
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

Περίληψη του εργαστηρίου 

για διαφορετικές 

προσεγγίσεις ΠΔΔ 

Τι είναι το  

GPP4Growth? 
 

Το GPP4Growth 

συγκεντρώνει την 

εμπειρία και τις πρακτικές 

εννέα δημόσιων φορέων 

από ολόκληρη την ΕΕ 

προκειμένου να βελτιωθεί 

η ικανότητα των 

δημόσιων οργανισμών να 

εφαρμόσουν πολιτικές 

που προωθούν την 

οικολογική καινοτομία και 

την πράσινη ανάπτυξη 

μέσω των «Πράσινων 

Δημόσιων Συμβάσεων» 

(ΠΔΣ). Το 14% του 

συνολικού ΑΕΠ της ΕΕ 

καταναλώνεται από τις 

δημόσιες αρχές της 

Ευρώπης. Αυτή η 

δημόσια δαπάνη για 

αγαθά, υπηρεσίες και 

έργα εκτιμάται συνολικά 

σε 1,8 τρισεκατομμύρια 

ευρώ ετησίως. Αυτή η 

ουσιώδης αγοραστική 

δύναμη της δημόσιας 

αρχής μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την 

τόνωση της 

οικοκαινοτομίας, της 

αποδοτικότητας των 

πόρων και της πράσινης 

ανάπτυξης με την 

προώθηση αγαθών και 

υπηρεσιών φιλικών προς 

το περιβάλλον και από 

άποψη πόρων. 

Περίληψη των κυριότερων σημείων 

Αυτή η συνοπτική ενημέρωση πολιτικών παρουσιάζει τα αποτελέσματα και τα βασικά 

συμπεράσματα του εργαστηρίου σχετικά με τις διαφορετικές προσεγγίσεις GPP στο 

πλαίσιο της δραστηριότητας A3.1 του GPP4Growth. Το εργαστήριο οργανώθηκε και 

φιλοξενήθηκε από την περιφέρεια Lodzkie στην Πολωνία, το Łódź στις 14 και 15 

Νοεμβρίου 2017 με τη συμμετοχή όλων των εταίρων του έργου και των 

προσκεκλημένων φορέων. 

Διαπιστώθηκαν σημαντικά παραδείγματα επιτυχούς εφαρμογής της ΠΔΣ στην 

Πολωνία, παράλληλα με αρκετά μέσα γενικής πολιτικής που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για τη διευκόλυνση των ΠΔΣ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι 

συμμετέχοντες παρουσίασαν τους παράγοντες, τα προβλήματα και τις προκλήσεις 

όσον αφορά την εφαρμογή διαφόρων τύπων πράσινων δημόσιων συμβάσεων στις 

οικείες περιφέρειες και ιδρύματα. 

Τι είναι οι ΠΔΣ?  
 
Πράσινες δημόσιες 

συμβάσεις (ΠΔΣ) είναι η 

διαδικασία με την οποία οι 

δημόσιες αρχές 

επιδιώκουν να 

προμηθεύονται αγαθά, 

υπηρεσίες και έργα με 

μειωμένες 

περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις καθ 'όλη τη 

διάρκεια του κύκλου ζωής 

τους σε σύγκριση με 

αγαθά, υπηρεσίες και 

έργα με την ίδια βασική 

λειτουργία που 

διαφορετικά θα 

προμηθευόταν. 

GPP4Growth 

- Ενημέρωση πολιτικής A3.1 - 
 

Δημιουργία συζητήσεων και ανταλλαγή εμπειριών 

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, εκπρόσωποι των οργανισμών-εταίρων και 

προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες παρουσίασαν και ανέλυσαν περιπτώσεις 

εφαρμογής ΠΔΣ από όλη την επικράτεια των εταίρων. Κύρια θέματα που 

καλύφθηκαν ήταν: 

α) Ορισμοί και νομικό πλαίσιο εφαρμογής της ΠΔΣ. 

β) Ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή διαφορετικών προσεγγίσεων ΠΔΣ στις 

περιφέρειες εταιρικής σχέσης. 

γ) Προβλήματα και προκλήσεις σε σχέση με την εφαρμογή της ΠΔΣ στις οικείες 

περιφέρειες. 

