συνεργάτες της τράπεζας µια νέα κουλτούρα για τις προµήθειες και αγορές προϊόντων που θα 

χαρακτηρίζει την όλη συµπεριφορά τους στη δουλειά, στο σπίτι, στους δηµόσιους χώρους. 

 

Ήδη, σε µία από τις πρώτες προσπάθειες καθορισµού κριτηρίων για πράσινες προµήθειες, η τράπεζα 

όχι µόνο στράφηκε στην προµήθεια ανακυκλωµένου (και µη χλωριωµένου) χαρτιού για εκτυπωτές 

και φωτοαντιγραφικά, αλλά µε την ενέργεια της αυτή πέτυχε να ανοίξει ο δρόµος για µια νέα αγορά 

για το προϊόν αυτό στην Ελλάδα. Λόγω του συµβολικού χαρακτήρα της ενέργειας αυτής και του 

µεγέθους της τράπεζας, επιτεύχθηκε µάλιστα µία πτώση των τιµών του συγκεκριµένου προϊόντος 

που ωφέλησε και άλλους οργανισµούς και φορείς. Το παράδειγµα αυτό µπορεί να γενικευτεί και σε 

µια σειρά άλλων προϊόντων. 
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Κριτήρια επιλογής προϊόντων 
 

Η επιλογή φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων δεν είναι ούτε εύκολη ούτε αυτονόητη. Για να αποφύγει 

κανείς υποκειµενικές ή/και άδικες κρίσεις, δεν µπορεί παρά να βασιστεί σε κανόνες και διαδικασίες 

που έχουν µε τον καιρό αποκτήσει την έξωθεν καλή µαρτυρία. Κανόνες και κριτήρια που 

προέρχονται από αναγνωρισµένους εθνικούς και διακρατικούς φορείς, ή και από ανεξάρτητους µη 

κυβερνητικούς φορείς. Ένα ασφαλές κριτήριο είναι µια φιλοπεριβαλλοντική διαπίστευση ή µια 

οικολογική σήµανση. Στην περίπτωση αυτή, έχει ιδιαίτερη σηµασία η σήµανση αυτή να µην είναι 

αυθαίρετη. Κάποιες εταιρίες βαφτίζουν π.χ. τα προϊόντα τους οικολογικά και συχνά τα συνοδεύουν 

µάλιστα και από κάποιο σήµα δικής τους επινόησης που δεν είναι φυσικά ευρέως αποδεκτό. Η όποια 

σήµανση λοιπόν θα πρέπει να προέρχεται από αναγνωρισµένους φορείς και να πληροί µία σειρά από 

κανόνες. Να σηµειώσουµε εδώ πως η απόκτηση κάποιου γενικού σήµατος πιστοποίησης ποιότητας, 

π.χ. κάποιου ISO, δεν διασφαλίζει ταυτόχρονα και την περιβαλλοντική ποιότητα του προϊόντος. 

 

 

 

 

 

Ποιός µπορεί να χρησιµοποιεί τον όρο ‘οικολογικό’; 

 

Ήδη από το 1998, η νοµοθεσία απαγορεύει “τη χρήση του επιθετικού προσδιορισµού ‘οικολογικό’ ή 

‘οικο’ στα ελληνικά ή σε ξένη γλώσσα, κατά τη διάθεση στην κατανάλωση, πώληση και διαφήµιση 

κάθε είδους προϊόντος, εφόσον σε αυτό δεν έχει εκχωρηθεί ο παραπάνω όρος ή οικολογικό σήµα, 

είτε βάσει του Κανονισµού ΕΟΚ 880/92, είτε βάσει ιδιωτικού ή δηµοσίου συστήµατος εκχώρησης που 

ισχύει νόµιµα… Στους παραβάτες εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από τον ισχύοντα αγορανοµικό 

κώδικα και τα προϊόντα δεσµεύονται” (ΦΕΚ 139Β, 18-2-1998). 
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Παραδείγµατα οικολογικής σήµανσης από αναγνωρισµένους φορείς είναι: 

 

 

Παραδείγµατα οικολογικής σήµανσης από αναγνωρισµένους φορείς 

 

Το ‘Οικολογικό Σήµα’ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Ο ‘Γαλάζιος Άγγελος’ της Γερµανίας 

 

Ο ‘Κύκνος’ των σκανδιναβικών χωρών 

 

Το ‘Green Seal’  στις ΗΠΑ 

 

Το σήµα του ‘Forest Stewardship Council’  (FSC) για 

πιστοποιηµένη αειφορική ξυλεία 
 

 

Ο ‘Ενεργειακός Αστέρας’ (Energy Star) για προϊόντα 

χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης  
 

Το προϊόν που φέρει κάποιο οικολογικό σήµα σηµαίνει ότι πληροί τα αντίστοιχα περιβαλλοντικά 

κριτήρια της κατηγορίας του και συνεπώς είναι συνήθως πιο φιλικό προς το περιβάλλον σε σχέση µε 

κάποιο άλλο προϊόν της ίδιας κατηγορίας, που δεν φέρει το οικολογικό σήµα. Παράλληλα, το προϊόν 

έχει πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο φερέγγυο οργανισµό και ελέγχεται συστηµατικά από δηµόσιες 

αρχές. Τέλος, το προϊόν µε το οικολογικό σήµα είναι τουλάχιστον της ίδιας ποιότητας και 

χρηστικότητας µε τα προϊόντα της κατηγορίας του που δεν παρουσιάζουν περιβαλλοντικά οφέλη.  

 

Τα περιβαλλοντικά ή οικολογικά σήµατα σήµερα καλύπτουν µία ευρεία και αυξανόµενη γκάµα 

προϊόντων και υπηρεσιών όπως υπολογιστές, printer, toner, χαρτί, είδη γραφείου, έπιπλα, 

καθαριστικά, καλύµµατα δαπέδων, µπαταρίες, φωτιστικά, συστήµατα αερισµού και κλιµατισµού, κ.λπ. 
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Σε αρκετές περιπτώσεις, τα αντίστοιχα περιβαλλοντικά κριτήρια καλύπτουν και τις προδιαγραφές για 

την πραγµατοποίηση των προµηθειών. Έτσι, η οικολογική σήµανση µπορεί να αποτελέσει ένα 

πολύτιµο και εύχρηστο εργαλείο για τις πράσινες προµήθειες ενός οργανισµού ή µιας επιχείρησης. 

 

Κάποιες φορές βέβαια, µπορεί να βρει κανείς προϊόντα που ενώ είναι όντως φιλικά στο περιβάλλον 

(ίσως και περισσότερο από τα αντίστοιχα προϊόντα µε οικολογικό σήµα), εν τούτοις δεν έχουν κάποια 

αναγνωρισµένη οικολογική σήµανση. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται από τα 

αποδεικτικά εκείνα στοιχεία που πιστοποιούν και αποδεικνύουν τη φιλικότητά τους προς το 

περιβάλλον. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι η πολιτική πράσινων προµηθειών µοιάζει µε τη γυναίκα 

του Καίσαρα. ∆εν πρέπει να είναι µόνο πράσινη, αλλά πρέπει να φαίνεται κιόλας. 

 

Γενικές προδιαγραφές πράσινων προµηθειών  

 

Παρακάτω, παρουσιάζονται ορισµένες γενικές προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν τα 

προϊόντα που προµηθεύεται η τράπεζα. 

 

Τι πρέπει να έχει οπωσδήποτε το προϊόν που προµηθευόµαστε 

 

Όταν επιλέγουµε συσκευασµένα προϊόντα αυτά θα πρέπει οπωσδήποτε είτε να φέρουν είτε να 

δικαιούνται να φέρουν στη συσκευασία τους την παρακάτω ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΟΥΛΑ, που θα µπορούσε να 

έχει και άλλα χρώµατα, ανάλογα µε τις επιλογές της εταιρίας παραγωγής του συσκευασµένου 

προϊόντος. 

 

Υποχρεωτική η Πράσινη Βούλα σε όλες τις συσκευασίες προϊόντων 

 

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΟΥΛΑ στη συσκευασία ενός προϊόντος σηµαίνει ότι η επιχείρηση που παράγει το προϊόν 

έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σε σχέση µε την ανάληψη ευθύνης για την αξιοποίηση και 

ανακύκλωση της συσκευασίας µετά την απόρριψή της, όπως προβλέπεται από την Οδηγία 

62/1994/ΕΚ και το σχετικό νόµο 2939/2001. Σύµφωνα µε αυτή τη νοµοθεσία προϊόντα χωρίς την 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΟΥΛΑ στη συσκευασία τους δεν επιτρέπεται να διακινούνται. 

 

Να έχει οικολογική σήµανση ή να πληροί συγκεκριµένα περιβαλλοντικά κριτήρια 

 

Εφόσον για την κατηγορία του προϊόντος, που θέλουµε να προµηθευτούµε, έχουν θεσπιστεί 

περιβαλλοντικά κριτήρια και έχουν απονεµηθεί κάποια οικολογικά σήµατα, τότε στις τεχνικές 
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προδιαγραφές θέτουµε τα θεσµοθετηµένα κριτήρια και επιλέγουµε την προµήθειά µας από εκείνα τα 

προϊόντα που πληρούν τα κριτήρια (µε ή χωρίς οικολογικό σήµα, ευρωπαϊκό ή µη).  

 

Εάν για την κατηγορία του προϊόντος που θέλουµε να προµηθευτούµε δεν έχουν θεσπιστεί 

περιβαλλοντικά κριτήρια, τότε συµβουλευόµαστε τον παρόντα οδηγό για να δούµε πιθανά 

περιβαλλοντικά κριτήρια αυτής της κατηγορίας προϊόντος, διερευνούµε την σχετική αγορά για να 

διαπιστώσουµε εάν υπάρχουν προϊόντα που πληρούν έστω και κάποια από αυτά τα κριτήρια και, 

εφόσον υπάρχουν τέτοια προϊόντα, θέτουµε αυτά τα κριτήρια στις τεχνικές προδιαγραφές της 

προκήρυξής µας και επιλέγουµε την προµήθειά µας από εκείνα τα προϊόντα που πληρούν τα 

κριτήρια. 

 

Ποια προϊόντα και ουσίες να αποφεύγονται 

 

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει ουσίες και προϊόντα που θα πρέπει ει δυνατόν να αποφεύγονται, 

αφού είναι εκ προοιµίου επιβλαβή για το περιβάλλον ή/και τη δηµόσια υγεία. 

 

 

Αποφύγετε προϊόντα που περιέχουν τα παρακάτω υλικά και ουσίες 

Προϊόντα βινυλίου (χλωριωµένα πλαστικά PVC) 

Προϊόντα πολυουρεθάνης 

Προϊόντα εξηλασµένης πολυστερίνης (XPS) 

Προϊόντα που περιέχουν ενώσεις µολύβδου 

Προϊόντα που περιέχουν κρεωζοτέλαιο 

Προϊόντα αµιάντου 

Προϊόντα που περιέχουν φορµαλδεΰδη 

Προϊόντα που περιέχουν ενώσεις του χλωρίου 

Προϊόντα (όπως πλαστικά, χρώµατα) που περιέχουν φθαλικές ενώσεις 

Προϊόντα (όπως απορρυπαντικά, χρώµατα) που περιέχουν ενεανυλφαινόλες 

Προϊόντα (όπως απορρυπαντικά) που περιέχουν µοσχοξυλένιο (musk) ως πρόσθετο 

Απορρυπαντικά και προϊόντα καθαρισµού µε φωσφορικά άλατα 

Προϊόντα (χαλιά, έπιπλα, ηλεκτρονικές συσκευές, καλώδια) που περιέχουν 
βρωµιούχους επιβραδυντές καύσης 

Προϊόντα (όπως καθαριστικά) που περιέχουν triclosan ως αντιβακτηριακό παράγοντα 

Προϊόντα (όπως χαλιά) που περιέχουν οργανικές ενώσεις του κασσιτέρου 

Προϊόντα που περιέχουν ουσίες επιβλαβείς για το κλίµα, όπως είναι για παράδειγµα 
το εξαφθοριούχο θείο [SF6] σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και οι υδροφθοράνθρακες 
[HFCs] σε συστήµατα ψύξης και κλιµατισµού 
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Περιβαλλοντικά κριτήρια για την προµήθεια χαρτιού 

 

Η προστασία των δασών, αλλά και η µείωση της χρήσης φυσικών πρώτων υλών και τοξικών 

ενώσεων, επιβάλλει να είµαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί στη χρήση του χαρτιού. Γι’ αυτό λοιπόν καλό 

είναι να προτιµούµε: 

 

• Προϊόντα ανακυκλωµένου χαρτιού 

• Χαρτί προερχόµενο από πιστοποιηµένη αειφορική ξυλεία 

• Χαρτί που δεν προέρχεται από δέντρα (tree-free) αλλά από άλλες πρώτες ύλες (βαµβάκι, 

κάνναβη, λινάρι, κενάφ, φύκια, κ.λπ) 

• Χαρτί που δεν έχει λευκανθεί µε χλώριο 

 

Πρώτη Επιλογή: Η βασική επιλογή είναι η προµήθεια χαρτιού µε κάποιο από τα τρία βασικά 

οικολογικά σήµατα, δηλαδή α) το ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα, β) τον γερµανικό ‘Γαλάζιο Άγγελο’ 

και γ) τον σκανδιναβικό ‘Κύκνο’. Ισότιµη αυτής της επιλογής είναι να πιστοποιήσει κάποιος 

προµηθευτής ότι το προϊόν του πληροί ισοδύναµα κριτήρια. 

 

Η ύπαρξη για παράδειγµα του ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήµατος στο χαρτί σηµαίνει: 

- το προϊόν έχει παραχθεί από ειδικές ανακυκλωµένες ίνες 

- οι παρθένες ίνες προέρχονται από δάση διαχειριζόµενα µε αειφορικό τρόπο 

- οι εκποµπές στην ατµόσφαιρα ενώσεων του θείου και CO2 και η ρύπανση των υδάτων κατά 

την παραγωγή του ήταν περιορισµένες 

 

Ακόµη και στην περίπτωση που το χαρτί συνοδεύεται από κάποια οικολογική σήµανση, καλό είναι να 

εξετάζουµε και τα πιστοποιητικά για τον τρόπο λεύκανσης, όπως περιγράφεται παρακάτω. 

