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5ο Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο 

 

GPP4GROWTH 

Πρόοδος & Νέα του έργου 

 Το GPP4Growth είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο 
από το πρόγραμμα INTERREG Europe, το οποίο έχει ως στόχο να 
δημιουργήσει ευκαιρίες στις δημόσιες αρχές να προωθήσουν την 
οικολογική καινοτομία, την αποδοτικότητα των πόρων και την πράσινη 
ανάπτυξη μέσω των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων (ΠΔΣ). 
 
Το 5ο εξάμηνο υλοποίησης του έργου λήγει τον Ιούνιο του 2019 και οι 
εταίροι έχουν προχωρήσει σημαντικά τόσο με τις θεματικές μελέτες 
και τους οδηγούς για τις πολιτικές πτυχές των ΠΔΣ, όσο και με τις 
διαπεριφερειακές δραστηριότητες μάθησης και δημιουργίας 
ικανοτήτων. 
 
Μπορείτε να βρείτε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις 
τελευταίες εξελίξεις του GPP4Growth και τις προσεχείς 
δραστηριότητες στις επόμενες σελίδες. 

 



  

Εμπειρία επίσκεψης που εμπνέει στην 

επαρχία της Αμβέρσας 

 
Στις 27 και 28 Μαρτίου, η επαρχία της Αμβέρσας καλωσόρισε τους εταίρους του 
GPP4Growth και τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δεύτερη επίσκεψη εμπειρίας στην 
Αμβέρσα και το Μέχελεν, προκειμένου να παρουσιαστούν τόσο οι τοπικές όσο και οι εθνικές 
μελέτες περίπτωσης περί ΠΔΣ. 

 
Αρκετές τοπικές και περιφερειακές αρχές παρουσίασαν 
διάφορα διαφορετικά καλά παραδείγματα ΠΔΣ όσον 
αφορά κλασικά θέματα, καθώς και πιο καινοτόμες τάσεις. 
 
Οι συμμετέχοντες εμπνεύστηκαν από την πιο κυκλική 
προσέγγιση της Τεχνολογίας Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) από την Digipolis (πόλη της 
Αμβέρσας) και το σχέδιο CircuIT (BBL, επαρχία της 
Αμβέρσας). Οι συνεισφορές σχετικά με τη πράσινη 
μετατροπή του στόλου των οχημάτων έδειξαν τις 
δυνατότητες και τη σημασία του συνολικού κόστους 
ιδιοκτησίας να αποδείξουν ότι οι ΠΔΣ είναι συχνά όχι μόνο 
η πιο βιώσιμη, αλλά και η πιο οικονομική επιλογή (πόλη της 
Αμβέρσας). Το εργαλείο Ecoscore αποδείχθηκε χρήσιμο 
ως κριτήριο ανάθεσης σε ΠΔΣ (επαρχία της Αμβέρσας). 
Άλλα θέματα ήταν ο βιώσιμος εξοπλισμός γραφείου 
(επαρχία Αμβέρσας και OVAM (αρχή της Φλάνδρας)), 
βιώσιμο catering, αναλώσιμα και διανεμητές υγιεινής C2C, 
βιολογικός καθαρισμός (επαρχία Αμβέρσας), φως ως 
υπηρεσία (πόλη Μέχελεν), κυκλική κλωστοϋφαντουργία 
και εργασιακά ρούχα (Κέντρο Δημόσιας Κοινωνικής 
Ευημερίας Λέουβεν και η πόλη του Λέουβεν), είδη 
γραφείου (φλαμανδική αρχή) .... Φυσικά, η επαρχία της 
Αμβέρσας έδειξε τη νέα κατοικία της επαρχίας (που θέτει 
υποψηφιότητα για το πιστοποιητικό BREEAM). 
 
Επίσης δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη 
πλαισίων όπως τα συστήματα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, η Εγκύκλιος Προμήθειας Πράσινης 
Διαπραγμάτευσης ή η Φλαμανδική Εταιρεία Ενέργειας. Οι 
μελέτες περίπτωσης έδειξαν ότι οι ΠΔΣ είναι εφικτές για 
ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών και είναι 
προσβάσιμες από τις δημόσιες αρχές σε όλα τα επίπεδα. 
Πράσινες αποφάσεις αγοράς συχνά έχουν ως αποτέλεσμα 
τη μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση πόρων, ακόμη και χωρίς 
να λαμβάνονται υπόψη τα περιβαλλοντικά και υγειονομικά 
οφέλη. 