δ) τρόποι εφαρμογής των πράσινων πτυχών στις διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βασικά σημεία συζήτησης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 

 

Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο συμφώνησαν ότι οι βασικοί καθοριστικοί παράγοντες 

όλων των τύπων αποτελεσματικής εφαρμογής των ΠΔΣ είναι οι εξής: 

 

• Θεσμοποίηση του αναγκαίου ρυθμιστικού πλαισίου ικανού να προωθήσει και να 

υποστηρίξει τις προσπάθειες για την οικειοθελή ή υποχρεωτική εφαρμογή των ΠΔΣ. 

Αυτό που συνεπάγεται πρωτίστως είναι η διατύπωση και η υιοθέτηση άλλων 

κριτηρίων εκτός από τις τιμές στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων, ώστε να 

επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, π.χ. κοινωνικό, περιβαλλοντικό, καινοτόμο. 

Επιπλέον, είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί κατάλογος βέλτιστων πρακτικών, 

προδιαγραφών, κριτηρίων αξιολόγησης και κοινοποιήσεων ΠΔΣ που θα πρέπει να 

ακολουθούνται στις διαδικασίες GPP και στην τεκμηρίωση των προσφορών. 

Επιπλέον, η συμπερίληψη περιβαλλοντικών ρητρών στην προετοιμασία του 

προϋπολογισμού για τα επόμενα έτη θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική. Αυτός ο 

κατάλογος, οι ρήτρες και τα κριτήρια πρέπει να ενσωματωθούν σε μια σειρά εθνικών 

ή περιφερειακών στρατηγικών και κανονισμών που αναγνωρίζουν τις ΠΔΣ ως 

εργαλείο για την αειφόρο ανάπτυξη και ως δείκτη για την εξισορρόπηση της 

ανάπτυξης των πόλεων και των περιφερειών. 

 

• Ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος παρακολούθησης: 

 

- Αλλαγές στους κανονισμούς σχετικά με την πορεία των διαδικασιών 

προμηθειών, τις προσδοκίες και τα προβλήματα που αναφέρουν οι 

συμμετέχοντες. Αυτό θα επιτρέψει την εις βάθος ανάλυση των σημερινών 

αναγκών, φραγμών και περιορισμών, θα παράσχει πληροφορίες για τον 

σχεδιασμό της ανάπτυξης του συστήματος δημόσιων συμβάσεων, μεταξύ 

άλλων σε νομικές, οργανωτικές και εκπαιδευτικές πτυχές. 

- Η αξία της αγοράς δημόσιων προμηθειών, συμπεριλαμβανομένης της λήψης 

μέτρων που αποσκοπούν στον περιορισμό των δαπανών εκτός των 

περιθωρίων του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων και στον έλεγχο της ορθής 

χρήσης των φορέων παραγγελίας, αποκλείοντας την υποχρέωση εφαρμογής 

των διατάξεων του περί Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου. 

 

• Αρχικοποίηση ορισμένων «μαλακών» δράσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση και 

την κατάρτιση των ενδιαφερομένων, των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα και του 

ευρύτερου κοινού. Περιλαμβάνει δράσεις όπως η βελτίωση της εσωτερικής 

επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων που προετοιμάζουν την εντολή και εποπτεύουν την 

εφαρμογή τους, η προώθηση περιβαλλοντικών λύσεων σε ιδρύματα σε εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η αύξηση της γνώσης και ευαισθητοποίησης των 

δυνητικών επιχειρηματιών (συμπεριλαμβανομένων ιδίως των ΜΜΕ) , η οργάνωση 

διαφοροποιημένων δραστηριοτήτων πληροφόρησης και εκπαίδευσης που 

απευθύνονται σε όσους εμπλέκονται στη διαδικασία προμηθειών, συνεχίζοντας τις 

δραστηριότητες προώθησης και εκπαίδευσης με στόχο τη διάδοση των ΠΔΣ και 

τελικά συμμετέχοντας σε ανοιχτό διάλογο με εκπροσώπους διαφορετικών 

υποθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των ερευνητών, των νομικών συμβούλων, των 

