
  
 

 

 

   

   

   

   

   

   

Καλωσήρθατε στη 2η έκδοση του ενημερωτικού δελτίου για το έργο  
GPP4Growth! 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Επιτυχημένες περιπτώσεις ΠΔΣ 

 Δράσεις ανταλλαγής εμπειριών 

 Συναντήσεις με ενδιαφερόμενα μέρη 

 Το Interreg Europe προωθεί το 

GPP4Growth  

 Διαπεριφερειακό εργαστήριο στο  Λότζ  

 Επόμενο εργαστήριο στη Στάρα Ζαγόρα 

 Στοιχεία επικοινωνίας 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 

Το GPP4Growth συγκεντρώνει εννέα 

εταίρους από εννέα χώρες, ανταλλάσσει 

εμπειρίες και πρακτικές και βελτιώνει την 

ικανότητά τους να εφαρμόζουν πολιτικές 

αποδοτικότητας πόρων, που προωθούν την 

οικολογική καινοτομία και την πράσινη 

ανάπτυξη μέσω των ΠΔΣ. 

 

W W W . I N T E R R E G E U R O P E . E U / G P P 4 G R O W T H   

Αγαπητέ αναγνώστη, 

Καλωσήρθατε στη 2η έκδοση του ενημερωτικού δελτίου για το έργο  GPP4Growth!! 

Το έργο GPP4Growth είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, που χρηματοδοτείται από το  

INTERREG Europe και στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών για τις δημόσιες αρχές να 

κεντρίσουν το ενδιαφέρον για την οικολογική καινοτομία, την αποδοτικότητα των 

πόρων και την πράσινη ανάπτυξη μέσα από Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ).  

Τους προηγούμενους μήνες, οι εταίροι του έργου έχουν προοδεύσει σημαντικά 

στην υλοποίηση του, εστιάζοντας σε δράσεις για την ανταλλαγή εμπειριών στις 

περιφέρειες και στην οργάνωση των συναντήσεων σε εθνικό επίπεδο με 

ενδιαφερόμενα μέρη, που έχουν επιδείξει υψηλό ενδιαφέρον στο έργο και τους 

στόχους του. Στις ακόλουθες σελίδες, θα βρείτε πληροφορία για τις τελευταίες 

εξελίξεις και για τις επερχόμενες δραστηριότητες σχετικά με το έργο  GPP4Growth.  

Μέσα από την ιστοσελίδα του έργου GPP4Growth και τα ενημερωτικά δελτία, που 

δημοσιεύονται κάθε έξι μήνες, θα σας ενημερώνουμε για την πρόοδό και τα κύρια 

αποτελέσματα του έργου. 

Η ομάδα του έργου GPP4Growth  

 

Ενημερωτικό δελτίο #2  

Δεκέμβριος  2017                           

https://www.interregeurope.eu/gpp4growth/


  
  

 

 

 

Οι εταίροι του έργου GPP4Growth 

συνέλλεξαν και ανέλυσαν ένα πλήθος 

‘καλών πρακτικών’ σε Πράσινες Δημόσιες 

Συμβάσεις, οι οποίες συνέβαλαν στη 

δημιουργία πράσινων συμβολαίων σε 

συγκεκριμένους τομείς στις χώρες του 

GPP4Growth, με βάση μεθοδολογία, που 

αναπτύχθηκε από την Περιφέρεια 

Σχεδιασμού Σεμιγαλλίας  (ZPR).   

Η ZPR κατέληξε στην αξιολόγηση των 

περιπτώσεων παρέχοντας μία αναφορά, 

που απαντούσε στα ακόλουθα θέματα: 

1. Ποιες είναι οι πιο επιτυχείς προσεγγίσεις 

για την προώθηση της οικολογικής 

καινοτομίας, την αποδοτικότητα των 

πόρων και την πράσινη ανάπτυξη;  

2. Ποιοι οι κύριοι παράγοντες 

ενεργοποίησης και ποια τα εμπόδια στη 

δημιουργία πράσινων κριτηρίων; 

3. Ποια είναι τα βασικότερα αποτελέσματα 

της ενσωμάτωσης πράσινων κριτηρίων 

σε  διαγωνισμούς; 

4. Τι μαθήματα μπορούν να εξαχθούν από 

την υιοθέτηση πράσινων πρακτικών σε 

δημόσιους διαγωνισμούς; 

5. Είναι δυνατό να μεταφερθούν οι 

προσεγγίσεις σε άλλες περιοχές της Ε.Ε;  