 

Νέα από το συμβούλιο του Γουέξφορντ 

Το Συμβούλιο της κομητείας του Γουέξφορντ φιλοξένησε 
μέρος της επίσκεψης εμπειρίας  του GPP4Growth στην 
Ιρλανδία και τα μαθήματά τους από το έργο τους βοήθησαν 
να εντοπίσουν και να παρουσιάσουν μερικές από τις 
βέλτιστες πρακτικές που ήδη διεξάγονται στον οργανισμό. 
Πρόσφατα και οι δύο υπεύθυνοι δημοσίων συμβάσεων 
έλαβαν μέρος στην «επίσκεψη εμπειρίας» στην Αμβέρσα 
και η δέσμευση αυτή ήταν απαραίτητη για τη δημιουργία 
ιδεών και την παροχή νέων ευκαιριών για τις ΠΔΣ στις 
περιφέρειές τους. 
 

Σύμφωνα με τον J.J. Doheny, σύμβουλο 
προμηθειών: "Το Συμβούλιο της κομητείας 
του Γουέξφορντ είναι πολύ ενθουσιασμένο 
για την πιθανή ευκαιρία για θετική 
περιβαλλοντική αλλαγή που επιφέρει η ένταξή 
του στην ανταλλαγή γνώσεων του έργου 
GPP4Growth στην Αμβέρσα τον Μάρτιο του 
τρέχοντος έτους. Η ευκαιρία για την 
ανταλλαγή πληροφοριών έφερε την 
πιθανότητα το Συμβούλιο της κομητείας του 
Γουέξφορντ να προχωρήσει σε διαφορετική 
κατεύθυνση στην εφαρμογή του σχεδίου 
καθαρισμού BioOrg. Μέσα από τους 
συνδέσμους που έγιναν σε αυτήν την 
πρόσφατη επίσκεψη, συνδέουμε τώρα με την 
επαρχία της Αμβέρσας και τον Koen De 
Koster, Διευθύνοντα Σύμβουλο της BioOrg, 
με στόχο την υιοθέτηση αρχών για φιλικά 
προς το περιβάλλον έργα καθαρισμού σε όλο 
το δίκτυό μας εδώ στο Γουέξφορντ. 
 

 



  

Η τέταρτη συνάντηση ενδιαφερόμενων στη 

Στάρα Ζαγόρα πραγματοποιήθηκε στις 18 

Ιανουαρίου 

 

Νέα του έργου 

 

Στις 5 Απριλίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δημοσίευσε τη δεύτερη ανασκόπηση 
περιβαλλοντική εφαρμογής (EIR), μια επισκόπηση 
του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται στην 
πράξη οι περιβαλλοντικές πολιτικές και οι νόμοι 
της ΕΕ. 
 
Εκτός από ένα έγγραφο πολιτικής που 
περιλαμβάνει όλα τα θέματα που καλύπτονται 
από το EIR, μια επικοινωνία με τα ευρήματα 
πολιτικών και ένα παράρτημα με τις δράσεις 
προτεραιότητας για τα κράτη μέλη της ΕΕ, 
συγκεντρωμένα ανά θέμα, το δεύτερο πακέτο 
EIR αποτελείται από 28 εκθέσεις και ενημερωτικά 
δελτία. Οι ΠΔΣ εξετάζονται στο Μέρος ΙΙ των 
εκθέσεων: «Ενεργοποίηση πλαισίου: Εργαλεία 
εφαρμογής». 
 
Η πλήρης εφαρμογή της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της ΕΕ θα μπορούσε να σώσει από 
την οικονομία της ΕΕ περίπου 55 δισεκατομμύρια 
ευρώ ετησίως για το κόστος υγείας και το άμεσο 
κόστος για το περιβάλλον. Αυτό είναι το 
αποτέλεσμα μιας νέας μελέτης σχετικά με το 
κόστος της μη εφαρμογής της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της ΕΕ. Παρόλο που η μεθοδολογία 
είναι νέα, η μελέτη καταλήγει σε παρόμοιο 
ποσοστό με τη μελέτη του 2011, η οποία είχε ως 
αποτέλεσμα την εκτίμηση 50 δισ. Ευρώ / έτος. Και 
ενώ αυτό δεν προκαλεί έκπληξη καθώς η πρόοδος 
στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ έρχεται 
σε αντίθεση με νέους στόχους και οι 
περιβαλλοντικές πιέσεις δεν είναι εύκολο να 
ξεπεραστούν, αυτό επιβεβαιώνει το γενικό 
συμπέρασμα του EIR ότι απαιτούνται 
περισσότερες, σταθερές προσπάθειες. 
 
Μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές 

πληροφορίες εδώ: 

http://ec.europa.eu/environment/eir/country-

reports/index2_en.htm . 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε 
τη δεύτερη ανασκόπηση 
περιβαλλοντικής εφαρμογής (EIR) 
 

Στη συνάντηση συμμετείχαν 10 τοπικοί φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων και εκπροσώπων του Οργανισμού 
Περιβάλλοντος, του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου της Στάρα Ζαγόρα, του δήμου Καζανλάκ 
και εμπειρογνώμονες στον τομέα των οικολογικών 
δημόσιων συμβάσεων από τον τομέα των ΜΚΟ. Μετά την 
παρουσίαση του Venelin Dobrev από την SZREDA, οι 
πιθανές προτάσεις πολιτικής χωρίστηκαν σε 4 
διαφορετικές κατηγορίες: 
 
• Συστάσεις πολιτικής που θα οδηγήσουν σε 
υποχρεωτικές αλλαγές στη νομοθεσία 
 
• Συστάσεις πολιτικής που θα αντιμετωπίσουν την ανάγκη 
για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πράσινες 
δημόσιες συμβάσεις τόσο για τη δημόσια διοίκηση όσο και 
για τις επιχειρήσεις. 
 
• Συστάσεις πολιτικής που θα είναι προαιρετικές για τη 
διοίκηση. 
 
• Συστάσεις πολιτικής που αφορούν τη διοικητική 
ικανότητα των επιχειρήσεων και της δημόσιας διοίκησης 
που επηρεάζουν τη συμμετοχή σε πράσινες προσφορές. 
 

 

Περιφέρεια της Λότζκι – 5η Περιφερειακή Συνάντηση 

Η περιφέρεια της Λότζκι διοργάνωσε στις 4 

Απριλίου τη 5η Περιφερειακή Συνάντηση για 

τους ενδιαφερόμενους 

Η Περιφέρεια της Λότζκι διοργάνωσε στις 4 Απριλίου, την 
5η Περιφερειακή Συνάντηση για τους Ενδιαφερόμενους. 
Στη συνάντηση συμμετείχαν περισσότεροι από 90 
εκπρόσωποι από δημόσιους, ιδιωτικούς και μη 
κυβερνητικούς οργανισμούς και πολύ έμπειροι ομιλητές 
έδωσαν μεγάλο μέρος πρακτικών πληροφοριών για τις 
ΠΔΣ: 
 
- Η κ. Iwona Kowalczyk από το Κέντρο Δημόσιων 
Προμηθειών και Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα 
/ Πανεπιστήμιο του Λοτζ παρουσίασε νομικές και τυπικές 
πτυχές σχετικά με τις ΠΔΣ. 
 
- Ο κ. Marcin Skowron από το πολωνικό γραφείο δημόσιων 
προμηθειών (κεντρική κυβέρνηση) παρουσίασε την 
πορεία της κατάστασης στην περιοχή των ΠΔΣ στην 
Πολωνία, με βάση το σύστημα παρακολούθησης της ΠΔΣ 
στην Πολωνία. 
 
Μετά το "θεωρητικό" μέρος της συνάντησης, οι 
συμμετέχοντες παρακολούθησαν 3 εργαστήρια: σχετικά 
με τις ΠΔΣ στη διαχείριση των αποβλήτων (Maciej 
Kowalczyk - Phenohorizon), τις ΠΔΣ σε αστικές υποδομές 
(Maria Herszel από την πόλη του Λοτζ και την κ. Berenika 
Sikora από την περιοχή της Λοτζκι) και τις ΠΔΣ στην 
οργάνωση των συνεδριάσεων, ιδίως στον κλάδο 
τροφοδοσίας (η κ. Monika Zielińska από την περιοχή της 
Λότζκι). 
 