 

∆εύτερη Επιλογή: Στην περίπτωση που δεν υπάρχει στην αγορά προσφερόµενο χαρτί µε κάποιο 

οικολογικό σήµα τότε στις τεχνικές προδιαγραφές ζητούµε το προϊόν να πληροί τουλάχιστον τα τρία 

από τα τέσσερα παρακάτω κριτήρια. 

 

1. Να προέρχεται από τουλάχιστον 70% ανακυκλωµένο χαρτί 

2. Χαρτί προερχόµενο από πιστοποιηµένη αειφορική ξυλεία 

3. Χαρτί που δεν προέρχεται από δέντρα (tree-free), αλλά από άλλες πρώτες ύλες (βαµβάκι, 

κάνναβη, λινάρι, κενάφ, φύκια, κ.λπ) 

4. Χαρτί που δεν έχει λευκανθεί µε χλώριο 
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Ειδικότερα για τη λεύκανση των προϊόντων χάρτου, ο παρακάτω πίνακας δίνει τις προτιµητέες 

επιλογές. 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ 

PCF 

(Processed Chlorine Free) 

Χαρτί που έχει λευκανθεί χωρίς χλώριο (η λεύκανση 

γίνεται µε οξυγόνο ή όζον) και περιέχει ποσοστό 

ανακυκλωµένου χαρτιού το οποίο επίσης λευκαίνεται 

χωρίς χλώριο Προτιµητέο 

ΤCF 

(Totally Chlorine Free) 

Χαρτί που έχει λευκανθεί χωρίς χλώριο 

(η λεύκανση γίνεται µε οξυγόνο ή όζον) 

Αποδεκτό µόνο 

όταν απουσιάζουν 

 εναλλακτικές λύσεις 

ECF 

(Elemental Chlorine Free) 

Χαρτί που έχει λευκανθεί όχι µε στοιχειακό χλώριο αλλά 

µε άλλες ενώσεις του χλωρίου 

Απορριπτέο 
Χλωριωµένο χαρτί 

Χαρτί που έχει λευκανθεί µε στοιχειακό χλώριο 

 

 

Προϊόντα ανακυκλωµένου χαρτιού 

Τα παρακάτω δύο σήµατα αν και µοιάζουν µεταξύ τους, διαφέρουν πολύ στην ουσία τους. Το πρώτο 

αφορά προϊόντα που προέρχονται από ανακυκλωµένη πρώτη ύλη, ενώ το δεύτερο διατείνεται 

απλώς πως το προϊόν είναι ‘ανακυκλώσιµο’ (πράγµα που σηµαίνει πως το προϊόν αυτό χρησιµοποιεί 

παρθένες πρώτες ύλες και η µελλοντική ανακύκλωσή του επαφίεται στην καλή βούληση του 

καταναλωτή). 

 

Ανακυκλωµένο [√] 
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Ανακυκλώσιµο [x] 

Προσοχή στην παραπλανητική σήµανση! 

 

Χαρτί προερχόµενο από πιστοποιηµένη αειφορική ξυλεία 

 

Στην αγορά υπάρχουν χαρτιά που προέρχονται από δάση πιστοποιηµένα για αειφορική διαχείριση. 

Το πιο γνωστό σήµα είναι αυτό του Forest Stewardship Council (FSC). 

 

 

 

Το Σήµα Πιστοποίησης Ξυλείας από Αειφορική ∆ιαχείριση 
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Περιβαλλοντικά κριτήρια για την προµήθεια καθαριστικών και 

απορρυπαντικών 

 

Η βασική παράµετρος που εξετάζουµε είναι το κατά πόσο περιέχουν ουσίες οι οποίες είναι εν 

δυνάµει επικίνδυνες για το περιβάλλον και την υγεία. Ορισµένοι βασικοί κανόνες που πρέπει να 

ακολουθήσετε είναι οι εξής: 

 

- Προτιµήστε προϊόντα που παρασκευάζονται από φυσικές πρώτες ύλες. 

 

- Προτιµήστε τα λευκαντικά που έχουν ως βάση οξυγονούχες ενώσεις. 

 

- Αποφύγετε προϊόντα που περιέχουν χλώριο ή ενώσεις του χλωρίου. 

 

- Αποφύγετε προϊόντα µε ‘αντιβακτηριακή’ δράση. ∆εν προσφέρουν τίποτα το ουσιαστικό, 

αντίθετα µπορεί να δηµιουργήσουν ένα επικίνδυνα ‘αποστειρωµένο’ περιβάλλον στο χώρο 

σας. Ειδικότερα, αποφύγετε όλα τα προϊόντα που περιέχουν την ουσία triclosan. 

 

- Αποφύγετε προϊόντα που περιέχουν µοσχοξυλένιο (musk) ως αρωµατικό πρόσθετο. 

 

- Αποφεύγετε τα απορρυπαντικά που περιέχουν φωσφορικά άλατα. Όταν τα 

απορρυπαντικά αυτά, µαζί µε τα απόνερα καταλήξουν σε κάποια κλειστή θάλασσα (ή σε 

κάποια λίµνη) έχουµε το πρόβληµα του ευτροφισµού. Αυτό πολύ απλά σηµαίνει ότι τα νερά 

γίνονται πιο πλούσια σε ανόργανα άλατα αλλά πιο φτωχά σε οξυγόνο και αυτό µπορεί 

ακόµη και να σκοτώσει τους θαλάσσιους οργανισµούς. Η πλειοψηφία των απορρυπαντικών 

που κυκλοφορούν πλέον στην ελληνική αγορά χρησιµοποιούν ζεόλιθους αντί των 

φωσφορικών. Προτιµήστε τα. Προσέξτε την επισήµανση στη συσκευασία πριν επιλέξετε 

κάποιο προϊόν. 
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Η βασική επιλογή για την προµήθεια καθαριστικών – απορρυπαντικών είναι να συνοδεύονται από 

κάποιο από τα τρία βασικά οικολογικά σήµατα δηλαδή α) το ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα, β) τον 

γερµανικό ‘Γαλάζιο Άγγελο’ ή γ) τον σκανδιναβικό ‘Κύκνο’. Ισότιµη αυτής της επιλογής είναι να 

πιστοποιήσει κάποιος προµηθευτής ότι το προϊόν του πληροί ισοδύναµα κριτήρια. Στην αγορά 

παρέχεται πληθώρα προϊόντων (κυρίως µέσω του δικτύου διανοµής βιολογικών προϊόντων), τα 

οποία ενώ δεν φέρουν κάποια επίσηµη οικολογική σήµανση, πληρούν εν τούτοις τα βασικά κριτήρια 

φιλικότητας προς το περιβάλλον (ενίοτε δε, τηρούν ακόµη αυστηρότερα κριτήρια). 

 

Η ύπαρξη για παράδειγµα του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήµατος στα καθαριστικά - απορρυπαντικά 

σηµαίνει: 

• το προϊόν έχει µειωµένη επίπτωση στο υδάτινο περιβάλλον 

• δεν περιέχει ορισµένες επικίνδυνες ουσίες 

• έχει περιορισµένη επίπτωση στην ανάπτυξη αλγών στα ύδατα 

• είναι κατά µεγάλο µέρος βιοαποδοµήσιµο 

• χρησιµοποιεί λιγότερη συσκευασία 

• περιλαµβάνει πληροφορίες για σωστή περιβαλλοντική χρήση 

• αποδίδει εγγυηµένα τουλάχιστον όσο τα συµβατικά προϊόντα 
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Περιβαλλοντικά κριτήρια για την προµήθεια λαµπτήρων 

 

∆εδοµένου ότι ο φωτισµός καταναλώνει ένα µεγάλο ποσοστό της συνολικής ενέργειας στα κτίρια 

γραφείων, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να επιλέγονται συστήµατα φωτισµού µε χαµηλή κατανάλωση 

ενέργειας. Σε κοινοτικό επίπεδο, έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες για την οριστική κατάργηση των 

ενεργοβόρων λαµπτήρων πυρακτώσεως. Μέχρι να συµβεί όµως αυτό και επειδή οι τεχνολογικές 

επιλογές είναι αρκετές, καλό είναι η προµήθεια λαµπτήρων να λαµβάνει υπόψη της ενεργειακά και 

περιβαλλοντικά κριτήρια. 

 

Οι κύριοι τύποι λαµπτήρων που χρησιµοποιούνται σε κτίρια γραφείων είναι οι λαµπτήρες 

φθορισµού. Και σ’ αυτή την κατηγορία βέβαια υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε ότι αφορά στην 

απόδοση, µε τα νέα µοντέλα να είναι σηµαντικά οικονοµικότερα (οι λαµπτήρες Τ5 είναι προτιµότεροι 

από τους Τ8 και αυτοί προτιµότεροι από τους Τ12). Βέβαια, στα κτίρια της τράπεζας, εκτός από τους 

λαµπτήρες φωτισµού χρησιµοποιούνται και άλλου τύπου φωτιστικά σώµατα και εποµένως είναι 

σηµαντικό να χρησιµοποιούνται λαµπτήρες που ικανοποιούν τόσο τα τεχνικά κριτήρια φωτισµού όσο 

και τα αντίστοιχα περιβαλλοντικά. 

 
Παράδειγµα εξοικονόµησης µε χρήση λαµπτήρων χαµηλότερης κατανάλωσης µε ηλεκτρονικό ballast 

 

Έτσι, για την επιλογή λαµπτήρων φωτισµού θα πρέπει να εξετάζονται τα παρακάτω: 

 

- Η ενεργειακή απόδοση 

- Η µέση διάρκεια ζωής 

- Η διατήρηση της φωτεινής ροής 

- Η µέση περιεκτικότητα σε υδράργυρο 
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- Ο αριθµός των κύκλων έναρξης-παύσης λειτουργίας 

- Ο δείκτης απόδοσης χρωµάτων 

- Η ελαχιστοποίηση επικίνδυνων για την υγεία και το περιβάλλον ουσιών 

- Η χρήση ανακυκλωµένων υλικών στη συσκευασία 

 

Ο παρακάτω πίνακας δίνει ορισµένα τεχνικά χαρακτηριστικά λαµπτήρων που είναι κατάλληλοι για 

κτίρια γραφείων. 
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Ποιότητα φωτισµού σε σχέση µε τη χρήση συγκεκριµένων τεχνολογιών 

 
Οι λαµπτήρες φωτισµού συνοδεύονται πια από την ευρωπαϊκή ενεργειακή ετικέτα. Είναι σαφές ότι 

θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια για προµήθεια λαµπτήρων της βέλτιστης ενεργειακής 

κατηγορίας, δηλαδή της κατηγορίας Α. 

 

 

 
 
 

Ενεργειακή ετικέτα για λαµπτήρες φωτισµού 

 

 

 

Τα οικολογικά σήµατα που µπορεί να φέρει σήµερα ένας λαµπτήρας (πέραν της ενεργειακής 

ετικέτας) είναι τα εξής: 

 

Το ‘Οικολογικό Σήµα’ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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Ο ‘Κύκνος’ των σκανδιναβικών χωρών 

 

 

Η ύπαρξη για παράδειγµα του ευρωπαϊκού οικολογικού σήµατος σε ένα λαµπτήρα σηµαίνει: 

 

• το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 5 έως 9 έτη (10.000 ώρες), δηλαδή δέκα φορές µεγαλύτερη 

από ένα λαµπτήρα πυρακτώσεως 

• καταναλώνει το ένα πέµπτο της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει ένας λαµπτήρας 

πυρακτώσεως (ενεργειακή κατηγορία Α ή Β) 

• το φως του είναι σταθερό όταν είναι αναµµένος 

• περιέχει πολύ λίγο υδράργυρο (<4 mg) 

• χρησιµοποιεί τουλάχιστον 65% ανακυκλωµένη συσκευασία 

• είναι εγγυηµένος για φωτεινή ένταση 70% ή 90% µετά από 10.000 ώρες λειτουργίας, ανάλογα 

µε τον τύπο του λαµπτήρα 

 

Η πλειοψηφία των λαµπτήρων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά δεν διαθέτει κάποιο 

οικολογικό σήµα, όµως υπάρχουν αρκετά σχετικά προϊόντα που πληρούν αντίστοιχες 

περιβαλλοντικές προδιαγραφές. 

 

Λίστα προϊόντων της διεθνούς αγοράς που πληρούν τα κριτήρια του σκανδιναβικού ‘Κύκνου’ µπορεί 

να βρεθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.svanen.nu/Eng/default.asp 

 

Λίστα προϊόντων που πληρούν τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήµατος µπορεί να βρεθεί 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.eco-label.com/greek/ 

 



 

  Σελ. 18 
  

Περιβαλλοντικά κριτήρια για την προµήθεια υπολογιστών 

 

Οι περιβαλλοντικές παράµετροι που θα πρέπει να εξετάζονται προκειµένου να επιλεγεί ο 

καταλληλότερος τύπος µηχανήµατος αφορούν στα εξής: 

 

- Ενεργειακή κατανάλωση (σε κατάσταση λειτουργίας, αναστολής και αδράνειας) 

- Εκποµπές επικίνδυνων ουσιών (π.χ. οργανικές ουσίες ή επιβραδυντές καύσης που 

περιέχονται στα πλαστικά µέρη του υπολογιστή) 

- Υλικά κατασκευής (π.χ. υλικά χωρίς µόλυβδο, κάδµιο, υδράργυρο, εξασθενές χρώµιο, PVC 

ή εν γένει αλογόνα) 

- Συσκευασία 

- Μπαταρίες 

- Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (π.χ. οι οθόνες πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις 

προδιαγραφές TCO 99 ή TCO 03) 

- ∆υνατότητα αναβάθµισης 

- ∆ιαθεσιµότητα ανταλλακτικών και service µετά την παύση της παραγωγής του 

συγκεκριµένου µοντέλου 

- ∆ιαχείριση µετά το τέλος ζωής του προϊόντος 

 

 

 

Προτείνεται η προµήθεια µηχανηµάτων που πληρούν τις προϋποθέσεις για απονοµή κάποιου 

οικολογικού σήµατος (π.χ. του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήµατος, του ‘Γαλάζιου Άγγελου’ της 

Γερµανίας ή του Σκανδιναβικού ‘Κύκνου’). Παρόλο που τα εν λόγω σήµατα παρουσιάζουν 

διαφορές µεταξύ τους σε ότι αφορά στις περιβαλλοντικές προδιαγραφές, εν τούτοις αυτές 

υπερτερούν των συνήθων προδιαγραφών µη σεσηµασµένων προϊόντων. ∆εν είναι ανάγκη το προϊόν 

να διαθέτει αυτό το σήµα (αν και θα ήταν καλό γιατί τότε υπάρχει έλεγχος), αρκεί να πληροί τις 
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σχετικές προδιαγραφές. Ένα χαρακτηριστικό των οικολογικών σηµάτων είναι πως απονέµονται για 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο και γίνονται αυστηρότερα συν τω χρόνω ώστε να ακολουθούν τις 

εξελίξεις της τεχνολογίας. 