Συνεπώς, ο στρατηγικός στόχος του οδηγού 

είναι η ενημέρωση των δημιουργών 

πολιτικής για πιθανούς τρόπους να 

υποστηρίξουν πράσινα συμβόλαια στις 

περιοχές και να προωθήσουν τη βελτίωση 

των εργαλείων, μέσα από την υιοθέτηση 

των περιβαλλοντικών κριτηρίων στις 

δημόσιες συμβάσεις. Μεταξύ των βασικών 

διδαγμάτων και των πρακτικών 

κατευθυντήριων γραμμών για τις αρχές, 

εντοπίστηκαν τα ακόλουθα βασικά σημεία:  

 Η επιτυχής εφαρμογή ΠΔΣ απαιτεί 

υποστήριξη και πολιτική δέσμευση.   

 Ένας βασικός περιορισμός για την 

εφαρμογή ΠΔΣ είναι ότι τα πράσινα 

προϊόντα θεωρούνται ακριβότερα και οι 

δημόσιοι φορείς έχουν περιορισμένους 

πόρους. Η επένδυση σε πράσινα προϊόντα 

παρέχει μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα 

και οι φορείς πρέπει να λάβουν υπόψιν 

τον κύκλο ζωής των προϊόντων στη 

δημιουργία πράσινων συμβάσεων.  

 Οι δημόσιοι φορείς  μπορούν να 

βασιστούν σε ρυθμίσεις της Ε.Ε. για να 

εφαρμόσουν περιβαλλοντικές απαιτήσεις 

για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

δεδομένου ότι η ΕΕ έχει αναπτύξει 

κριτήρια για τις περιβαλλοντικές 

συμβάσεις για 20 προϊόντα/υπηρεσίες, 

που μπορούν να ενσωματωθούν 

απευθείας στα έγγραφα των 

διαγωνισμών. 

Οι δράσεις ανταλλαγής εμπειριών 

υλοποιούνται στο πλαίσιο του GPP4Growth 

και αναμένεται να οδηγήσουν σε τελικά 

αποτελέσματα τους προσεχείς μήνες: 

1. Η Περιφέρεια της Λομβαρδίας έχει 

αναπτύξει μια μεθοδολογία σχετικά με τις 

ανάγκες των περιφερειών GPP4Growth στις 

πράσινες δημόσιες συμβάσεις και όλοι οι 

εταίροι έχουν προωθήσει τη σχετική 

έρευνα. Η τελική έκθεση, η οποία θα είναι 

σύντομα διαθέσιμη, θα παράσχει μια 

επιστημονική ανάλυση των οφελών, των 

ευκαιριών και των πιθανών εμποδίων στην 

εφαρμογή των ΠΔΣ . Ο τελικός στόχος είναι 

ένα εργαλείο για τους υπεύθυνους για τη 

χάραξη πολιτικής, το οποίο θα 

υπογραμμίζει τα στοιχεία που ευνοούν τις 

ΠΔΣ,  τα διοικητικά και τεχνικά εμπόδια, 

καθώς και τα οφέλη της βιωσιμότητας και 

του οικονομικού δυναμικού, που απορρέει 

από την εφαρμογή ΠΔΣ.  

2. Το Πανεπιστήμιο Πατρών παρέχει ένα 

μεθοδολογικό πλαίσιο για την ανάλυση 

δεδομένων σχετικά με πολιτικές, που θα 

υποστηρίξουν τις ΠΔΣ. Η συγκριτική 

ανάλυση προσφέρει μια γενική εικόνα των 

πλαισίων πολιτικής, των κριτηρίων ΠΔΣ, 

των διαδικασιών παρακολούθησης και των 

εμπλεκομένων φορέων, προκειμένου οι 

εταίροι να κατανοήσουν τη δυναμική και 

τον αντίκτυπο των υφιστάμενων μέτρων 

ΠΔΣ στις περιφέρειές τους. 

3. Το Ίδρυμα Περιφερειακής Ανάπτυξης και 

Διαλόγου της Μάλτας έχει δημιουργήσει μια 

μεθοδολογία, που επιτρέπει στους εταίρους 

να εντοπίζουν τους παράγοντες που 

ευνοούν τη συμμετοχή των επιχειρήσεων 

σε διαγωνισμούς με περιβαλλοντικά 

κριτήρια και επενδύσεις σε πράσινα 

προϊόντα. Όλοι οι εταίροι θα προωθήσουν 

την έρευνα για τη συγκέντρωση δεδομένων 

στα ενδιαφερόμενα μέρη.  