 

http://ec.europa.eu/environment/eir/country-reports/index2_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/eir/country-reports/index2_en.htm


  

Πράσινο Συνέδριο 

Δημόσιων Προμήθειών 

στη Σόφια 

 Στις 28/02 και 01/03, ο Venelin Dobrev από τη SZREDA 
συμμετείχε στο Συνέδριο για την Πράσινη Δημόσια 
Προμήθεια στη Σόφια και παρουσίασε το έργο GPP4Growth. 
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Περιβαλλοντικής 
Συνεργασίας της Βουλγαρίας. 

 
Ο Venelin συμμετείχε στην εκδήλωση με μια παρουσίαση 
που είχε τίτλο "Εμπόδια και Παράγοντες Ενσωμάτωσης για 
δημόσιους προμηθευτές και τους εργολάβους σχετικά με 
τις Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες - Εμπειρία από το έργο 
GPP4Growth." Ο Venelin τόνισε ότι σε πολλές πράσινες 
περιπτώσεις δημόσιων συμβάσεων, το επιχειρηματικό 
ενδιαφέρον είναι πραγματικά περιορισμένο και οι δημόσιοι 
οργανισμοί πρέπει να μειώσουν ή να απομακρύνουν τα 
πράσινα κριτήρια, προκειμένου να λάβουν προσφορές από 
τις επιχειρήσεις. Η SZREDA εστίασε επίσης τη προσοχή στο 
γεγονός ότι οι μικροί δημόσιοι αγοραστές, όπως οι μικρές 
κοινότητες, έχουν καλή θέληση να εφαρμόσουν πιο 
βιώσιμες λύσεις, αλλά δεν έχουν αρκετή αγοραστική 
δύναμη για να επηρεάσουν την αγορά. Το ακροατήριο 
αποτελείται από εκπροσώπους μικρών δήμων στη 
Βουλγαρία που δυσκολεύονται να συμπεριλάβουν πράσινα 
κριτήρια στις δημόσιες συμβάσεις τους. 
 
Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις ευκαιρίες που έχουν οι 
δημόσιοι αγοραστές να αποκτήσουν περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες συνεργασίας για 
την εφαρμογή περιβαλλοντικά βιώσιμων λύσεων μέσω 
δημόσιων συμβάσεων και πιθανών μέτρων για την αύξηση 
της διοικητικής ικανότητας των αναθετουσών αρχών. 

 

Εργαστήριο για τις 

ΠΔΣ στην Ελλάδα 

 Στις 17 Φεβρουαρίου του 2019, 
πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Παιανίας της 
Ανατολικής Αττικής στην Ελλάδα, η 3η διεθνής 
έκθεση «Verde.Tec» για τις περιβαλλοντικές 
τεχνολογίες, η οποία διήρκεσε από τις 15 έως τις 
17 Φεβρουαρίου. Η έκθεση περιείχε πάνω από 
200 ομιλητές και πάνω από 120 φορείς, δήμους 
και επιχειρήσεις που υπέβαλαν υποψηφιότητες 
για υποψηφιότητες στο "Greek Green Awards 
2019", το οποίο έλαβε ειδική αναγνώριση φέτος. 
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδος πραγματοποίησε με 
επιτυχία ένα εργαστήριο με τίτλο: "Πράσινες 
Δημόσιες Προμήθειες - Εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ 
και αξιολόγηση του προγράμματος" 
Εξοικονόμηση Νοικοκυριών ". 

 

Εκπαιδευτικό σεμινάριο 

σχετικά με τις ΠΔΣ στην 

Ανδαλουσία 

 

Στις 27 Νοεμβρίου και 4 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους, πραγματοποιήθηκαν δύο σεμινάρια στο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα "Καινοτομίες στις Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες μετά το νόμο 9/2017" στη Σεβίλλη με τη συμμετοχή 
86 συμμετεχόντων από τη δημόσια διοίκηση. Κάθε συνεδρία διάρκεσε 6 ώρες, όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν 
να μάθουν περισσότερα για τη χρήση οικολογικών ενδείξεων, περιβαλλοντικών ρήτρες ως απαιτήσεις 
φερεγγυότητας & απονομής και πώς πρέπει να συμπεριληφθούν τα πράσινα κριτήρια μετά τον νέο νόμο περί 
συμβάσεων του δημόσιου τομέα. 
 