 

Τα βασικά οικολογικά σήµατα που µπορεί να φέρει ένας υπολογιστής είναι τα εξής: 

 

Το ‘Οικολογικό Σήµα’ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Ο ‘Γαλάζιος Άγγελος’ της Γερµανίας 

 

Ο ‘Κύκνος’ των σκανδιναβικών χωρών 

 

 

Ο ‘Ενεργειακός Αστέρας’ (Energy Star) 

για προϊόντα χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης 
 

 

 

Η ύπαρξη για παράδειγµα του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήµατος στους υπολογιστές σηµαίνει: 

 

- το προϊόν καταναλώνει λιγότερη ενέργεια κατά τη χρήση και την κατάσταση αναµονής 

(standby) 

- περιέχει λιγότερες ουσίες που είναι επικίνδυνες για την υγεία και το περιβάλλον, π.χ. βαρέα 

µέταλλα 

- µπορεί να επιστραφεί στον κατασκευαστή, χωρίς επιβάρυνση, όταν ο αγοραστής δεν το 

χρειάζεται πια 

- µπορεί εύκολα να αποσυναρµολογηθεί και να ανακυκλωθεί 

- η διάρκεια ζωής του αυξάνεται µε αναβαθµίσεις 

- (Μόνο για τους φορητούς Η/Υ) χρησιµοποιεί λιγότερο ρυπογόνες µπαταρίες 

 

Λίστα προϊόντων που πληρούν τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήµατος µπορεί να βρεθεί 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.eco-label.com/greek/ 

 

Λίστα προϊόντων που πληρούν τα κριτήρια του ‘Γαλάζιου Άγγελου’ µπορεί να βρεθεί στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: 
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http://www.blauer-engel.de/englisch/navigation/body_blauer_engel.htm 

 

Λίστα προϊόντων που πληρούν τα κριτήρια του Σκανδιναβικού ‘Κύκνου’ µπορεί να βρεθεί στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.svanen.nu/Eng/default.asp 

 

Η ύπαρξη για παράδειγµα του ‘Ενεργειακού Αστέρα’ στους υπολογιστές σηµαίνει µικρότερη 

κατανάλωση ενέργειας, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Παράδειγµα προδιαγραφών για ενεργειακή κατανάλωση υπολογιστών 

(σύµφωνα µε το πρότυπο Energy Star) 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Κεντρική µονάδα επεξεργασίας Κατανάλωση σε Watt 

- Με αναστολή της µνήµης RAM ≤4 

- Εκτός λειτουργίας (off-mode) ≤2 

Οθόνη  

- Αναστολή ≤2 

- Εκτός λειτουργίας ≤1 

- Ενεργός κατάσταση 

X<1  Y=23 

X≥1  Y=28X 

(Χ = αριθµός megapixel 

και Υ = κατανάλωση σε Watt) 

ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

- Με αναστολή της µνήµης RAM ≤4 

- Εκτός λειτουργίας (off-mode) ≤2 

- Κατανάλωση τροφοδοτικού ≤0,75 

 

 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν στην αγορά προσφερόµενοι υπολογιστές µε κάποιο οικολογικό 

σήµα, αλλά υπάρχουν αρκετά προϊόντα που πληρούν περιβαλλοντικές προδιαγραφές, τότε στις 

τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης ζητούµε να πληρούνται όλα τα παρακάτω απαραίτητα 
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κριτήρια, και τουλάχιστον 21 από τα παρακάτω 29 προαιρετικά κριτήρια της Λίστας 

περιβαλλοντικών κριτηρίων του ΙΕΕΕ. 

 

Λίστα περιβαλλοντικών κριτηρίων του ΙΕΕΕ 

(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 

 

R= απαραίτητα κριτήρια, Ο= προαιρετικά κριτήρια 

 

1 Περιορισµός ή Εξάλειψη των Περιβαλλοντικά Κρίσιµων Υλικών  

1.1 Περιορισµός της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών 

   R  4.1.1.1   Συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τον περιορισµό 

της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών  - Οδηγία RoHS (2002/95/EC) όπως ισχύει 

1.2 Κάδµιο 

   O  4.1.2.1   Εξάλειψη του σκοπίµως επιπρόσθετου καδµίου  

1.3 Υδράργυρος 

   O  4.1.3.1   Αναφορά ποσότητας υδραργύρου που χρησιµοποιείται σε λαµπτήρες 

   O  4.1.3.2   Κατώτατο όριο για ποσότητα υδραργύρου που χρησιµοποιείται σε 

λαµπτήρες  

   O  4.1.3.3   Εξάλειψη του σκοπίµως επιπρόσθετου υδραργύρου που χρησιµοποιείται σε 

λαµπτήρες 

1.4 Μόλυβδος 

   O  4.1.4.1   Εξάλειψη του σκοπίµως επιπρόσθετου µολύβδου σε ορισµένες εφαρµογές 

1.5 Εξασθενές χρώµιο  

   O  4.1.5.1   Εξάλειψη των σκοπίµως επιπρόσθετου εξασθενούς χρωµίου 

1.6 Επιβραδυντές καύσης και πλαστικοποιητές  

   R  4.1.6.1   Εξάλειψη των σκοπίµως επιπρόσθετων επιβραδυντών καύσης SCCP14 και 

πλαστικοποιητών σε ορισµένες εφαρµογές 

   O  4.1.6.2   Μεγάλα πλαστικά µέρη χωρίς ορισµένους επιβραδυντές καύσης, 

ταξινοµηµένους σύµφωνα µε την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 67/548/EEC 

1.7 Μπαταρίες χωρίς µόλυβδο, κάδµιο και υδράργυρο 

   O  4.1.7.1   Μπαταρίες χωρίς µόλυβδο, κάδµιο και υδράργυρο 

1.8 Πλαστικά από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) και χλωριωµένα πλαστικά  
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   O  4.1.8.1   Μεγάλα πλαστικά µέρη χωρίς PVC 

2 Επιλογή Υλικών  

2.1 Συνολική περιεκτικότητα σε ανακυκλωµένα πλαστικά  

   R  4.2.1.1   ∆ήλωση της περιεκτικότητας σε ανακυκλωµένο πλαστικό  

   O  4.2.1.2   Ελάχιστη περιεκτικότητα σε ανακυκλωµένο πλαστικό  

   O  4.2.1.3   Μέγιστη περιεκτικότητα σε ανακυκλωµένο πλαστικό 

2.2 Ανακυκλώσιµα/βιοδιασπώµενα πλαστικά υλικά 

   R  4.2.2.1   ∆ήλωση της περιεκτικότητας σε ανακυκλώσιµα/βιοδιασπώµενα πλαστικά 

υλικά 

   O  4.2.2.2   Προαιρετικά-Ελάχιστη περιεκτικότητα από ανακυκλώσιµο/βιοδιασπώµενο 

πλαστικό υλικό 

2.3 Αποδόµηση 

   R  4.2.3.1   ∆ήλωση του βάρους του προϊόντος 

3 Σχεδιασµός για το Τέλος Κύκλου Ζωής 

3.1 Σχεδιασµός για ανάκτηση µέσω συστηµάτων ανακύκλωσης που κάνουν χρήση 

τεµαχισµού 

   R  4.3.1.1   Προσδιορισµός των υλικών µε ειδικές ανάγκες διαχείρισης 

   R  4.3.1.2   Απαιτήσεις—Εξάλειψη των βαφών ή των επιστρώσεων που δεν είναι 

συµβατές µε την ανακύκλωση ή την επαναχρησιµοποίηση 

   R  4.3.1.3   Εύκολη αποσυναρµολόγηση των εξωτερικών εξαρτηµάτων 

   R  4.3.1.4   Σήµανση των πλαστικών στοιχείων  

   R  4.3.1.5   Ταυτοποίηση και αποµάκρυνση στοιχείων που περιέχουν επικίνδυνα υλικά  

   O  4.3.1.6   Μειωµένος αριθµός των διαφόρων ειδών πλαστικού υλικού 

   O  4.3.1.7  Εξάλειψη ή αποµάκρυνση των µετάλλων  

   R  4.3.1.8  Τουλάχιστον 65% επαναχρησιµοποιήσιµων/ανακυκλώσιµων  

   O  4.3.1.9   Τουλάχιστον 90% επαναχρησιµοποιήσιµων/ανακυκλώσιµων 

3.2 Σχεδιασµός για ανάκτηση µέσω αποσυναρµολόγησης 

   O  4.3.2.1   Χειρωνακτικός διαχωρισµός των πλαστικών  

   O  4.3.2.2   Σήµανση των πλαστικών  
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4 ∆ιάρκεια ζωής Προϊόντος/Παράταση Κύκλου Ζωής 

4.1 Εγγύηση κατασκευαστή /συµφωνητικό υπηρεσιών συντήρησης 

   R  4.4.1.1   ∆υνατότητα για πρόσθετη τριετή εγγύηση ή συµφωνητικό υπηρεσιών 

συντήρησης 

4.2 ∆υνατότητα αναβάθµισης 

   R  4.4.2.1   Αναβάθµιση µε κοινά εργαλεία  

   O  4.4.2.2   Αρθρωτός σχεδιασµός  

4.3 Παράταση ζωής του προϊόντος  

   O  4.4.3.1   ∆υνατότητα για αντικατάσταση εξαρτηµάτων  

5 Εξοικονόµηση ενέργειας  

5.1 Σύστηµα διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας  

   R  4.5.1.1   Ύπαρξη σήµανσης ‘ENERGY STAR®’ 

   O  4.5.1.2   Πρώιµη υιοθέτηση των νέων προδιαγραφών του ENERGY STAR 

5.2 Χρήση ανανεώσιµων µορφών ενέργειας  

   O  4.5.2.1   ∆υνατότητα προσβασιµότητας σε ανανεώσιµες µορφές ενέργειας  

   O  4.5.2.2   Τήρηση προτύπων προσβασιµότητας σε ανανεώσιµες µορφές ενέργειας 

6 ∆ιαχείριση στο Τέλος Κύκλου Ζωής  

6.1 Επιστροφή προϊόντος  

   R  4.6.1.1   Παροχή υπηρεσίας επιστροφής προϊόντος  

   R  4.6.1.2   Έλεγχος ανακυκλωτών 

6.2 Ανακύκλωση επαναφορτιζόµενων µπαταριών  

   R  4.6.2.1   Παροχή υπηρεσίας επιστροφής επαναφορτιζόµενων µπαταριών  

7 Εταιρική επίδοση 

7.1 Παροχή υπηρεσίας επιστροφής επαναφορτιζόµενων µπαταριών 

   R  4.7.1.1   Επίδειξη εταιρικής περιβαλλοντικής πολιτικής σύµφωνη µε το ISO 14001 

7.2 Σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

   O  4.7.2.1   Ενδοεπιχειρησιακά πιστοποιηµένο σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

για οργανισµούς σχεδιασµού και κατασκευής 

   O  4.7.2.2   Πιστοποιηµένο σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης για οργανισµούς 
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σχεδιασµού και κατασκευής  

7.3 Εταιρική αναφορά 

   R  4.7.3.1   Εταιρική αναφορά σύµφωνη µε το ‘Performance Track’ ή το ‘GRI’ 

   O  4.7.3.2   Εταιρική αναφορά βασισµένη στο ‘GRI’ 

8 Συσκευασίες 

8.1 Τοξικά στις συσκευασίες  

   R  4.8.1.1   Περιορισµός-εξάλειψη των σκοπίµως επιπρόσθετων τοξικών στις 

συσκευασίες 

8.2 Ανακυκλώσιµα υλικά συσκευασίας 

   R  4.8.2.1   ∆ιαχωριζόµενα υλικά συσκευασίας 

   O  4.8.2.2   Συσκευασίες ανακυκλώσιµες κατά 90% και πλαστικά µε σήµανση 

8.3 Περιεκτικότητα σε ανακυκλωµένα υλικά  

   R  4.8.3.1   ∆ήλωση περιεκτικότητας σε ανακυκλωµένα υλικά 

   O  4.8.3.2   Οδηγίες ελάχιστης περιεκτικότητας σε επαναχρησιµοποιηµένα υλικά 

8.4 Επιλογή επιστροφής 

   O  4.8.4.1   Πρόβλεψη προγράµµατος επιστροφής των συσκευασιών 

8.5 Επιλογή επαναχρησιµοποίησης 

   O   4.8.5.1   Τεκµηρίωση επαναχρησιµοποιήσιµης συσκευασίας 

 

Λίστα προϊόντων που πληρούν όλα ή µέρος των κριτηρίων ΙΕΕΕ 1680 µπορεί να βρεθεί στο EPEAT 

(Electronic Products Environmental Assessment Tool), www.epeat.net 

 

 Πληροί όλα τα 23 απαραίτητα κριτήρια 

 

 Πληροί όλα τα 23 απαραίτητα κριτήρια συν 14 προαιρετικά 

 

 Πληροί όλα τα 23 απαραίτητα κριτήρια συν 21 προαιρετικά 
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Περιβαλλοντικά κριτήρια για την προµήθεια εκτυπωτών, 

αντιγραφικών, fax 

 

Οι περιβαλλοντικές παράµετροι που θα πρέπει να εξετάζονται προκειµένου να επιλεγεί ο 

καταλληλότερος τύπος µηχανήµατος αφορούν στα εξής: 

 

- Ενεργειακή κατανάλωση (σε κατάσταση λειτουργίας, αναστολής και αδράνειας) 

- Εκποµπές επικίνδυνων ουσιών (π.χ. οργανικές ουσίες VOCs) 

- Υλικά κατασκευής (π.χ. υλικά χωρίς µόλυβδο, κάδµιο, υδράργυρο, εξασθενές χρώµιο, PVC 

ή εν γένει αλογόνα, καθώς και επαρκής σήµανση των υλικών για να διευκολυνθεί η 

ανακύκλωσή τους) 

- Συσκευασία 

- Μπαταρίες 

- ∆υνατότητα διπλής εκτύπωσης 

- ∆υνατότητα αναβάθµισης 

- ∆ιαθεσιµότητα ανταλλακτικών και service µετά την παύση της παραγωγής του 

συγκεκριµένου µοντέλου 

- ∆ιαχείριση µετά το τέλος ζωής του προϊόντος 

 

 

 

Προτείνεται η προµήθεια µηχανηµάτων που πληρούν τις προϋποθέσεις για απονοµή κάποιου 

οικολογικού σήµατος (π.χ. του ‘Γαλάζιου Άγγελου’ της Γερµανίας ή του Σκανδιναβικού 

‘Κύκνου’). Μέχρι σήµερα δεν έχουν προσδιορισθεί τα κριτήρια για την απονοµή του ευρωπαϊκού 

οικολογικού σήµατος σε εκτυπωτές, αντιγραφικά και fax. Προβλέπεται αυτό να γίνει στο άµεσο µέλλον.  