 

Αναγνωρίζοντας 
επιτυχημένες ΠΔΣ 

Ανταλλαγή εμπειριών 



  
  

 

 

Κατά τους τελευταίους μήνες, όλοι οι εταίροι έχουν διοργανώσει 

επιτυχείς συναντήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη στις 

περιφέρειές τους, λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές κατευθύνσεις, 

που παρέχονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφερειακής Κυβέρνησης της 

Ανδαλουσίας.  

Η πρώτη σειρά συναντήσεων με ενδιαφερόμενους είχε έναν 

εισαγωγικό σκοπό και επικεντρώθηκε στην οικοδόμηση σχέσεων 

μεταξύ των ενδιαφερομένων, συζητώντας για τους σκοπούς και 

τις δραστηριότητες του έργου, καθώς και την περιγραφή της 

σημερινής κατάστασης όσον αφορά τις ΠΔΣ σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Οι φορείς-κλειδιά, που επηρεάζουν θέματα πολιτικής στις περιφέρειες GPP4Growth, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των δημόσιων 

διοικήσεων και των ειδικών στις προμήθειες, καθώς και εκπρόσωποι της βιομηχανίας και του ακαδημαϊκού χώρου, παρείχαν τη συμβολή 

τους σε προτεινόμενα μέτρα πολιτικής για τις δημόσιες συμβάσεις. Πληροφορήθηκαν σχετικά με τον σημαντικό ρόλο, που πρέπει να 

διαδραματίσουν κατά τη διάρκεια των δύο φάσεων του έργου και εξέφρασαν το αυξημένο ενδιαφέρον και την επιθυμία τους να συμμετάσχουν 

στο σχέδιο. 

 

Η Πλατφόρμα Εκμάθησης Πολιτικής αποτελεί σημαντική δράση του 

προγράμματος Interreg Europe, το οποίο δημιουργήθηκε για να 

ενισχύσει την εκμάθηση πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ και την 

κεφαλαιοποίηση των πρακτικών των πολιτικών περιφερειακής 

ανάπτυξης. 

Το τμήμα νέων της ιστοσελίδας Interreg Europe προωθεί το έργο 

GPP4Growth, υποδεικνύει ότι οι Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες 

(ΠΔΣ) είναι ένα πιθανό εργαλείο για την αύξηση του ποσοστού 

ανακύκλωσης των αποβλήτων κατασκευής και κατεδάφισης.  Στο 

πλαίσιο των ΠΔΣ, μπορούν να εισαχθούν κριτήρια επιλογής για την 

ανακύκλωση υλικών, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και 

τη διαλογή των αποβλήτων. 

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο 

εδώ.    

 

   

Τοπικές συναντήσεις ενδιαφερόμενων μερών 

Το Interreg Europe προωθεί το έργο GPP4Growth  

https://www.interregeurope.eu/policylearning/news/1770/construction-and-demolition-waste/
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Η περιφέρεια Lodzkie διοργάνωσε το 

διαπεριφερειακό εργαστήριο σχετικά με 

τις διαφορετικές προσεγγίσεις ΠΔΣ, που 

έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της στις 14 

και 15 Νοεμβρίου 2017 με τη συμμετοχή 

όλων των εταίρων του έργου GPP4Growth 

και μελών των ομάδων των 

ενδιαφερομένων μερών. 

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, που 

συντονίστηκε από το Κέντρο Δημόσιων 

Προμηθειών και την Κοινοπραξία Δημόσιου 

-Ιδιωτικού Τομέα (Τμήμα Νομικής και 

Διοίκησης) του Πανεπιστημίου του Λοτζ, οι 

συμμετέχοντες συζήτησαν την εφαρμογή 

περιβαλλοντικών κριτηρίων για τις 

πράσινες δημόσιες συμβάσεις, 

ανέλυσαν τις δυνατότητες χρήσης 

π.χ. οικολογικών σημάτων, 

κοινών προμηθειών, συμβάσεων 

ενεργειακών επιδόσεων και  

κοστολόγησης του κύκλου ζωής 

(LCC) για σκοπούς προμηθειών, 

αναφέρθηκαν σε σχετικά 

παραδείγματα και αντάλλαξαν 

εμπειρίες και ιδέες.  