Τα μαθήματα κατάρτισης οργανώθηκαν από το δημόσιο φορέα που είναι αρμόδιος για την κατάρτιση των δημοσίων 
υπαλλήλων στην Ανδαλουσία, το Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης της Ανδαλουσίας (IAAP). Το 2019, η IAAP θα  
προσφέρει online μαθήματα από τα περιεχόμενα που επεξεργάζονται στο πλαίσιο του έργου GPP4Growth. 

 

 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφερειακής 
Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας έχει αναπτύξει 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις Πράσινες 
Δημόσιες Προμήθειες που απευθύνεται στο 
προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης. 

 

 



  

Πράσινες δημόσιες συμβάσεις στο 

συμβούλιο της κομητείας του Δουβλίνου 

 
Το νότιο συμβούλιο της κομητείας του Δουβλίνου είναι μία 
από τις 31 τοπικές αρχές της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. 
Παρέχει και χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως 
κατοικίες, δρόμους, διαδρομές πεζοπορίας και ποδηλασίας, 
πάρκα και παιδικές χαρές, βιβλιοθήκες, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, έλεγχο απορριμμάτων, κέντρα τέχνης, 
μονάδες επιχειρήσεων, πυροσβεστικές υπηρεσίες, 
κοινοτικές υποδομές και οικονομικές ενισχύσεις. 
Χρησιμεύει επίσης ως πλατφόρμα για την τοπική 
δημοκρατία με 40 συμβούλους σε επτά εκλογικές 
περιφέρειες. 
 
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Νομικού Συμβουλίου του 
Νότου του Δουβλίνου (2015-2019) θέτει τη βιωσιμότητα ως 
μία από τις βασικές αξίες του Συμβουλίου, η οποία πηγαίνει 
στο επίκεντρο των Πράσινων Δημόσιων Προμηθειών (ΠΔΣ). 
 

Το έργο GPP4Growth έχει αποδειχτεί πολύτιμη στήριξη στο 
Συμβούλιο σε αυτό το πλαίσιο. Το δίκτυο παρέχει μια 
μεγάλη πλατφόρμα για να μοιραστεί ιδέες και γνώσεις 
σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης των πράσινων 
προμηθειών. Το φθινόπωρο του 2018, πραγματοποιήθηκε 
σεμινάριο επιμόρφωσης του προσωπικού για τις πράσινες 
προμήθειες στα κεντρικά γραφεία του Συμβουλίου στο 
Τάλα. Η Irene Cadogan από την ομάδα του GPP4Growth 
έδωσε μια γενική εικόνα του έργου GPP4Growth, τους 
διαθέσιμους πόρους για το πράσινο προσωπικό και μερικά 
παραδείγματα έργων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 
σήμερα. Ένας τοπικός πάροχος κατάρτισης εξέτασε τον 
τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να ενσωματωθούν οι ΠΔΣ 
σύμφωνα με τους κανόνες των δημόσιων συμβάσεων, από 
την προετοιμασία των εγγράφων διαγωνισμού μέχρι τη 
διαχείριση των συμβάσεων. Το σεμινάριο είχε πολύ καλή 
προσέλευση και έδωσε πολλά περιθώρια για σκέψη, τόσο για 
τις επερχόμενες προμήθειες όσο και για τον τρόπο με τον 
οποίο οι υφιστάμενες συμβάσεις θα μπορούσαν να γίνουν 
πιο «πράσινες» - κάποια παραδείγματα παρέχονται 
παρακάτω. 
 

Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα 

Το Συμβούλιο προχώρησε πρόσφατα στην αγορά 5 Citroen 
Berlingos για αντικατάσταση παλαιών οχημάτων βενζίνης 
και πετρελαίου ντίζελ κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού που 
δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ τον 
Δεκέμβριο του 2017. Τα ηλεκτρικά οχήματα (ΗΑ) παρέχουν 
μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, αλλαγή, ενώ προσφέρει ολόκληρη 
εξοικονόμηση κόστους ζωής. 

