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“Η αλλαγή είναι η διαδικασία με την οποία το μέλλον εισβάλλει στις ζωές μας. Alvin Toffler,
1928-, Αμερικανός συγγραφέας & μελλοντολόγος”
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Οι «Πράσινες» Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών
Συμβάλλουν Στην Προστασία Του Περιβάλλοντος

Ο δημόσιος τομέας μπορεί να διαδραματίσει τον δικό του σημαντικό ρόλο στην προστασία του
περιβάλλοντος, στην ταυτόχρονη εξοικονόμηση πόρων, αλλά και στην προσέλκυση νέων
επενδύσεων, μέσω των «πράσινων» δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, ενώ παράλληλα μπορεί να
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δώσει κίνητρα στις επιχειρήσεις να ενσωματώσουν περιβαλλοντικά κριτήρια κατά την παραγωγή
αγαθών ή και κατά την παροχή προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.

 

Τις προτάσεις αυτές παρουσιάζει το Αθηναϊκό -Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι οποίες
συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο
πλαίσιο ευρωπαϊκού έργου «Green Public Procurement for resource-e�cient regional growth
(GPP4Growth)», το οποίο εντάσσεται στο «Interreg Europe».

 

Στο συγκεκριμένο έργο συμμετέχουν εννέα εταίροι από εννέα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Βέλγιο, Ισπανία, Λετονία, Βουλγαρία, Ιρλανδία, Μάλτα) και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

Μάλιστα, το «Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων και Τηλεματικής» του Πανεπιστημίου
Πατρών συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος.

 

Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής Πρυτάνεως και επιστημονικός υπεύθυνος έργου, καθηγητής Χρήστος
Μπούρας, «οι κρατικές δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για έργα, αγαθά και υπηρεσίες φθάνουν στα
1,8 τρις ευρώ ετησίως, ενώ τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή των “ πράσινων“
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών είναι η αύξηση κατά 7% του αριθμού των επιχειρήσεων, που
ενσωματώνουν περιβαλλοντικούς παράγοντες κατά την παραγωγή και προμήθεια αγαθών και
υπηρεσιών, η αύξηση της ικανότητας δημόσιων υπαλλήλων στην υλοποίηση αυτών των συμβάσεων,
καθώς και επενδύσεις 10 εκατομμυρίων ευρώ, που θα ξεκλειδώσουν την προώθηση οικολογικών
προϊόντων και υπηρεσιών».

 

Όπως εξήγησε ο καθηγητής, «οι “ πράσινες” δημόσιες συμβάσεις είναι οι διαδικασίες με τις οποίες ο
δημόσιος τομέας προμηθεύεται προϊόντα, υπηρεσίες ή εργασίες, χρησιμοποιώντας “ πράσινα”
κριτήρια κατά την αξιολόγηση προσφορών».
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Με το νέο ΚΟΤ τα χαμηλότερα
εισοδήματα έχουν εκπτώσεις σχεδόν
70% (http://analitis.gr/me-to-neo-kot-
ta-xamhlotera-eisodhmata-exoyn-
ekptwseis-sxedon-70/)
 Σεπ 21, 2018

Με το νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο που
θεσπίστηκε στις αρχές του χρόνου, τα
χαμηλότερα εισοδήματα λαμβάνουν
μεγαλύτερες εκπτώσεις, σχεδόν 70%, ενώ
αυστηροποιήθηκαν τα κριτήρια υπαγωγής, με
την

(//analitis.gr/me-to-neo-kot-ta-xamhlotera-
eisodhmata-exoyn-ekptwseis-sxedon-70/) (//analitis.gr/thetikos-apologismos-gia-thn-

ellada-apo-to-berolino/)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΓΟΡΕΣ

(//analitis.gr/oikonomia/agores/)

Τάση Οικονομίας

ΑΘΗΝΑ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 0.57%684.91

ΔΕΗ -0.49%1.436

ΟΠΑΠ 1.06%9.10

ΕΥΔΑΠ 0.38%5.22

ΕΤΕ 0.12%1.71

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1.94%2.00

ΑΛΦΑ 0.08%1.206

ATTIKA -1.74%0.169

ΕΛΠΕ 0.27%7.56

ΟΤΕ 0.96%10.51

Ευρωζώνη Ελλάδα ΗΠΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ανάπτυξη ΑΕΠ (ΜΜ) 0.4%

Ανάπτυξη ΑΕΠ (ΥΥ) 2.2%

Ανεργία 8.2%

Επιτόκιο ΕΚΤ 0%

Επιχειρηματικό Κλίμα 1.22

Βιομηχανικό Κλίμα 5.5

Καταναλωτική Εμπιστοσύνη -2.9

Κυκλοφορούν Χρήμα (M3) (ΥΥ) 4%
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