Παρόλο που τα εν λόγω σήµατα παρουσιάζουν διαφορές µεταξύ τους σε ότι αφορά στις 

περιβαλλοντικές προδιαγραφές, εν τούτοις αυτές υπερτερούν των συνήθων προδιαγραφών µη 

σεσηµασµένων προϊόντων. ∆εν είναι ανάγκη το προϊόν να διαθέτει αυτό το σήµα (αν και θα ήταν 

καλό γιατί τότε υπάρχει έλεγχος), αρκεί να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές. Ένα χαρακτηριστικό 

των οικολογικών σηµάτων είναι πως απονέµονται για συγκεκριµένη χρονική περίοδο και γίνονται 

αυστηρότερα συν τω χρόνω ώστε να ακολουθούν τις εξελίξεις της τεχνολογίας. 
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Παράδειγµα προδιαγραφών για ενεργειακή κατανάλωση για εκτυπωτές 

 

 

 

Παράδειγµα προδιαγραφών για ενεργειακή κατανάλωση για αντιγραφικά 
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Λίστες προϊόντων 

 

Λίστα προϊόντων που πληρούν τα κριτήρια του ‘Γαλάζιου Άγγελου’ µπορεί να βρεθεί στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.blauer-engel.de/englisch/navigation/body_blauer_engel.htm 

 

Ο ‘Γαλάζιος Άγγελος’ της Γερµανίας 

 

 

Λίστα προϊόντων που πληρούν τα κριτήρια του Σκανδιναβικού ‘Κύκνου’ µπορεί να βρεθεί στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.svanen.nu/Eng/default.asp 

 

Ο ‘Κύκνος’ των σκανδιναβικών χωρών 
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Περιβαλλοντικά κριτήρια για την προµήθεια κλιµατιστικών 

 

Οι περιβαλλοντικές παράµετροι που θα πρέπει να εξετάζονται προκειµένου να επιλεγεί ο 

καταλληλότερος τύπος µηχανήµατος αφορούν στα εξής: 

 

- Ενεργειακή κατανάλωση 

- Ψυκτικό µέσο που χρησιµοποιείται 

 

Πριν την αγορά κλιµατιστικών θα πρέπει να έχουν εφαρµοστεί όλα τα κατάλληλα προληπτικά µέτρα 

για την µείωση των ψυκτικών φορτίων και την εκµετάλλευση φυσικών και υβριδικών συστηµάτων 

δροσισµού (π.χ. µε τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας). Με αυτό τον τρόπο µπορεί να 

υποκατασταθούν πλήρως τα συµβατικά συστήµατα κλιµατισµού ή στη χειρότερη περίπτωση να 

χρειαστεί η εγκατάσταση µικρότερων κλιµατιστικών µονάδων που θα καλύψουν τις επιπλέον 

ανάγκες.  

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

 

Η κοινοτική νοµοθεσία επιβάλλει όλα τα νέα κλιµατιστικά να έχουν µια ετικέτα µε την ‘ενεργειακή 

σήµανση’ της συσκευής. Προτείνεται η προµήθεια συστηµάτων κλιµατισµού ενεργειακής 

κατηγορίας Α. Οι παρακάτω πίνακες καταγράφουν την ενεργειακή κατάταξη των διαφόρων 

κλιµατιστικών συσκευών µε βάση την ευρωπαϊκή νοµοθεσία (η οποία επισυνάπτεται σε ξεχωριστό 

αρχείο). 
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Ταξινόµηση κλιµατιστικών µε βάση την ενεργειακή κατανάλωση 

 

 

 

COP, Coefficient of Performance - συντελεστής ενεργειακής απόδοσης (για θέρµανση) 

EER, Energy Efficiency Ratio - βαθµός ενεργειακής απόδοσης (για ψύξη) 
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Την ενεργειακή κλάση στην οποία υπάγονται τα διάφορα κλιµατιστικά της αγοράς µπορεί να βρει 

κανείς στις εξής ηλεκτρονικές διευθύνσεις: www.eurovent-certification.com και www.syskeves.gr 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ 

 

Με εξαίρεση τα παλιά κλιµατιστικά που χρησιµοποιούν ακόµη υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFCs, 

π.χ. R22), όλα τα νέα κλιµατιστικά της αγοράς χρησιµοποιούν υδροφθοράνθρακες (HFCs). Οι δύο 

πιο συχνά χρησιµοποιούµενοι υδροφθοράνθρακες για κλιµατιστικά είναι το R407c και το R410a. Το 
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πρώτο έχει δυναµικό υπερθέρµανσης 1.653 και το δεύτερο 1.975 αντίστοιχα. Ως “δυναµικό 

υπερθέρµανσης” εννοούµε το πόσες φορές ισχυρότερο “αέριο του θερµοκηπίου” είναι ένα µόριο 

µιας ουσίας σε σχέση µε ένα µόριο διοξειδίου του άνθρακα, του πιο γνωστού δηλαδή αερίου του 

θερµοκηπίου. Με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια, το R407c είναι προτιµότερο από το R410a, 

αφού συµβάλλει κατά 16% λιγότερο στην αποσταθεροποίηση του κλίµατος της Γης. Ήδη, τόσο σε 

κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, έχουν ξεκινήσει οι πρώτοι περιορισµοί χρήσης των 

υδροφθορανθράκων και καλό είναι να αναζητά κανείς, ήδη από σήµερα, εναλλακτικές λύσεις. 

 

Ως απάντηση στα περιβαλλοντικά προβλήµατα που συνδέονται µε τη χρήση HCFCs και HFCs, έχουν 

αναπτυχθεί πολλά εναλλακτικά προϊόντα και τεχνικές. Κάποια από τα προϊόντα αυτά είναι γνωστά 

από παλιά και έχουν ευρεία χρήση (όπως π.χ. η αµµωνία), κάποια επανήλθαν στην αγορά µετά από 

δεκαετίες ξεπερνώντας τα τεχνικά προβλήµατα του παρελθόντος (π.χ. υδρογονάνθρακες) και 

κάποια βρίσκονται στην αιχµή της τεχνολογικής έρευνας (όπως η ψύξη µε χρήση κύκλου Stirling, η 

µαγνητική, η θερµοακουστική,  η οπτική ψύξη, κ.λπ). Πάνω από είκοσι διαφορετικά είδη προϊόντων 

και τεχνικών είναι σήµερα διαθέσιµα, τα µισά από τα οποία σε εµπορική κλίµακα. Απ’ αυτά, τα 

σηµαντικότερα είναι οι υδρογονάνθρακες, η αµµωνία (R717), το διοξείδιο του άνθρακα (R744), το 

νερό (R718), ο αέρας (R729), κ.λπ. 

 

Χρήση υδρογονανθράκων ως ψυκτικών 

 

Οι υδρογονάνθρακες δεν καταστρέφουν το όζον, ούτε συµβάλλουν σηµαντικά ως ψυκτικά στην 

αλλαγή του κλίµατος. Επιτυγχάνουν αυξηµένη απόδοση των συσκευών ψύξης και κλιµατισµού και 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν άµεσα για την υποκατάσταση ψυκτικών σε παλιές συσκευές χωρίς να 

χρειάζεται αλλαγή λαδιών ή πολύπλοκες τεχνικές διαδικασίες. Η µόνη ένσταση που έχει ποτέ 

διατυπωθεί για τη χρήση υδρογονανθράκων ως ψυκτικών είναι η ευφλεξιµότητά τους. Πράγµατι, οι 

υδρογονάνθρακες είναι εύφλεκτοι. Αυτό όµως δεν σηµαίνει πως υπάρχει κίνδυνος από τη 

συγκεκριµένη χρήση τους σε συσκευές ψύξης και κλιµατισµού. Για να αναφλεγούν πρέπει η 

συγκέντρωσή τους στην ατµόσφαιρα να είναι σε συγκεκριµένα επίπεδα, διαφορετικά δεν είναι 

δυνατόν να υπάρξει ανάφλεξη. Με τις χρησιµοποιούµενες ποσότητες υδρογονανθράκων σε συσκευές 

ψύξης και κλιµατισµού, ακόµη κι αν διαρρεύσει όλο το ψυκτικό υγρό, είναι εξαιρετικά δύσκολο να 

υπάρξει ανάφλεξη. Το αποδεικνύει άλλωστε η πολύχρονη εµπειρία, αφού µέχρι σήµερα δεν είχαµε 

κανένα ατυχές συµβάν. Σχετικές µελέτες επικινδυνότητας έχουν αποδείξει ότι η πιθανότητα 

ατυχήµατος είναι εξαιρετικά µικρή και στην πράξη είναι µηδενική. 
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Ισχύοντες κανονισµοί ασφαλείας (ΕΝ 378, BS 4434) 

Κατηγορία Παραδείγµατα 
Επιτρεπόµενη ποσότητα 

υδρογονανθράκων 

Α 

(οικιακή – δηµόσια) 

Κατοικίες, νοσοκοµεία, 

θέατρα, σχολεία, 

σουπερµάρκετ, ξενοδοχεία 

• <1,5 κιλό για κλειστά συστήµατα 

• < 5 κιλά για ειδικούς χώρους 

µηχανολογικού εξοπλισµού ή σε 

ανοιχτούς αεριζόµενους χώρους 

Β 

(εµπορική) 

Γραφεία, µικρά καταστήµατα, 

χώροι εστίασης, εργασιακοί 

χώροι 

• <2,5 κιλά για κλειστά συστήµατα 

• < 10 κιλά για ειδικούς χώρους 

µηχανολογικού εξοπλισµού ή σε 

ανοιχτούς αεριζόµενους χώρους 

Γ 

(βιοµηχανική – 

εµπορική µεγάλης 

κλίµακας) 

Βιοµηχανικά ψυγεία, µη 

προσβάσιµοι χώροι 

σουπερµάρκετ 

• < 10 κιλά σε χώρους µε 

ανθρώπινη παρουσία 

• < 25 κιλά αν το τµήµα υψηλής 

πίεσης βρίσκεται σε ειδικό χώρο 

µηχανολογικού εξοπλισµού 

• Κανένα όριο αν όλο το ψυκτικό 

βρίσκεται σε ειδικούς χώρους 

µηχανολογικού εξοπλισµού ή σε 

ανοιχτούς αεριζόµενους χώρους 

 

Η αµµωνία σε συσκευές ψύξης και κλιµατισµού 

 

Η αµµωνία (R717) χρησιµοποιείται εδώ και δεκαετίες ως ψυκτικό, κυρίως για την ψύξη τροφίµων και 

στη βιοµηχανία. Χρησιµοποιείται επίσης σε κεντρικά συστήµατα κλιµατισµού. Έχει άριστες 

ψυκτικές ιδιότητες, ενώ δεν καταστρέφει το όζον και δεν απειλεί το κλίµα της Γης. Το µεγάλο της 

µειονέκτηµα είναι η τοξικότητά της. Θα πρέπει βέβαια να σηµειωθεί πως οι σχετικοί κανονισµοί για 

τη χρήση της αµµωνίας ως ψυκτικού είναι ιδιαίτερα αυστηροί, ενώ η έντονη οσµή της σε περίπτωση 

διαρροής δρα προληπτικά για την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων, αφού γίνεται αντιληπτή πολύ 

πριν συσσωρευτεί σε συγκεντρώσεις επικίνδυνες για την υγεία. 
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Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των ψυκτικών ουσιών 

 

Ψυκτικό 
∆υναµικό 

υπερθέρµανσης 
Ευφλεξιµότητα Τοξικότητα Σχόλια 

HFCs Υψηλό Όχι Όχι 

Η υγρασία και η επιµόλυνση 

µπορεί να οδηγήσουν σε 

προβλήµατα 

 

Ελέγχονται από το Πρωτόκολλο 

του Κιότο 

Υδρογονάνθρακες Πολύ χαµηλό Ναι Όχι 

Καλύτερη απόδοση από τα HFCs 

 

Ίδιο κόστος µε HFCs 

Αµµωνία Μηδενικό Ναι Ναι 

Ελαφρά καλύτερη απόδοση από τα 

HFCs 

 

Μεγαλύτερο κόστος από τα HFCs 

 

 

Το είδος του ψυκτικού που περιέχουν τα διάφορα κλιµατιστικά της αγοράς µπορεί να βρει κανείς 

στις εξής ηλεκτρονικές διευθύνσεις: www.eurovent-certification.com και www.syskeves.gr 
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Περιβαλλοντικά κριτήρια για την προµήθεια ψυγείων 

 

∆ύο πράγµατα πρέπει να προσέξετε πριν αγοράσετε ψυγείο: 

 

1. Το ψυκτικό που περιέχει 

2. Την ενέργεια που καταναλώνει 

 

Αγοράστε ψυγείο που να έχει ψυκτικό R600a 

 

Τα ψυγεία που κυκλοφορούν στην αγορά έχουν δύο τύπους ψυκτικών. Τα πρώτα έχουν εµπορική 

ονοµασία R134a και περιέχουν υδροφθοράνθρακες (HFCs) που είναι ισχυρότατα αέρια του 

θερµοκηπίου. Οι ρύποι αυτοί είναι 11.700 φορές πιο καταστροφικοί για το παγκόσµιο κλίµα από το 

διοξείδιο του άνθρακα.  