 

 

 

 

Τα ΗΑ έχουν οφέλη σε όλο το περιβάλλον, σε 
οικονομικούς και επιχειρησιακούς τομείς και 
απαιτούν λιγότερη συντήρηση. Τα ηλεκτρικά 
οχήματα παρέχουν επίσης ανώτερη επιτάχυνση και 
καλύτερη συμπεριφορά σε ανηφόρες από τα 
κανονικά βενζινοκίνητα ή πετρελαιοκίνητα 
οχήματα και προσφέρουν στους οδηγούς μια πιο 
ήσυχη και ομαλότερη εμπειρία οδήγησης. 
 

Πρόγραμμα Κατασκευής Παιδότοπων 

Η παραδοσιακή αστική παιδική χαρά είναι 
συνώνυμη με λαμπρό πλαστικό και μεταλλικό 
εξοπλισμό με έντονη χρωματική επίστρωση από 
καουτσούκ και μεταλλικά κιγκλιδώματα. Το 
μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού για αυτές τις 
παιδικές χαρές είναι πολύ ακριβό και θα πρέπει να 
εισαχθεί. Οι νέοι χώροι παιχνιδιού κατασκευάζονται 
κατά κύριο λόγο χρησιμοποιώντας φυσικά υλικά 
όπως χώμα, χόρτο, άμμο, χαλίκι, ογκόλιθοι, 
κορμούς δέντρων και εξοπλισμό που παράγεται από 
ξυλεία βιώσιμης προέλευσης. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το Συμβούλιο διαπίστωσε ότι μπορούν να 
κατασκευαστούν μεγαλύτεροι φυσικοί χώροι 
παιχνιδιού δαπανώντας μέρος των δαπανών που 
απαιτούν οι παραδοσιακές παιδικές χαρές. Η 
προμήθεια των παιδικών χαρών απαιτούσε μια 
στροφή από τους προμηθευτές εξοπλισμού που 
σχεδίαζαν τις παιδικές χαρές σε πιο εσωτερική 
συμμετοχή στη διαδικασία σχεδιασμού και σε 
περισσότερες κοινοτικές εισροές. Τα 
αποτελέσματα είναι ότι δεν υπάρχουν δύο ολόιδιες 
περιοχές παιχνιδιού, οι χώροι παιχνιδιού είναι πιο 
βιώσιμοι, έχουν πολύ χαμηλό περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο και είναι χώροι όπου τα παιδιά είναι σε 
στενότερη επαφή με τη φύση, άρα είναι πιο πιθανό 
να είναι δραστήριοι και να περάσουν πολύ 
περισσότερο παίζοντας. 

 
 

 

 



  

Συνέντευξη με τον Ιταλό Υπουργό 

Περιβάλλοντος της Περιφέρειας της 

Λομβαρδίας, κ. Raffaele Cattaneo 

 Μέχρι το τέλος του έργου, ποιες άλλες δράσεις 
πιστεύετε ότι μπορεί να αναλάβει η περιφέρεια της 
Λομβαρδίας; 
 

Προσπαθούμε να ορίσουμε και να αναπτύξουμε το 
Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για τις ΠΔΣ με τη συμμετοχή 
και τις συμβουλές από τον ιδιωτικό τομέα και τα θεσμικά 
όργανα για μια πιο βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων και 
των πρώτων υλών. Η συνεργασία στο έργο GPP4Growth 
μας βοηθάει σε όλη αυτή τη διαδικασία. 
 

Η δημόσια δράση μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην 
πορεία προς τη βιωσιμότητα μέσω ΠΔΣ. Ταυτόχρονα, είναι 
ένα παράδειγμα για την τόνωση της ιδιωτικής δράσης, αλλά 
είναι επίσης ένα από τα σημαντικότερα μέρη της αγοράς, 
όπου οι δημόσιες αρχές είναι σημαντικοί καταναλωτές στην 
Ευρώπη. Οι δημόσιες αρχές μπορούν επίσης να τονώσουν 
την οικολογική καινοτομία, να δημιουργήσουν ευκαιρίες για 
αναδυόμενες οικολογικές οικονομίες και να διευρύνουν τις 
αγορές για προϊόντα και υπηρεσίες φιλικές προς το 
περιβάλλον. 
 

Όπως είναι γνωστό, η Λομβαρδία είναι η περιοχή της 
Ιταλίας με το υψηλότερο ΑΕΠ και η πρώτη περιφέρεια σε 
ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις: παράγουμε περίπου το 
23% του εθνικού ΑΕΠ και λίγο πολύ, στη Λομβαρδία 
υπάρχουν περίπου 3.125 δημόσιες οντότητες που 
διαχειρίζονται 6,5 δισ. Ευρώ ετησίως. 
 