Η περιφέρεια Lodzkie θα εκπονήσει 

συνοπτική έκθεση σχετικά με τα βασικά 

συμπεράσματα και οι εταίροι αναμένεται να 

οργανώσουν συναντήσεις ενημέρωσης για 

τη διάχυση των διδαγμάτων στους φορείς 

τους, τους επόμενους μήνες. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 

το εργαστήριο και τα αποτελέσματά του, 

επικοινωνήστε με την κα Μόνικα Ζιελίνσκα 

(e-mail: monika.zielinska@lodzkie.pl).

Το επόμενο διαπεριφερειακό εργαστήριο του GPP4Growth για 

οικολογικά σήματα και μη αποκλειστικές πρακτικές ΠΔΣ θα 

διοργανωθεί από τον Οργανισμό Περιφερειακής Οικονομικής 

Ανάπτυξης Στάρα Ζαγόρα (SZREDA) και προγραμματίζεται να 

πραγματοποιηθεί το Μάιο του 2018 στη Στάρα Ζαγόρα της 

Βουλγαρίας.  

 Μια σχετική μελέτη, η οποία θα ασχολείται με ζητήματα όπως η 

εφαρμογή περιβαλλοντικών κριτηρίων στις δημόσιες συμβάσεις 

χωρίς να οδηγεί σε αθέμιτο όφελος / μειονεκτήματα και το σωστό 

χρονοδιάγραμμα για την απαίτηση οικολογικού σήματος, θα είναι η 

κύρια πηγή γνώσης για το εργαστήριο. Στόχος είναι να 

προσδιοριστούν τα πιο σχετικά θέματα, που θα συζητηθούν και 

χρίζουν αντιμετώπισης από τις περιφερειακές αρχές, να συζητηθούν 

οι ανάγκες και οι προκλήσεις και να σκιαγραφηθούν σχετικές 

κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες. 

Όλοι οι εταίροι του έργου, οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι και οι 

εξωτερικοί εμπειρογνώμονες καλούνται να συμμετάσχουν στην 

εκδήλωση, ενώ μετά η SZREDA θα πραγματοποιήσει μία συνοπτική 

έκθεση με τα κύρια συμπεράσματα.

Θεματική ενότητα 
Διαπεριφερειακό εργαστήριο για 
οικολογικά σήματα και μη αποκλειστικές 
πρακτικές ΠΔΣ 

Συμμετέχοντες 
Υπεύθυνοι από τις περιφέρειες, τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, εξωτερικοί 
εμπειρογνώμονες  

Φορέας 
διοργάνωσης 

Οργανισμός Περιφερειακής Οικονομικής 
Ανάπτυξης Στάρα Ζαγόρα (SZREDA) 

Ημερομηνία Μάιος 2018 

Τοποθεσία Στάρα Ζαγόρα, Βουλγαρία 

Στοιχεία 
επικοινωνίας 

κ. Βένελιν Ντόμπρεβ    office@szeda.eu 

Διαπεριφερειακό εργαστήριο στις ΠΔΣ στο Λοτζ, Πολωνία 

Επόμενο εργαστήριο το Μάιο 2018, Στάρα Ζαγόρα, Βουλγαρία 
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ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
 

 

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL) 

 

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ 

GPP4GROWTH; 

Εγγραφείτε στο newsletter μέσω της ιστοσελίδας: 

www.interregeurope.eu/gpp4growth.  

 Περιφέρεια Λομβαρδίας (IT) 

 

Περιφέρεια Λόντζκι (PL) 

 Επαρχία Αμβέρσας (ΒE) 

 

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ: 

 

  

Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Χωροταξίας, Περιφερειακή Κυβέρνηση 

της Ανδαλουσίας (ES) 

 

Περιφέρεια Σχεδιασμού Σεμιγαλλίας (LV) 
 

 

Οργανισμός Περιφερειακής Οικονομικής 

Ανάπτυξης Στάρα Ζαγόρα (BG) 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

Για κάθε πληροφορία ή ενημέρωση σχετικά με το newsletter, 

επικοινωνήστε με την:  κ.  Λίζμπεθ Ταβερνίερς | Email: 

liesbeth.taverniers@provincieantwerpen.be 

 

Τμήμα Επικοινωνιών, Δράσης για το 

Κλίμα και Περιβάλλον (IE) 

 
Ίδρυμα για την Περιφερειακή Ανάπτυξη 

και το Διάλογο στη Μάλτα (MT) 

  

 

 

 

http://www.interregeurope.eu/gpp4growth
mailto:liesbeth.taverniers@provincieantwerpen.be
https://twitter.com/GPP4Growth
https://www.facebook.com/GPP4Growth-1623599990996800
https://www.linkedin.com/in/gpp4growth-project-649901141
https://www.provincieantwerpen.be/