 

Το δεύτερο είδος ψυκτικού είναι το ισοβουτάνιο µε εµπορική ονοµασία R600a και είναι φιλικό προς 

το περιβάλλον. Η τεχνολογία αυτή ονοµάστηκε Greenfreeze και δεν επιβαρύνει ούτε το στρώµα του 

όζοντος ούτε το παγκόσµιο κλίµα.  

 

 

Τι πρέπει να προσέξετε; 

 

Φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό R600a 

Ψυκτικό που απειλεί το κλίµα R134a 

 

 

Αγοράστε ψυγεία που ανήκουν στις ενεργειακές κατηγορίες Α++, Α+, και Α 

 

Το όφελος δε θα είναι µόνο περιβαλλοντικό αλλά και οικονοµικό, καθώς πληρώνετε σηµαντικά 

χαµηλότερους λογαριασµούς ηλεκτρικού. 

 

Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, τα ψυγεία πρέπει να συνοδεύονται από µία ετικέτα ενεργειακής 

σήµανσης. Η ετικέτα αυτή κατατάσσει τη συσκευή σε µία κατηγορία από το Α (αποδοτικότερη) έως 

το G (µη-αποδοτική) και αναγράφει την ετήσια κατανάλωση ενέργειάς της. Ως γνωστόν, η 

παραγωγή ενέργειας στη χώρα µας βασίζεται κυρίως στο λιγνίτη και το πετρέλαιο. Έτσι, κάθε 

κιλοβατώρα που καταναλώνουµε απελευθερώνει διοξείδιο του άνθρακα στην ατµόσφαιρα και 

επιβαρύνει το παγκόσµιο κλίµα. Συνεπώς, όσο πιο ενεργειακά αποδοτικό είναι ένα ψυγείο, τόσο 

καλύτερο είναι για το περιβάλλον. 
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Σύγκριση τριών µοντέλων ψυγειοκαταψυκτών της ελληνικής αγοράς 

µε διαφορετικές ενεργειακές αποδόσεις 

 

Ενεργειακή κατηγορία Α Β C 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 250 κιλοβατώρες 550 κιλοβατώρες 750 κιλοβατώρες 

Ετήσιο κόστος ενέργειας 25 € 55 € 75 € 

Ετήσιες εκποµπές διοξειδίου 

του άνθρακα  

265 κιλά 585 κιλά 795 κιλά 

 

* Μέσο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στον εµπορικό τοµέα: 0,1 €/kWh 

 

Την ενεργειακή κλάση στην οποία υπάγονται τα διάφορα ψυγεία της αγοράς, καθώς και το ψυκτικό 

που περιέχουν µπορεί να βρει κανείς στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: www.syskeves.gr 
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Περιβαλλοντικά κριτήρια για την προµήθεια επίπλων 
 

Οι περιβαλλοντικές παράµετροι που θα πρέπει να εξετάζονται προκειµένου να επιλεγούν έπιπλα που 

δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των χρηστών και δεν επιβαρύνουν υπέρµετρα το περιβάλλον για 

την κατασκευή τους αφορούν στα εξής: 

 

- Υλικά κατασκευής (προέλευση, πρωτογενή ή ανακυκλωµένα, πιστοποιηµένα ή µη) 

- Εκποµπές επικίνδυνων ουσιών (π.χ. εκποµπές φορµαλδεΰδης από προϊόντα ξύλου) 

- Βαφές και επικαλύψεις µετάλλων, ξύλων, υφασµάτων 

- Συσκευασία 

 

 

 

Προτείνεται κατ’ αρχήν η προµήθεια επίπλων που πληρούν τις προϋποθέσεις για απονοµή 

κάποιου οικολογικού σήµατος (π.χ. του ‘Γαλάζιου Άγγελου’ της Γερµανίας ή του σκανδιναβικού 

‘Κύκνου’ ή του Συµβουλίου για την Αειφορική ∆ιαχείριση των ∆ασών FSC). 

 

Ο ‘Γαλάζιος Άγγελος’ της Γερµανίας 

 

Ο ‘Κύκνος’ των σκανδιναβικών χωρών 

 

Το σήµα του ‘Forest Stewardship Council’ (FSC) για 

πιστοποιηµένη αειφορική ξυλεία 
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Επειδή η πλειοψηφία των επίπλων δεν διαθέτει κάποιου είδους σήµανση, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 

να δοθεί στις εκποµπές επικίνδυνων ουσιών (από διαλύτες, βερνίκια, συγκολλητικές ουσίες) που 

έχουν χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή των επίπλων. 

 

Παράδειγµα επιλογής προϊόντων ξύλου 

 

Τα προϊόντα ξύλου είναι σύνθετα υλικά αποτελούµενα από ίνες ξύλου, καπλαµάδες κ.λπ. και 

συγκολλητικές ουσίες (φυσικές ή συνθετικές ρητίνες, αλλά και ανόργανα υλικά όπως γύψος ή 

τσιµέντο). Τα πιο γνωστά προϊόντα ξύλου είναι το κόντρα πλακέ, οι µοριοσανίδες (νοβοπάν), οι 

ινοσανίδες (όπως το MDF) και οι µελαµίνες. 

 

Από περιβαλλοντική άποψη, εκείνο που χρήζει προσοχής είναι οι συγκολλητικές ουσίες που 

χρησιµοποιούνται για την παραγωγή του κάθε προϊόντος. Η πιο συχνά χρησιµοποιούµενη ουσία είναι 

η ουρία-φορµαλδεΰδη (UF). Άλλες ουσίες που περιέχουν φορµαλδεΰδη είναι φαινολικές (PF) και 

µελαµινικές (MF) ρητίνες. Με την πάροδο του χρόνου, η φορµαλδεΰδη εκλύεται στο περιβάλλον και 

µπορεί να προκαλέσει το λεγόµενο “σύνδροµο του άρρωστου κτιρίου”, µία σειρά δηλαδή από 

δυσµενείς επιπτώσεις, όπως αναπνευστική δυσχέρεια, κινητική αταξία και δερµατίτιδες, ενώ θα 

πρέπει να σηµειώσουµε πως η  φορµαλδεΰδη έχει ταξινοµηθεί ως πιθανώς καρκινογόνος για τον 

άνθρωπο. 

 

Στην αγορά υπάρχουν γενικά δύο τύποι µοριοσανίδων και ινοσανίδων, ανάλογα µε τις εκποµπές 

φορµαλδεΰδης: 

 

• Μοριοσανίδες και ινοσανίδες κλάσης Ε1 (χαµηλής εκποµπής φορµαλδεΰδης): Εκποµπή 

φορµαλδεΰδης µικρότερη από 6,5mg/100g µοριοσανίδας ή ινοσανίδας. 

• Μοριοσανίδες και ινοσανίδες κλάσης Ε2: Εκποµπή φορµαλδεΰδης µεγαλύτερη από 6,5 και 

µικρότερη από 20mg/100g µοριοσανίδας ή ινοσανίδας. 

 

Σηµειώνεται επίσης ότι στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν προϊόντα ξύλου µε ακόµα καλύτερες 

προδιαγραφές όσον αφορά στις εκποµπές φορµαλδεΰδης. Συγκεκριµένα διατίθεται µοριοσανίδα 

κλάσης Ε1 εκποµπής φορµαλδεΰδης 4,5-5,0 mg/100g µοριοσανίδας. Στη διεθνή αγορά µπορεί να 

βρει κανείς προϊόντα ξύλου µε σχεδόν µηδενικές εκποµπές φορµαλδεΰδης. 

 

Εναλλακτικά των προϊόντων φορµαλδεΰδης χρησιµοποιούνται συχνά ισοκυανυούχες ρητίνες. Οι 

ρητίνες αυτές έχουν το πλεονέκτηµα ότι εξατµίζονται λιγότερο από τις αντίστοιχες της 

φορµαλδεΰδης, αλλά είναι κι αυτές επικίνδυνες, κυρίως όταν καούν οπότε παράγεται, µεταξύ 

άλλων, και τοξικό υδροκυάνιο. 
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Σε προϊόντα ξυλείας εσωτερικών χώρων µπορούν να χρησιµοποιηθούν ακόµη φυσικά συγκολλητικά 

από σόγια, καζεΐνη, ζωικά προϊόντα κ.λπ. 

 

Λίστες προϊόντων 

 

Λίστα προϊόντων της διεθνούς αγοράς που πληρούν τα κριτήρια του ‘Γαλάζιου Άγγελου’ µπορεί να 

βρεθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.blauer-engel.de/englisch/navigation/body_blauer_engel.htm 

 

 

Λίστα προϊόντων της διεθνούς αγοράς που πληρούν τα κριτήρια του σκανδιναβικού ‘Κύκνου’ µπορεί 

να βρεθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.svanen.nu/Eng/default.asp 
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Περιβαλλοντικά κριτήρια για την προµήθεια πλαστικών προϊόντων 
 

Η τράπεζα προµηθεύεται πολλά είδη, που το κυρίαρχο υλικό τους είναι κάποιο πολυµερές – 

πλαστικό. Τέτοια είδη είναι π.χ. αναλώσιµα γραφείου, πλαστικά είδη καθαρισµού, δοχεία, 

σακούλες, κ.α. Όλα τα πλαστικά δεν έχουν τις ίδιες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Το παρακάτω 

σχήµα δείχνει την περιβαλλοντική προτίµηση για διάφορα είδη πλαστικών. 

 

 

 ΕΙ∆ΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 

Λιγότερο επιβλαβή 
Βιοπολυµερή 

(π.χ. πλαστικά µε πρώτη ύλη το καλαµπόκι και όχι το πετρέλαιο) 

 Πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP) 

 PET, EVA 

 
Πολυστυρένιο (PS), πολυουρεθάνη (PU), πολυανθρακικά (PC), ABS, 

θερµοπλαστικά ελαστοµερή (TPE) 

Περισσότερο 

επιβλαβή 
PVC 
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Περιβαλλοντικά Κριτήρια για την Προµήθεια Προϊόντων Γραφής 

 

 

Συγκεκριµένες περιβαλλοντικές παράµετροι θα πρέπει να εξετάζονται προκειµένου να επιλεγούν 

προϊόντα γραφής (µολύβια, στυλό, µαρκαδόροι, µαρκαδόροι υπογράµµισης, ανταλλακτικά 

µελανιών, πίνακες γραφής, κ.α.). Οι προδιαγραφές εφαρµόζονται στα προϊόντα, στα ανταλλακτικά 

επαναπλήρωσης και τις συσκευασίες. 

 

Ο σκοπός των περιβαλλοντικών κριτηρίων είναι να µειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οι 

επιπτώσεις στην υγεία, που σχετίζονται µε τα υλικά και τη συσκευασία. Μέχρι σήµερα έχουν 

παραχθεί περιβαλλοντικά κριτήρια για τα προϊόντα γραφής στο πλαίσιο του σκανδιναβικού 

οικολογικού σήµατος, του γνωστού ‘Κύκνου’. Επειδή η πλειοψηφία των προϊόντων γραφής στην 

Ελλάδα δεν διαθέτει κάποιου είδους σήµανση, θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα οι 

περιβαλλοντικοί παράµετροι που αναφέρθηκαν. 

 

 

Λίστα προϊόντων της διεθνούς αγοράς που πληρούν τα κριτήρια του σκανδιναβικού ‘Κύκνου’ µπορεί 

να βρεθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.svanen.nu/Eng/default.asp 
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Προδιαγραφές οικολογικής δόµησης 

 

Καθ’ όλα τα στάδια της ζωής τους –από την κατασκευή, τη χρήση, τη συντήρηση, την ανακαίνιση ως 

την κατεδάφισή τους– τα κτίρια έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και παίζουν 

καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα της ζωής και την υγεία, τόσο αυτών που τα κατοικούν όσο και των 

περιοίκων. Η τράπεζα χρησιµοποιεί εκατοντάδες κτίρια στα οποία συχνά παρεµβαίνει προκειµένου 

να καταστούν λειτουργικά για τις ανάγκες της. Είναι σκόπιµο λοιπόν οι παρεµβάσεις αυτές στο 

κτιριακό απόθεµα της τράπεζας να πληρούν ορισµένες προδιαγραφές οικολογικής δόµησης.  

 

Η επιλογή των δοµικών υλικών σχετίζεται πολλαπλώς µε την αειφορική ή µη διάσταση των 

κατασκευών, αφού η χρήση δοµικών υλικών που δεν πληρούν ορισµένα φιλοπεριβαλλοντικά 

κριτήρια µπορεί να επιφέρει: 

 

• Κατασπατάληση φυσικών πόρων και ενέργειας. 

• ∆ιαταραχή του περιβάλλοντος από την εξόρυξη-ξύλευση των πρώτων υλών, την παραγωγή, 

µεταφορά και χρήση των δοµικών υλικών. 

• Επιδείνωση του εσωτερικού περιβάλλοντος των κατασκευών και ενίσχυση του ‘Συνδρόµου 

του άρρωστου κτιρίου’, συνδρόµου που µπορεί να επηρεάσει δυσµενώς την υγεία των 

διαβιούντων ή εργαζοµένων σε ένα κτίριο. 

• Πτώση της παραγωγικότητας των διαβιούντων ή εργαζοµένων σε ένα κτίριο. 

• Επιδείνωση του µικροκλίµατος γύρω από ένα κτίριο. 

 

Με άλλα λόγια, η επιλογή των λάθος δοµικών υλικών µπορεί να έχει περιβαλλοντικές, 

κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις, τις τρεις εκείνες συνιστώσες δηλαδή που συνθέτουν 

αυτό που αποκαλούµε αειφορία. Γι’ αυτό και είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να υπάρχουν σαφή 

κριτήρια και δόκιµες µεθοδολογίες επιλογής των δοµικών υλικών, όχι µόνο µε βάση την τεχνική 

συµπεριφορά τους αλλά και την περιβαλλοντική διάστασή τους. 