Επιπλέον, έχουμε διάφορες δραστηριότητες στον τομέα 
της βιώσιμης ανάπτυξης. Η περιφερειακή κυβέρνηση της 
Λομβαρδίας ενισχύει την δυνατότητά της να υλοποιήσει 
την ατζέντα του ΟΗΕ για το 2030 μέσω του καθορισμού 
μιας περιφερειακής στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη 
που θα εγκριθεί εντός του 2019. Η περιφερειακή 
στρατηγική θα παράσχει ένα συνθετικό πλαίσιο για τη 
βιωσιμότητα σε περιφερειακό επίπεδο και θα δημιουργήσει 
κοινή δέσμευση των δημόσιων διοικήσεων και της κοινωνίας 
των πολιτών για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι τοπικές και 
περιφερειακές διοικήσεις μπορούν να συνδράμουν 
σημαντικό ρόλο για την επίτευξη των στόχων της Ατζέντας 
2030 και για τον εντοπισμό των ΒΑΣ, κάτι που είναι ακόμη 
σημαντικότερο από το ρόλο που διαδραμάτισε για την 
επίτευξη του μεγαλύτερου στόχου εισαγωγών για τις ΠΔΣ 
(12,7). 
 

Οι δημόσιες πολιτικές για τη βιωσιμότητα πρέπει να 
διαμοιράζονται ευρέως και να είναι όντας πεπεισμένος για 
αυτή την αναγκαιότητα, πρότεινα τη δημιουργία ενός 
«περιφερειακού παρατηρητηρίου για την κυκλική οικονομία 
και τη μετάβαση στην ενέργεια». 

 

 

Πρόκειται για μια μόνιμη συνεργασία μεταξύ των 
περιφερειακών κυβερνήσεων και όλων των 
εμπορικών ενώσεων (βιομηχανία, χειροτεχνία, 
εμπόριο και γεωργία), των συνδικάτων, των 
περιβαλλοντικών ενώσεων, των ενώσεων 
καταναλωτών, των πανεπιστημίων και των 
ερευνητικών κέντρων (περίπου 60 οργανισμοί). 
Σκοπός του παρατηρητηρίου είναι να σχεδιάσει την 
περιφερειακή δράση για την κυκλική οικονομία και τη 
μετάβαση στην ενέργεια, μέσω της υποβολή ς μιας 
κοινής πρότασης για νέους περιφερειακούς 
κανονισμούς, προγράμματα, μέτρα ή πρωτοβουλίες 
και μεταφέροντας σε εθνικό επίπεδο τα αιτήματα 
των ενδιαφερομένων και να προτείνει λύσεις. Η 
Λομβαρδία είναι η κινητήρια δύναμη στην Ιταλία για 
την κυκλική οικονομία και τις ενεργειακές πολιτικές. 
 

Πιστεύετε ότι οι δράσεις που έχουν γίνει για να 
γίνουν πιο πράσινες οι δημόσιες συμβάσεις από 
διάφορες δημόσιες διοικήσεις, όπως η επαρχία 
της Λομβαρδίας, θα έχουν αντίκτυπο στην 
πρόοδο που σημειώθηκε στην επίτευξη των 
Βιώσιμων Αναπτυξιακών Στόχων 13 (ΒΑΣ 13) σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο; 
 

Ναι, νομίζω ότι οι δημόσιες διοικήσεις μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Μεταξύ των 
υποχρεωτικών Ελάχιστων Περιβαλλοντικών 
Κριτηρίων (ΕΠΚ), τα άρθρου. 18 του Ν. 221/2015 και 
του άρθρου. 34, αναφέρονται τα "κριτήρια 
ενεργειακής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας" , τα 
οποία μπορούν να αναδιαρθρώσουν πραγματικά τις 
δημόσιες επενδύσεις. Τα ελάχιστα περιβαλλοντικά 
κριτήρια για τις ενεργειακές υπηρεσίες 
συγκαταλέγονταν στα πρώτα κριτήρια που 
υιοθέτησε το ιταλικό υπουργείο, αναγνωρίζοντας τη 
σημασία της αλλαγής του κλίματος στις εθνικές 
πολιτικές. Ειδικότερα, αναμένεται σχετική μείωση 
στον τομέα του δημόσιου φωτισμού και της 
ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια για τα οποία η 
Λομβαρδία έχει ήδη επενδύσει σημαντικούς πόρους 
από τον προϋπολογισμό της και από τα κονδύλια του 
ΕΤΠΑ. 
 