αναθετουσών αρχών, των εργολάβων) στο σχεδιασμό νέων προϊόντων. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα Εργαστηρίου 
 

Το εργαστήριο για διαφορετικές και ποικίλες προσεγγίσεις GPP που διοργάνωσε η 

περιφέρεια Lodzkie κατάφερε να επισημάνει βασικές πτυχές της επιτυχούς 

εφαρμογής των ΠΔΣ, όπως είναι η σημασία του καθορισμού σαφών και ακριβών 

πράσινων κριτηρίων για ένα πλήθος πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών, τα 

πλεονεκτήματα της υποχρεωτικής εφαρμογής τους και τη σημασία της αύξησης της 

ευαισθητοποίησης για τα οφέλη των ΠΔΣ. Η παροχή και παρουσίαση 

συγκεκριμένων παραδειγμάτων από την Πολωνία βοήθησε τους εταίρους και τους 

εμπλεκόμενους φορείς να κατανοήσουν τις λεπτομέρειες της εφαρμογής των ΠΔΣ 

σε ένα συγκεκριμένο θεσμικό περιβάλλον, ώστε να εντοπίσουν ομοιότητες με τα 

εδάφη και τα ρυθμιστικά πλαίσια τους. 

Περισσότερες Πληροφορίες 
 

Αυτή η ενημέρωση πολιτικής παρέχεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, και 

βασίζεται βασίζεται σε συνοπτική έκθεση ενός εργαστηρίου συνεργάτών του έργου 

με τίτλο «Διαφορετικές προσεγγίσεις GPP». Την εκδήλωση φιλοξένησε η περιοχή 

Lodzkie, Πολωνία ένας εταίρος του GPP4Growth. Η έκθεση αυτής της εκδήλωσης 

εκπονήθηκε επίσης από την περιοχή Lodzkie με τίτλο «Συνοπτική έκθεση και 

συμπεράσματα: Εργαστήριο για διαφορετικές προσεγγίσεις GPP» και διατίθεται 

κατόπιν αιτήματος 

 

Επισκεφθείτε το  www.interregeurope.eu/gpp4growth για περισσότερα σχετικά 

με το GPP4Growth.  

 

 

Προτάσεις πολιτικών 

• Αξιολογεί τις περιφερειακές ανάγκες υπό το πρίσμα των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 

καθορίζει πράσινες πολιτικές προμηθειών για το θεσμικό όργανο. 

• Οι σαφώς καθορισμένες περιβαλλοντικές ρήτρες στις διαδικασίες υποβολής προσφορών θα 

διευκολύνουν την εφαρμογή τους. 

• Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν αμφιβολίες σχετικά με τη χρήση των ΠΔΣ, ξεκινήστε με την 

εφαρμογή δοκιμασμένων και νομικών λύσεων. 

• Ορίστε έναν υπεύθυνο για το συντονισμό των πράσινων προμηθειών. 

• Αύξηση των γνώσεων για τις πράσινες προμήθειες μεταξύ των εργαζομένων σε διάφορα επίπεδα 

που είναι υπεύθυνα για τη διαδικασία υλοποίησης των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

• Αύξηση των γνώσεων των αναθετουσών αρχών σχετικά με τη χρήση περιβαλλοντικών ρητρών στις 

δημόσιες συμβάσεις. 

• Συνεργαστείτε με εξωτερικούς φορείς που γνωρίζουν τις πράσινες προμήθειες. 

• Επικοινωνήστε με μια εξωτερική μονάδα που ειδικεύεται στη διαβούλευση σχετικά με τη χρήση των 

ΠΔΣ. 

• Τροποποίηση του νομικού καθεστώτος των ΠΔΣ. 

• Εισαγωγή των ΠΔΣ ως υποχρεωτικού στοιχείου των συμβάσεων στο νομοθετικό σύστημα. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

Χρήστος Μπούρας, 

Πανεπιστήμιο Πατρών 

Διεύθυνση : Κτίριο Α’, 

Πανεπιστήμιο Πατρών, 

26504, Ρίο (Πάτρα) 

Τηλ: 302 610 996 651  

Email: 

bouras@ceid.upatras.gr 