 

Πάνω από 20.000 διαφορετικά δοµικά υλικά και προϊόντα κυκλοφορούν σήµερα στην ευρωπαϊκή 

αγορά. Κάποια από τα υλικά αυτά έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή/και στη δηµόσια 

υγεία. Για λίγα από τα υλικά αυτά υπάρχουν εναρµονισµένες κοινοτικές προδιαγραφές, ενώ για 

ακόµη λιγότερα έχει γίνει κάποια εκτίµηση της συνολικής επιβάρυνσης που συνεπάγονται για το 

περιβάλλον και την υγεία καθ’ όλο τον κύκλο ζωής τους. Τίθεται λοιπόν το ερώτηµα µε ποιους 

τρόπους και µε ποια µεθοδολογία µπορεί κάποιος να επιλέξει τα υλικά εκείνα που θα περιορίσουν τις 

όποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δόµησης. 

 

Για την επιλογή των καταλληλότερων (από περιβαλλοντικής σκοπιάς) υλικών, µία δόκιµη 

µεθοδολογία που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια είναι αυτή της ‘Περιβαλλοντικής Προτίµησης’. 
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Η µεθοδολογία αυτή εφαρµόζεται µε επιτυχία τα τελευταία χρόνια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες που 

επιλέγουν και προωθούν την οικολογική δόµηση. Με βάση τη µεθοδολογία αυτή και τη σχετική 

κατάταξη των υλικών, ο χρήστης λαµβάνει τις τελικές του αποφάσεις, αξιολογώντας παράλληλα τα 

παρακάτω: 

 

• Τις τεχνικές προδιαγραφές των διαφόρων υλικών µε βάση τις συγκεκριµένες ανάγκες του. 

• Τα κόστη των διαφόρων υλικών. 

• Τη διαθεσιµότητά τους στην τοπική αγορά. 

• Τις ιδιαίτερες προτιµήσεις των τελικών χρηστών. 

• Τη συµβατότητα των υλικών µεταξύ τους. 

• Τυχόν περιορισµούς στη χρήση διαφόρων υλικών (π.χ. στην περίπτωση διατηρητέων 

κτισµάτων όπου πρέπει να υπάρξει σεβασµός στην αρχική εµφάνιση του κτιρίου). 

 

Παρακάτω δίνονται οδηγίες για προµήθεια και χρήση διαφόρων υλικών που αφορούν σε κτίρια µε 

βάση τη µεθοδολογία της Περιβαλλοντικής Προτίµησης. 
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1. ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΩΣΕΩΝ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΩΣΕΙΣ 

 

 
Εφαρµογή 

 
1η προτίµηση 2η προτίµηση 3η προτίµηση ∆εν συνιστάται 

Μόνωση τοίχων 

Ξυλόµαλλο 

 

Φελλός 

 

Κυτταρίνη 

 

Biofiber 

(βιοπολυµερές από 
καλαµπόκι) 

Ορυκτοβάµβακας 

∆ιογκωµένη 
πολυστερίνη (EPS) 

 

Υαλοβάµβακας 

Εξηλασµένη 
πολυστερίνη 

(XPS) 

 

Πολυουρεθάνη 

Μόνωση δαπέδου 
υπογείου 
(ισογείου) 

Ξυλόµαλλο 

 

Ορυκτοβάµβακας 

 

∆ιογκωµένη 
πολυστερίνη 

Υαλοβάµβακας Περλίτης 

Εξηλασµένη 
πολυστερίνη 

 

Πολυουρεθάνη 

Μόνωση επίπεδης 
στέγης 

Ξυλόµαλλο 

 

Φελλός 

∆ιογκωµένη 
πολυστερίνη 

 

Ορυκτοβάµβακας 

 

Υαλοβάµβακας 

Περλίτης 

Εξηλασµένη 
πολυστερίνη 

 

Πολυουρεθάνη 

Μόνωση 
κεραµοσκεπής 

Ξυλόµαλλο 

 

Φελλός 

 

Κυτταρίνη 

 

Μαλλί 

Ορυκτοβάµβακας 
∆ιογκωµένη 
πολυστερίνη 

Εξηλασµένη 
πολυστερίνη 

 

Πολυουρεθάνη 

 

 

Με βάση τα προσφερόµενα στην ελληνική αγορά υλικά και τα κόστη τους προτείνονται σε γενικές 

γραµµές τα εξής: 

 

Ως πρώτη επιλογή προτείνεται η χρήση πολυστρωµατικού µονωτικού ξυλόµαλλου-πετροβάµβακα 

(τύπου Tectalan). Εναλλακτικά, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ξυλόµαλλο (τύπου Heraklith). 
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Για την επικάλυψη των δωµάτων, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µεµβράνη EPDM (τύπου Firestone) ή 

ασφαλτόπανα ΑΡΡ (τύπου Euromax PA ή Μπιτουλάιν). 

 

Για τη στεγάνωση των κεραµοσκεπών, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µεµβράνη πολυολεφίνης (τύπου 

Permo Light) ή µεµβράνες πολυπροπυλενίου-πολυαιθυλενίου (τύπου Divoroll Pro ή Ten Cate 

Nicolon). 

 

Για τη στεγάνωση των υπογείων, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µεµβράνη πολυαιθυλενίου-µπεντονίτη 

(τύπου Dual Seal Paraseal), πολυαιθυλενίου (τύπου Inerplast) ή πολυπροπυλενίου (τύπου Imper). 

 

Για τη θερµοµόνωση σωληνώσεων, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µονωτικό από διογκωµένο συνθετικό 

καουτσούκ (τύπου Isopipe ή K-Flex) ή εξηλασµένο αφρώδες πολυαιθυλένιο (τύπου Celluflex). 
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2. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΕΓΩΝ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΕΣ 

 

 

Εφαρµογή 

 

1η προτίµηση 2η προτίµηση 3η προτίµηση ∆εν συνιστάται 

Κάλυψη 
κεκλιµένης στέγης 

 

Κεραµοσκεπές 

Αργιλικά κεραµίδια - 

Κεραµίδια 
τσιµέντου 

 

Ασφαλτικά 
κεραµίδια 

Επικάλυψη µε 
φύλλα τιτανιούχου 

ψευδαργύρου 

 

Ασφαλτικά 
κεραµίδια µε 

επικάλυψη χαλκού 

 

Επικάλυψη µε 
φύλλα χαλκού 

Κάλυψη επίπεδης 
στέγης 

- 

Φύλλα καουτσούκ ή 
ελαστοµερών (EPDM) 

 

Τροποποιηµένη 
ασφαλτική µεµβράνη 

(ΑΡΡ: 
πολυπροπυλενίου, 
SBS: στυρολίου-
βουταδιενίου) 

∆ιογκωµένη 
ασφαλτική 
µεµβράνη 

 

Φύλλα καουτσούκ 
ή ελαστοµερών 

(EPDM) 

µε ασφαλτική 
επικάλυψη 

Επικάλυψη µε 
φύλλα τιτανιούχου 

ψευδαργύρου 

 

PVC 

 

Επιστέγαστρα 

 

∆ιαφανή 
συστήµατα 

επικαλύψεων 

 

Γυάλινα Πολυανθρακικά 
Ακρυλικά 

(plexiglass) 
PVC 
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3. ΑΓΩΓΟΙ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 

 

 

Εφαρµογή 

 

1η προτίµηση 2η προτίµηση 3η προτίµηση ∆εν συνιστάται 

Εσωτερικοί αγωγοί 
αποχέτευσης 

Κεραµικοί σωλήνες 

(δεν διατίθενται στην 
ελληνική αγορά) 

Πολυαιθυλένιο (PE) 

 

Πολυπροπυλένιο 
(PP) 

- PVC 

Εξωτερικοί αγωγοί 
αποχέτευσης 

Κεραµικοί σωλήνες 

(δεν διατίθενται στην 
ελληνική αγορά) 

Πολυαιθυλένιο (PE) 

 

Πολυπροπυλένιο 
(PP) 

 

Τσιµεντοσωλήνες 

- PVC 

Σωληνώσεις νερού 

Πολυπροπυλένιο 
(PP) 

 

Πολυαιθυλένιο (PE) 

 

Πολυβουτυλένιο 

Ανοξείδωτο ατσάλι Χαλκός - 

Υδρορροές 

Πολυαιθυλένιο (PE) 

 

Πολυπροπυλένιο 
(PP) 

Πολυεστέρας Σίδηρος 

PVC 

 

Χαλκός 

 

 

Σωληνώσεις ύδρευσης 

Οι σωλήνες µπορεί να είναι από πολυπροπυλένιο (PP) ή δικτυωµένο πολυαιθυλένιο. Αν χρειαστεί 

µόνωση, αυτή να είναι είτε από διογκωµένο συνθετικό καουτσούκ (τύπου Isopipe ή K-Flex) ή 

εξηλασµένο αφρώδες πολυαιθυλένιο (τύπου Celluflex). 

 

Θα πρέπει να αποφευχθεί η χρήση σωλήνων PVC και η µόνωση από προϊόντα πολυουρεθάνης (PUR) 

ή εξηλασµένης πολυστερίνης (XPS). 

 

Σωληνώσεις ακαθάρτων 

Οι σωλήνες να είναι από πολυπροπυλένιο (ΡΡ). Θα πρέπει να αποφευχθεί η χρήση σωλήνων PVC. 

 

Σωληνώσεις γεωεναλλακτών 
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Οι σωλήνες να είναι από πολυπροπυλένιο (ΡΡ). Θα πρέπει να αποφευχθεί η χρήση σωλήνων PVC. 

 

Σωληνώσεις καλωδιώσεων 

Οι σωλήνες να είναι από πολυπροπυλένιο (ΡΡ). Θα πρέπει να αποφευχθεί η χρήση σωλήνων PVC. 

 

Σωληνώσεις εγκαταστάσεων θέρµανσης 

Οι σωλήνες µπορεί να είναι από δικτυωµένο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ή από χαλκό. 

 

Κατακόρυφες υδρορροές 

Μπορούν να χρησιµοποιηθούν υδρορροές από πολυπροπυλένιο, πολυαιθυλένιο ή γαλβανισµένος 

σιδηροσωλήνας. 

 

Σωληνώσεις πυρόσβεσης 

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί γαλβανισµένος σιδηροσωλήνας. 
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4. ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ 

 

Το ξύλο είναι η πιο σηµαντική ανανεώσιµη πρώτη ύλη που χρησιµοποιείται ως δοµικό υλικό. Απαιτεί 

µικρή σχετικά επεξεργασία πριν χρησιµοποιηθεί και γι’ αυτό η παραγωγική διαδικασία είναι σχετικά 

καθαρή και απαιτεί λίγη ενέργεια. Η επιλογή όµως του ξύλου ως δοµικού υλικού θα πρέπει να 

λαµβάνει υπ’ όψη της και ορισµένες ακόµη παραµέτρους που είναι καθοριστικές προκειµένου να 

µπορεί να χαρακτηρίσει κανείς το ξύλο ως πραγµατικά “οικολογικό” υλικό. Οι παράµετροι αυτοί 

είναι: 

  

• Η προέλευση της ξυλείας και ο τρόπος διαχείρισης των δασών. 

• Η επεξεργασία του ξύλου και ιδιαίτερα η χρήση ή µη συντηρητικών. 

• Η ενέργεια που απαιτείται για τη µεταφορά. 

 

Η αποψίλωση και καταστροφή των τροπικών και άλλων αρχέγονων δασών, η µη αειφορική 

διαχείριση της πλειοψηφίας των δασών του πλανήτη, ο εκτοπισµός ιθαγενών λαών που ζουν από τα 

δάση, η διαπλοκή πολυεθνικών εταιριών υλοτοµίας µε αυταρχικά καθεστώτα, έχουν προκαλέσει 

συζητήσεις και κινήµατα διαµαρτυρίας σε όλο τον κόσµο. Συχνά µάλιστα έχουν οδηγήσει και σε 

µποϋκοτάζ προϊόντων (π.χ. µαόνι). Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι να καθοριστούν προδιαγραφές 

για την αειφορική διαχείριση των δασών, όπως αυτές που έχει θέσει το Forest Stewardship Council 

(FSC). 

 

 

Το Σήµα Πιστοποίησης Ξυλείας από Αειφορική ∆ιαχείριση 

 

Έτσι σήµερα εκατοντάδες δασικές περιοχές σε δεκάδες χώρες, µε έκταση εκατοµµυρίων 

στρεµµάτων, είναι πιστοποιηµένες από το FSC, παρέχοντας µία εναλλακτική λύση σε όσους 

επιθυµούν να αποφύγουν τη χρήση ξυλείας που δεν συµβαδίζει µε τις ανάγκες µιας ορθολογικής 

διαχείρισης των δασικών οικοσυστηµάτων. ∆υστυχώς, η Ελλάδα παρουσιάζει και στον τοµέα αυτό τη 

συνήθη υστέρηση, αν και η κατάσταση αυτή αναµένεται να αλλάξει, ιδιαίτερα αν το απαιτήσουν οι 

καταναλωτές, οι οποίοι σήµερα έχουν περιορισµένες επιλογές. 

 

Η οικοδοµική ξυλεία προέρχεται από φυσικά δάση ή φυτείες δασών. Θεωρείται “ζωντανό” δοµικό 

υλικό και γι’ αυτό παρουσιάζει ορισµένους περιορισµούς που σχετίζονται κυρίως µε την υπό 

ορισµένες συνθήκες προσβολή της από έντοµα και µύκητες. Τα παρασκευάσµατα που 

χρησιµοποιούνται για την προστασία του ξύλου περιέχουν συνήθως οργανικούς διαλύτες, βιοκτόνα, 

εντοµοκτόνες και µυκητοκτόνες ουσίες, που προκαλούν δυσµενείς επιπτώσεις τόσο στην ανθρώπινη 
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υγεία όσο και στα οικοσυστήµατα. Συµπερασµατικά, η χρήση προϊόντων ξυλοπροστασίας θα πρέπει 

να αποφεύγεται και να καταφεύγει κανείς σε αυτή µόνο σε περίπτωση που έχουν εξαντληθεί όλες οι 

άλλες δυνατότητες. Ορισµένοι απλοί κανόνες που επιτρέπουν την αποφυγή της ξυλοπροστασίας 

στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους είναι οι εξής: 

 

Εσωτερικοί χώροι 

 

• Το ξύλο που χρησιµοποιείται σε ξηρούς εσωτερικούς χώρους δεν χρειάζεται σε 

γενικές γραµµές προστασία δεδοµένου ότι η ανάπτυξη των µικροοργανισµών 

προϋποθέτει υγρασία ξύλου άνω του 20%. 