Φυσικά, χρειαζόμαστε ένα νέο βήμα, ξεκινώντας 
από την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των δημόσιων 
οργανισμών, αλλά οι ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις 
είναι τεράστιες. 
 

 



 

Προσεχείς 

Εκδηλώσεις και 

δραστηριότητες 

 

Η Σύνοδος Κορυφής των Περιφερειών για την 
εκμάθηση και ανταλλαγή εμπειριών σε επίπεδο ΕΕ 
σχετικά με τη στήριξη των πολιτικών για τις ΠΔΣ και 
την πράσινη ανάπτυξη θα φιλοξενηθεί από Ίδρυμα 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Διαλόγου της Μάλτας 
στη Βαλέτα της Μάλτας. 
 
To ίδρυμα αυτό θα αναπτύξει ένα έγγραφο βασισμένο 
στην έρευνα σχετικά με τη διαθεσιμότητα και το 
δυναμικό της αγοράς για πράσινα προϊόντα, 
υπηρεσίες και έργα στην ΕΕ για τη διευκόλυνση της 
συνόδου κορυφής των περιφερειών. 
 
Οι συμμετοχές θα συμπεριλάβουν δημόσιες αρχές 
από χώρες της ΕΕ, ιδίως από τις περιφέρειες της 
βορειοδυτικής ΕΕ που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία 
στις ΠΔΣ. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί σε εμπειρίες 
και σχέδια ΠΔΣ, αναλύοντας τους ανασταλτικούς 
παράγοντες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν , 
αλλά και τους παράγοντες που επιτρέπουν την 
χρησιμοποίηση των ΠΔΣ. 

 

 

Εταίροι 

Πανεπιστήμιο Πατρών (GR) 

 

Περιφέρεια της Λομβαρδίας (IT) 

 

Περιφέρεια της Λότζκι (PL) 

 

Επαρχία της Αμβέρσας (BE) 

 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Χωροταξίας, Περιφερειακή 

Κυβέρνηση της Ανδαλουσίας 

(ES) 

 Περιφέρεια Προγραμματισμού 

Σεμιγαλλίας (LV) 

 Οργανισμός Περιφερειακής 

Οικονομικής Ανάπτυξης Στάρα 

Ζαγόρα (BG) 

 Τμήμα Επικοινωνιών, Δράσης 

για το Κλίμα και το Περιβάλλον 

(IE) 

 
Ίδρυμα Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και Διαλόγου της 

Μάλτας (MT) 

 

Βρείτε μας σε 

 

Facebook Twitter LinkedIn 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση σχετικά 
με το ενημερωτικό δελτίο, επικοινωνήστε με: 

 

Καθηγητής Χρήστος Μπούρας 

bouras@cti.gr 

 

 

Θέλετε να μάθετε 

περισσότερα για το 

GGP4Growth? 

 Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο μέσω της 

ιστοσελίδας www.interregeurope.eu/gpp4growth 

 

Σύνοδος Κορυφής για τις ΠΔΣ στη Βαλέτα 

της Μάλτας 

 

Το Πανεπιστήμιο της Πάτρας ανέπτυξε μια καινοτόμα 
LCC μεθοδολογία και πόρους, με στόχο να 
υποστηρίξει τις περιφέρειες στον εντοπισμό και τον 
υπολογισμό του άμεσου και του εξωτερικού κόστους 
σε ορισμένα προϊόντα που σχετίζονται με τους 
βασικούς τομείς ενδιαφέροντος των συνεργατών. Το 
τελικό παραδοτέο θα είναι σύντομα διαθέσιμο. 

 

Καινοτόμα LCC μεθοδολογία 

 

https://www.facebook.com/GPP4Growth-1623599990996800
https://twitter.com/GPP4Growth
https://www.linkedin.com/in/gpp4growth-project-649901141/
mailto:bouras@cti.gr
http://www.interregeurope.eu/gpp4growth