• Το ξύλο που ενσωµατώνεται στις κατασκευές πρέπει να είναι ξηρό και να αερίζεται 

καλά. 

 

Εξωτερικοί χώροι 

 

• Το ξύλο δεν θα πρέπει να έρχεται σε επαφή µε το έδαφος, ενώ όπου απαιτείται 

κάτι τέτοιο, θα πρέπει να υπάρχουν µεταλλικές βάσεις. 

• Να επιλέγονται είδη ξυλείας που παρουσιάζουν ανθεκτικότητα στους µύκητες (π.χ. 

δρυς). 

• Οι ξύλινες κατασκευές θα πρέπει να µην υπόκειται σε µεγάλες φορτίσεις διότι 

αυτές µπορούν να οδηγήσουν σε ρωγµές, εντός των οποίων εισδύει η υγρασία µε 

αποτέλεσµα να γίνεται ευάλωτο σε µύκητες. 

• Οι ξύλινες κατασκευές θα πρέπει κατά το δυνατόν να προστατεύονται από τη 

βροχή µε στέγαστρα και να αερίζονται από όλες τις πλευρές ώστε οι εσωτερικές 

επιφάνειες να στεγνώνουν γρήγορα. 

 

Ορισµένα είδη ξυλείας είναι αρκετά ανθεκτικά και δεν απαιτούν κατά κανόνα περαιτέρω 

ξυλοπροστασία. Πρόκειται για ξυλεία Κλάσης Ι και Κλάσης ΙΙ, µε βάση ένα σύστηµα ταξινόµησης που 

χρησιµοποιείται διεθνώς. 

 

Κλάση ανθεκτικότητας 
Νότια και Κεντρική 

Αµερική, Αφρική Ασία 
Β. Αµερική, Σιβηρία, 

Αυστραλία 
Ευρώπη 

Ι azobé, iroko, bangkiria jarrah - 

ΙΙ merbau 
σεκόγια, κόκκινος 

κέδρος, karri 
ακακία, καστανιά, δρυς 

ΙΙΙ σκούρο κόκκινο meranti 
πεύκο Oregon, 

αγριόπευκο, πευκοσανίδα 

πευκοσανίδα, 
αγριόπευκο, κερασιά, 

έλατο 

IV okoumé πεύκο Carolina 
πεύκο, ερυθρελάτη, 

πευκοσανίδα 

V ramin - οξυά, λεύκα 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΟΥ 

 

 

Εφαρµογή 

 

1η προτίµηση 2η προτίµηση 3η προτίµηση ∆εν συνιστάται 

Συντήρηση; 
Αποφυγή 

συντηρητικών 
Τοπική χρήση Ολική συντήρηση - 

Τοπική χρήση 

(στερεά 

εµφυτεύµατα) 

Βορικά άλατα - - 

Φθοριούχες 

ενώσεις 

 

Οργανικές ενώσεις 

κασσιτέρου 

Ολική συντήρηση Βορικά άλατα 

Τεταρτογενείς 

ενώσεις του 

αµµωνίου 

 

Σάπωνες 

ψευδαργύρου 

Άλατα χαλκού- 

χρωµίου-βορίου 

(CCB) 

 

Άλατα 

ψευδαργύρου-

χαλκού-φθορίου 

(ZCF) 

 

Άλατα χαλκού, 

χρωµίου, 

αρσενικού 

 

Improsol 

(φθοριούχο προϊόν) 

 

Κρεωζοτέλαιο 

 

 

Προϊόντα ξύλου 

 

Τα προϊόντα ξύλου είναι σύνθετα υλικά αποτελούµενα από ίνες ξύλου, καπλαµάδες κ.λπ. και 

συγκολλητικές ουσίες (φυσικές ή συνθετικές ρητίνες, αλλά και ανόργανα υλικά όπως γύψος ή 

τσιµέντο). Τα πιο γνωστά προϊόντα ξύλου είναι το κόντρα πλακέ, οι µοριοσανίδες (νοβοπάν), οι 

ινοσανίδες (όπως το MDF) και οι µελαµίνες. 

 

Από περιβαλλοντική άποψη, εκείνο που χρήζει προσοχής είναι οι συγκολλητικές ουσίες που 

χρησιµοποιούνται για την παραγωγή του κάθε προϊόντος. Η πιο συχνά χρησιµοποιούµενη ουσία είναι 

η ουρία-φορµαλδεΰδη (UF). Άλλες ουσίες που περιέχουν φορµαλδεΰδη είναι φαινολικές (PF) και 

µελαµινικές (MF) ρητίνες. Με την πάροδο του χρόνου, η φορµαλδεΰδη εκλύεται στο περιβάλλον και 

µπορεί να προκαλέσει το λεγόµενο “σύνδροµο του άρρωστου κτιρίου”, µία σειρά δηλαδή από 

δυσµενείς επιπτώσεις, όπως αναπνευστική δυσχέρεια, κινητική αταξία και δερµατίτιδες, ενώ θα 

πρέπει να σηµειώσουµε πως η  φορµαλδεΰδη έχει ταξινοµηθεί ως πιθανώς καρκινογόνος για τον 

άνθρωπο. 
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Στην αγορά υπάρχουν γενικά δύο τύποι µοριοσανίδων και ινοσανίδων, ανάλογα µε τις εκποµπές 

φορµαλδεΰδης: 

 

• Μοριοσανίδες και ινοσανίδες κλάσης Ε1 (χαµηλής εκποµπής φορµαλδεΰδης): Εκποµπή 

φορµαλδεΰδης µικρότερη από 6,5mg/100g µοριοσανίδας ή ινοσανίδας. 

• Μοριοσανίδες και ινοσανίδες κλάσης Ε2: Εκποµπή φορµαλδεΰδης µεγαλύτερη από 6,5 και 

µικρότερη από 20mg/100g µοριοσανίδας ή ινοσανίδας. 

 

Σηµειώνεται επίσης ότι στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν προϊόντα ξύλου µε ακόµα καλύτερες 

προδιαγραφές όσον αφορά στις εκποµπές φορµαλδεΰδης. Συγκεκριµένα διατίθεται µοριοσανίδα 

κλάσης Ε1 εκποµπής φορµαλδεΰδης 4,5-5,0 mg/100g µοριοσανίδας. Στη διεθνή αγορά µπορεί να 

βρει κανείς προϊόντα ξύλου µε σχεδόν µηδενικές εκποµπές φορµαλδεΰδης. 

 

Εναλλακτικά των προϊόντων φορµαλδεΰδης χρησιµοποιούνται συχνά ισοκυανυούχες ρητίνες. Οι 

ρητίνες αυτές έχουν το πλεονέκτηµα ότι εξατµίζονται λιγότερο από τις αντίστοιχες της 

φορµαλδεΰδης, αλλά είναι κι αυτές επικίνδυνες, κυρίως όταν καούν οπότε παράγεται, µεταξύ 

άλλων, και τοξικό υδροκυάνιο. 

 

Σε προϊόντα ξυλείας εσωτερικών χώρων µπορούν να χρησιµοποιηθούν ακόµη φυσικά συγκολλητικά 

από σόγια, καζεϊνη, ζωικά προϊόντα κ.λπ. 
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5. ΠΟΡΤΕΣ-ΠΑΡΑΘΥΡΑ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΑ 

 

 

Εφαρµογή 

 

1η προτίµηση 2η προτίµηση 3η προτίµηση ∆εν συνιστάται 

Εξωτερικά πλαίσια 
παραθύρων 

Πιστοποιηµένη 
ανθεκτική ξυλεία 

αειφορικής 
διαχείρισης* 

 

Ξυλεία κωνοφόρων 
χωρίς συντηρητικά 

Ξυλεία κωνοφόρων 
µε εµφυτεύµατα 
βορικών αλάτων 

Αλουµίνιο 

 

Ξυλεία κωνοφόρων 
µε συντηρητικά 

Μη πιστοποιηµένη 
τροπική ξυλεία 

 

PVC 

Εσωτερικά πλαίσια 
παραθύρων 

Πιστοποιηµένη 
ανθεκτική ξυλεία 

αειφορικής 
διαχείρισης* 

Γαλβανισµένος 
χάλυβας 

- 
Μη πιστοποιηµένη 
τροπική ξυλεία 

Εξωτερικές πόρτες 

Πιστοποιηµένη 
ανθεκτική ξυλεία 

αειφορικής 
διαχείρισης* 

 

Ξυλεία κωνοφόρων 
χωρίς συντηρητικά 

Ξυλεία κωνοφόρων 
µε εµφυτεύµατα 
βορικών αλάτων 

 

Κόντρα πλακέ από 
ξυλεία αειφορικής 

διαχείρισης 

Αλουµίνιο 

 

Ξυλεία κωνοφόρων 
µε συντηρητικά 

Μη πιστοποιηµένη 
τροπική ξυλεία 

 

PVC 

Εσωτερικές πόρτες 

Πιστοποιηµένη 
ξυλεία αειφορικής 

διαχείρισης* 

 

Κυψελοειδής 
µοριοσανίδα 

Ευρωπαϊκή ξυλεία 
κωνοφόρων 

Κόντρα πλακέ από 
ξυλεία αειφορικής 

διαχείρισης 

 

Νοβοπάν 

Μη πιστοποιηµένη 
τροπική ξυλεία 

 

* Ξυλεία Κλάσεων Ι&ΙΙ που δεν χρειάζεται επεξεργασία µε συντηρητικά ξύλου. 

 

Έξυπνα παράθυρα για εξοικονόµηση ενέργειας και χρηµάτων 

 

Ξέρετε ότι µπορείτε να µειώσετε τις ενεργειακές ανάγκες για θέρµανση έως και 30%, 

επιλέγοντας απλώς τα σωστά παράθυρα; ∆είτε πως. 

 

- Η θερµοδιακοπή στα πλαίσια αλουµινίου προσφέρει εξοικονόµηση 3-5%. 

 

- Τα ξύλινα πλαίσια προσφέρουν εξοικονόµηση 8-10% σε σχέση µε τα αντίστοιχα από 

αλουµίνιο. Την ίδια εξοικονόµηση προσφέρουν περίπου και τα σύνθετα πλαίσια ξύλου-

αλουµινίου, καθώς και τα συνθετικά από PVC. Η χρήση των τελευταίων όµως δεν 
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συνιστάται, γιατί το PVC είναι το χειρότερο από περιβαλλοντικής σκοπιάς πλαστικό και η 

χρήση του θα πρέπει να αποφεύγεται. 

 

ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ 

Π1 

 

Απλό υαλοστάσιο - Πλαίσιο αλουµινίου 

Π2 

 

Απλό υαλοστάσιο - Πλαίσιο αλουµινίου µε θερµοδιακοπή 

Π3 

 

Απλό υαλοστάσιο – Ξύλινο πλαίσιο 

Π4 

 

∆ιπλό υαλοστάσιο - Πλαίσιο αλουµινίου 

Π5 

 

∆ιπλό υαλοστάσιο - Πλαίσιο αλουµινίου µε θερµοδιακοπή 

Π6 

 

∆ιπλό υαλοστάσιο – Ξύλινο πλαίσιο 

Π7 

 

∆ιπλό υαλοστάσιο χαµηλής εκπεµψιµότητας (Low-e) 

Πλαίσιο αλουµινίου 

Π8 

 

∆ιπλό υαλοστάσιο χαµηλής εκπεµψιµότητας (Low-e) 

Πλαίσιο αλουµινίου µε θερµοδιακοπή 

Π9 

 

∆ιπλό υαλοστάσιο χαµηλής εκπεµψιµότητας (Low-e) 

Ξύλινο πλαίσιο 
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Συµβολή του τύπου των παραθύρων 

στην κατανάλωση ενέργειας για θέρµανση-δροσισµό 

(συµβατικό παράθυρο µε απλό υαλοστάσιο = 100) 

 Π1 Π2 Π3 Π4 Π5 Π6 Π7 Π8 Π9 

Παλιά κτίρια 

(χωρίς µόνωση) 
100 96 92 88 84 79,5 83,5 80,5 75 

Εξοικονόµηση - 4% 8% 12% 16% 20,5% 16,5% 19,5% 25% 

Νέα κτίρια 

(µε µόνωση) 
100 95 90 86 81 75 80 76 70 

Εξοικονόµηση - 5% 10% 14% 19% 25% 20% 24% 30% 

Αξιολόγηση 9 8 7 6 5 2 4 3 1 

 

 

Συγκριτικά κόστη θέρµανσης-ψύξης
για διάφορους τύπους παραθύρων

0

20

40

60

80

100

Π1 Π2 Π3 Π4 Π5 Π6 Π7 Π8 Π9

Παλιά κτίρια Νέα κτίρια

 

 

Τα παραπάνω συγκριτικά κόστη εκφράζουν µέσες τιµές για κτίρια στις κλιµατικές συνθήκες της 

Ελλάδας. Προφανώς, ανάλογα µε την κλιµατική ζώνη, αλλά και την ποιότητα της κατασκευής, τη 

σκίαση, τον προσανατολισµό του κτιρίου, κ.λπ υπάρχουν διαφοροποιήσεις από τις ενδεικτικές αυτές 

τιµές. 
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6. ΣΚΑΛΕΣ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΣΚΑΛΕΣ 

 

 

Εφαρµογή 

 

1η προτίµηση 2η προτίµηση 3η προτίµηση ∆εν συνιστάται 

Εσωτερικές σκάλες Ευρωπαϊκή ξυλεία - Σιδηροκατασκευή 
Μη πιστοποιηµένη 
τροπική ξυλεία 

Εξωτερικές σκάλες 
Πιστοποιηµένη 

ξυλεία αειφορικής 
διαχείρισης* 

- Σιδηροκατασκευή 

Μη πιστοποιηµένη 
τροπική ξυλεία 

 

Ξυλεία µε 
συντηρητικά 

 

* Ξυλεία Κλάσεων Ι&ΙΙ που δεν χρειάζεται επεξεργασία µε συντηρητικά ξύλου 
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7. ΠΛΑΚΑΚΙΑ – ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ – ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ 

 

 

Εφαρµογή 

 

1η προτίµηση 2η προτίµηση 3η προτίµηση ∆εν συνιστάται 

Πλακάκια 

 

Kάλυψη 
πατωµάτων 

Λινόλαιο 

 

Πιστοποιηµένη 
ανθεκτική ξυλεία 

αειφορικής 
διαχείρισης 

 

Φελλός 

Κεραµικά πλακάκια 

 

Ξυλεία 
επεξεργασµένη µε 

συντηρητικά 

Καουτσούκ 

PVC 

 

Φελλός µε 
επίστρωση PVC ή 
πολυουρεθάνης 

∆άπεδο µπάνιων 
Γρανίτης 

(terrazzo) 
Κεραµικά πλακάκια Πολυεστέρας PVC 
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8. ΚΟΥΖΙΝΕΣ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

 

 

Εφαρµογή 

 

1η προτίµηση 2η προτίµηση 3η προτίµηση ∆εν συνιστάται 

Ντουλάπια 

Ευρωπαϊκή ξυλεία 

(κατά προτίµηση 
πιστοποιηµένη για 

αειφορική 
διαχείριση) 

Κόντρα πλακέ από 
ξυλεία αειφορικής 

διαχείρισης 

Νοβοπάν 

(µε µελαµίνη) 

 

Ινοσανίδα (MDF) 

Κόντρα πλακέ από 
µη πιστοποιηµένη 
τροπική ξυλεία 

Πάγκοι Οξιά 

Γρανιτική 
επίστρωση 

 

Ανοξείδωτο ατσάλι 

Επιφάνειες 
συνθετικών 

ρητινών 

Νοβοπάν 

(µε µελαµίνη) 
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9. ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΙΣ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΙΣ 

 

 

Εφαρµογή 

 

1η προτίµηση 2η προτίµηση 3η προτίµηση ∆εν συνιστάται 

Καλώδια 
µεταφοράς 
ηλεκτρικής 
ενέργειας 

Πολυαιθυλένιο (PE) Καουτσούκ - PVC 

Καλώδια 
µεταφοράς 
δεδοµένων 

Πολυπροπυλένιο 
(PP) 

 

Πολυαιθυλένιο (PE) 

- - PVC 

Ηλεκτρολογικοί 
σωλήνες (σπιράλ) 

Πολυπροπυλένιο 
(PP) 

- - PVC 

 

 

Καλώδια µέσης τάσης: Μπορούν να χρησιµοποιηθούν καλώδια από πολυαιθυλένιο (ΡΕ). 

Συγκεκριµένα, να χρησιµοποιηθούν καλώδια, η µόνωση των οποίων είναι από πολυαιθυλένιο (XLΡΕ), 

ο δε µανδύας, είτε από πολυαιθυλένιο (MDPE), είτε από πολυολεφίνη LSF (Low Slow Fire). Θα πρέπει 

να αποφευχθεί η χρήση καλωδίων από PVC. 

 

Καλώδια χαµηλής τάσης: Μπορούν να χρησιµοποιηθούν καλώδια από πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Θα 

πρέπει να αποφευχθεί η χρήση καλωδίων από PVC. 

 

Καλώδια συναγερµού: Μπορούν να χρησιµοποιηθούν πυράντοχα καλώδια (“fire resistant”) χωρίς 

εκποµπές αλογόνων (τύπου ΝΗΧΗ Ε30). Θα πρέπει να αποφευχθεί η χρήση καλωδίων από PVC. 

 

Καλώδια δεδοµένων: Μπορούν να χρησιµοποιηθούν καλώδια ελεύθερα αλογόνων (“Halogen-free”). 

Θα πρέπει να αποφευχθεί η χρήση καλωδίων από PVC. 

 

Σχάρες καλωδίων: Μπορούν να είναι από γαλβανισµένο σίδηρο. 
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10. ΧΡΩΜΑΤΑ 

 

Προτεινόµενες επιλογές 

 

Υποστρώµατα: Να αποφευχθεί, όπου είναι δυνατόν, η χρήση υποστρωµάτων ή να χρησιµοποιηθεί 

υδατοδιαλυτό υπόστρωµα φυσικής προέλευσης. Σε περίπτωση χρήσης συνθετικών υλικών να 

χρησιµοποιηθούν υποστρώµατα (αστάρι, βελατούρα κ.λπ) υδατικής βάσης, ιδιαίτερα στους 

εσωτερικούς χώρους. 

 

Εσωτερικοί χώροι: Μπορούν να χρησιµοποιηθούν ορυκτές βαφές, υδατοδιαλυτές φυσικές βαφές ή 

χρώµατα στα οποία έχει απονεµηθεί κάποιο Οικολογικό Σήµα. 

  

Εξωτερικοί χώροι: Μπορούν να χρησιµοποιηθούν ορυκτές βαφές, υδατοδιαλυτές φυσικές βαφές ή 

χρώµατα στα οποία έχει απονεµηθεί κάποιο Οικολογικό Σήµα. 

 

Μεταλλικές-Ξύλινες-Πλαστικές επιφάνειες: Μπορούν να χρησιµοποιηθούν χρώµατα στα οποία έχει 

απονεµηθεί κάποιο Οικολογικό Σήµα. Ειδικά για τις ξύλινες επιφάνειες, µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν και υδατοδιαλυτές φυσικές βαφές. 

 

Το ‘Οικολογικό Σήµα’ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Ο ‘Γαλάζιος Άγγελος’ της Γερµανίας 

 

Ο ‘Κύκνος’ των σκανδιναβικών χωρών 

 

Το ‘Green Seal’ στις ΗΠΑ 

 

 

Υπάρχει πληθώρα προϊόντων των παραπάνω κατηγοριών που διατίθενται στο εµπόριο και οι τιµές 

των οποίων ποικίλουν ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές καθενός εξ αυτών. 

Συγκεκριµένα: 
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1) ∆ιατίθενται στην αγορά ποικιλία φυσικών χρωµάτων και βερνικιών για εσωτερική και εξωτερική 

χρήση και για οποιαδήποτε επιφάνεια (τοίχο, ξύλο, µέταλλο). Για την παραγωγή αυτών των 

φυσικών χρωµάτων χρησιµοποιούνται αποκλειστικά φυσικές πρώτες ύλες, όπως φυτικά έλαια, 

ρητίνες, κεριά, διαλυτικά φυτικής προέλευσης και ορυκτές χρωστικές.  

 

2) ∆ιατίθενται στην αγορά αρκετά προϊόντα εφοδιασµένα µε οικολογικό σήµα για χρήση σε 

εσωτερικούς χώρους (τα οποία µπορούν να υποκαταστήσουν τα συµβατικά πλαστικά χρώµατα στους 

τοίχους και λοιπές εσωτερικές επιφάνειες ή τις συµβατικές ριπολίνες στα εσωτερικά ξύλινα 

κουφώµατα), καθώς και χρώµατα εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών για ξύλο, µέταλλα, 

πλαστικά, κ.λπ. 

 

3) ∆ιατίθενται επίσης στην αγορά πολλά προϊόντα υδατικής βάσης κυρίως στην κατηγορία των 

βερνικοχρωµάτων για ξύλινες επιφάνειες (ριπολίνες), καθώς επίσης και στην κατηγορία των 

υποστρωµάτων (αστάρι, βελατούρα κ.λπ) και τα οποία µπορούν να υποκαταστήσουν τα αντίστοιχα 

προϊόντα διαλύτου. 

 

4) Στην κατηγορία των βερνικοχρωµάτων για εξωτερικές µεταλλικές επιφάνειες δεν έχει διαδοθεί 

ιδιαίτερα η χρήση προϊόντων υδατικής βάσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στις περιπτώσεις 

αυτές απαιτούνται προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε σχέση µε την ανθεκτικότητα και 

σταθερότητα έναντι των καιρικών συνθηκών και σε σχέση µε την αντιδιαβρωτική προστασία του 

µετάλλου. 

 

Με βάση τα παραπάνω, οι εφαρµογές στα χρώµατα θα µπορούσαν να εξειδικευθούν ως 

ακολούθως: 

 

• Στους εσωτερικούς χώρους (τοίχοι, ξύλινα κουφώµατα κ.λπ) να χρησιµοποιηθούν 

ορυκτές χρωστικές, υδατοδιαλυτές φυσικές βαφές ή χρώµατα στα οποία έχει απονεµηθεί 

το οικολογικό σήµα, αντί των συµβατικών πλαστικών χρωµάτων ή των συµβατικών 

ριπολινών. Εναλλακτικά για τα εσωτερικά ξύλινα κουφώµατα θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιηθούν ριπολίνες νερού. Σε κάθε περίπτωση, να αποφευχθούν αλκυδικά 

χρώµατα και γενικά χρώµατα µεγάλης περιεκτικότητας σε οργανικούς διαλύτες. 

 

• Στους εξωτερικούς τοίχους ενδείκνυται η χρήση ορυκτών χρωστικών, υδατοδιαλυτών 

φυσικών βαφών ή εναλλακτικά, ως τρίτη προτίµηση, ακρυλικών χρωµάτων, τα οποία 

κατά κανόνα είναι χρώµατα υδατικής βάσης. 

 

• Να αποφευχθεί, ει δυνατόν, η χρήση υποστρωµάτων ή να χρησιµοποιηθεί υδατοδιαλυτό 

υπόστρωµα φυσικής προέλευσης. Σε περίπτωση χρήσης συνθετικών υλικών να 
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χρησιµοποιηθούν υποστρώµατα (αστάρι, βελατούρα κ.λπ) υδατικής βάσης, ιδιαίτερα 

στους εσωτερικούς χώρους. 

 

• Για τις µεταλλικές επιφάνειες να προτιµηθούν φυσικά χρώµατα, χρώµατα στα οποία έχει 

απονεµηθεί το οικολογικό σήµα ή αλκυδικά χρώµατα υψηλής περιεκτικότητας σε 

στερεά. Να αποφευθούν το µίνιο και οι εποξεικές βαφές. Για γαλβανισµένες επιφάνειες 

συνιστάται η τεχνική του duplex γαλβανισµού, στην οποία το χρώµα σε µορφή πούδρας 

καλύπτει µε ειδική επεξεργασία τη θερµικά γαλβανισµένη επιφάνεια. Ο απλός θερµικός 

γαλβανισµός θα πρέπει να αποφεύγεται για εξωτερικές µεταλλικές επιφάνειες για να 

αποφευχθεί η έκπλυση ψευδαργύρου, ιδίως σε έντονα διαβρωτικά περιβάλλοντα (π.χ. 

κοντά σε θάλασσα). 

 

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις προτεινόµενες επιλογές µε βάση τα περιβαλλοντικά 

χαρακτηριστικά των διαφόρων υλικών. 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΦΩΝ 

 

 
Εφαρµογή 

 
1η προτίµηση 2η προτίµηση 3η προτίµηση ∆εν συνιστάται 

Προεργασία 
επιφάνειας 

Καµία προεργασία 

Υπόστρωµα 
φυσικής 

προέλευσης 
υδατικής βάσης 

Συνθετικό 
υπόστρωµα (αστάρι, 

βελατούρα κ.λπ) 
υδατικής βάσης 

Υπόστρωµα µε 
οργανικούς 
διαλύτες 

Βαφή εσωτερικών 
τοίχων 

Ορυκτές χρωστικές 

 

Υδατοδιαλυτές 
φυσικές βαφές 

 

Χρώµατα στα οποία 
απονεµήθηκε το 
οικολογικό σήµα 

 

Φυσικά χρώµατα µε 
οργανικούς 
διαλύτες 

 

Υδατοδιαλυτά 
ακρυλικά χρώµατα 

Αλκυδικά χρώµατα 

Βαφή εξωτερικών 
τοίχων 

Ορυκτές χρωστικές 

 

Υδατοδιαλυτές 
φυσικές βαφές 

 

Χρώµατα στα οποία 
απονεµήθηκε το 
οικολογικό σήµα 

Φυσικά χρώµατα µε 
οργανικούς 
διαλύτες 

Υδατοδιαλυτά 
ακρυλικά χρώµατα 

Αλκυδικά χρώµατα 

Βαφή ξυλείας 
εσωτερικών 

χώρων 

Φυσικό κερί 

 

Υδατοδιαλυτές 
φυσικές βαφές 

Υδατοδιαλυτά 
ακρυλικά χρώµατα 

Φυσικά χρώµατα µε 
οργανικούς 
διαλύτες 

 

Αλκυδικά χρώµατα 

Αλκυδικά χρώµατα 



 

  Σελ. 66 
  

 

Υδατοδιαλυτά 
βερνίκια στα οποία 
απονεµήθηκε το 
οικολογικό σήµα 

υψηλής 
περιεκτικότητας σε 

στερεά 

Βαφή ξυλείας 
εξωτερικών χώρων 

Φυσικά χρώµατα 

 

Βαφές φυτικής 
βάσης 

 

Υδατοδιαλυτά 
βερνίκια στα οποία 
απονεµήθηκε το 
οικολογικό σήµα 

Αλκυδικά χρώµατα 
υψηλής 

περιεκτικότητας σε 
στερεά 

Υδατοδιαλυτά 
ακρυλικά χρώµατα 

Αλκυδικά χρώµατα 

Βαφή µεταλλικών 
επιφανειών 

Φυσικά χρώµατα 

 

Χρώµατα στα οποία 
απονεµήθηκε το 
οικολογικό σήµα 

 

Duplex γαλβανισµός 

Αλκυδικά χρώµατα 
υψηλής 

περιεκτικότητας σε 
στερεά 

Αλκυδικά χρώµατα 

 

Μίνιο 

Εποξεικά χρώµατα 

 

Θερµικός 
γαλβανισµός 

 

 

 


