
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 κύρια 

λειτουργία που 

διαφορετικά θα 

προμηθεύονταν. 

Εισαγωγή 

Η σύνοδος κορυφής των περιφερειών GPP4Growth πραγματοποιήθηκε στη Sliema της Μάλτας 

στις 10 Δεκεμβρίου 2019. Η εκδήλωση έφερε τους εμπλεκόμενους φορείς σε ΠΔΣ από όλη την 

Ευρώπη μαζί για να συζητήσουν και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με τις ΠΔΣ και να 

συζητήσουν πόσο έτοιμη είναι σήμερα η αγορά να προσφέρει πράσινα προϊόντα και Υπηρεσίες. 

Πριν από τη σύνοδο κορυφής, το Ίδρυμα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Διαλόγου της Μάλτας 

(MRDDF), ένας εταίρος της GPP4Growth, συνέταξε έγγραφο σχετικά με τη διάθεση στην αγορά 

πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εντός της ΕΕ. Ο στόχος του εγγράφου, που κυκλοφόρησε 

στους συμμετέχοντες πριν από την εκδήλωση, ήταν να καθοριστεί το ευρύτερο πλαίσιο για να 

διεξαχθούν οι συζητήσεις κατά τη διάρκεια της συνόδου. Το έγγραφο παρείχε στους 

συμμετέχοντες βασικές πληροφορίες σχετικά με τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις, την αγορά 

της ΕΕ, τις δυνατότητες για πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά αυτή και πολλά άλλα. 

Το βασικό περιεχόμενο με βάση τα συμφραζόμενα από το χαρτί εισόδου παρουσιάζεται 

παρακάτω, ακολουθούμενο από μια περίληψη του περιεχομένου που παρουσιάστηκε κατά τη 

διάρκεια της ίδιας της συνόδου. 

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 
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GPP4Growth 

Περιφερειακή Διάσκεψη 

Κορυφής για τις ΠΔΣ 

Περίληψη των κυριότερων σημείων 

Η Σύνοδος Κορυφής για τις Περιφέρειες GPP4Growth για τις ΠΔΣ πραγματοποιήθηκε τον 

Δεκέμβριο του 2019 στη Sliema της Μάλτας. Στόχος της διάσκεψης κορυφής ήταν να φέρει σε 

επαφή τους ενδιαφερόμενους φορείς από όλες τις περιφέρειες εταίρων GPP4Growth για να 

μοιραστούν τις εμπειρίες τους με τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) με επίκεντρο την 

κατανόηση της τρέχουσας ετοιμότητας της αγοράς και των μελλοντικών δυνατοτήτων παροχής 

πιο οικολογικών προϊόντων και υπηρεσιών σε δημόσιους αγοραστές στην αγορά. Μέσα από ένα 

ολοκληρωμένο έγγραφο και αρκετές παρουσιάσεις και συζητήσεις σε ομάδες, οι συμμετέχοντες 

εμβάθυναν περαιτέρω στην κατανόησή τους στα θέματα και μοιράστηκαν τις δικές τους σχετικές 

εμπειρίες και γνώσεις με τους εταίρους του έργου τους. Η διάσκεψη κορυφής σηματοδότησε 

επίσης το τέλος της πρώτης φάσης αυτού του προγράμματος Interreg. 



 

 

Θέσεις 

καταναλωτών 

 
Το έγγραφο εισόδου για 

τη Διάσκεψη Κορυφής 

των Περιφερειών 

επισημαίνει ότι η έρευνα 

από το Ευρωβαρόμετρο 

δείχνει: 

 

- ο περιβαλλοντικός 

αντίκτυπος ενός 

προϊόντος είναι ο τρίτος 

σημαντικότερος 

παράγοντας για τους 

καταναλωτές της ΕΕ 

μετά την ποιότητα και 

την τιμή του προϊόντος · 

 

- σχεδόν το ήμισυ των 

καταναλωτών θεωρούν 

ότι τα περιβαλλοντικά 

σήματα είναι ασαφή και 

 

- μόνο το 6% των 

πολιτών εμπιστεύονται 

πλήρως τους 

ισχυρισμούς των 

παραγωγών σχετικά με 

τις περιβαλλοντικές 

επιδόσεις των 

προϊόντων τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το εισερχόμενο έγγραφο για τη διάσκεψη κορυφής: 

Ρύθμιση του πλαισίου 

Το μέγεθος των δημοσίων συμβάσεων έναντι 

του ΑΕΠ 
Το 2018, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της ΕΕ 

ανερχόταν σε 15,3 τρισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτό, το 

20% περίπου είναι οι δαπάνες που σχετίζονται με τις 

δημόσιες συμβάσεις. Πάνω από 3 τρισεκατομμύρια 

ευρώ. Οποιαδήποτε αλλαγή σε επίπεδο ΕΕ στις 

πρακτικές των δημόσιων οργανισμών για την προμήθεια 

μπορεί επομένως να έχει τεράστιο αντίκτυπο στη φύση 

των προϊόντων και των υπηρεσιών που απαιτούνται και 

κατά συνέπεια παρέχονται εντός της αγοράς. Εάν το 

20% της αγοράς απαιτεί πιο οικολογικές επιλογές, οι 

προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών δεν μπορούν να 

το αγνοήσουν. Το απλό γεγονός είναι ότι οι δημόσιες 

συμβάσεις αποτελούν πρωταρχική πηγή ζήτησης που 

καθιστά το έργο του έργου GPP4Growth τόσο 

σημαντικό και ενδεχομένως επιζήμιο. 

 Κρίσιμες περιοχές κατανάλωσης 
Περισσότερο από το ήμισυ των δαπανών των νοικοκυριών στην ΕΕ δαπανώνται για τη στέγαση, 

το νερό, την ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα, τις μεταφορές, τα τρόφιμα και 

τα μη αλκοολούχα ποτά και άλλα αγαθά και υπηρεσίες. Η «εξοικονόμηση» αυτών των περιοχών 

κατανάλωσης είναι συνεπώς κρίσιμη για τη δημιουργία μιας πιο βιώσιμης οικονομίας συνολικά. 

 

Πολλά προϊόντα 
Η συνολική ποσότητα των προϊόντων που παράγονται στην ΕΕ υπερβαίνει τα 10 

δισεκατομμύρια χιλιόγραμμα. Προκειμένου να μειωθούν τα απόβλητα που παράγονται λόγω 

αυτού του τεράστιου όγκου παραγωγής, απαιτούνται συλλογικές προσπάθειες στους τομείς της 

ρύθμισης, του σχεδιασμού και της ζήτησης για τον μετριασμό των αρνητικών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων της κατασκευής, της χρήσης και της διάθεσης αυτών των προϊόντων. 

 

Ζήτηση για πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες 
Όσο μεγαλύτερη είναι η ζήτηση για φιλικά προς το περιβάλλον ή «πράσινα» προϊόντα στην 

αγορά, τόσο υψηλότερο θα είναι το επίπεδο της οικοκαινοτομίας και των επενδύσεων σε 

πράσινα προϊόντα. Όσον αφορά τη μέτρηση της ζήτησης για πράσινα προϊόντα, πρέπει να 

προσδιοριστεί τι ακριβώς είναι ένα «πράσινο» προϊόν. Αυτό είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει σε 

κατηγορίες προϊόντων για τα οποία έχουν καθοριστεί και εγκριθεί πράσινα κριτήρια, δηλαδή 

πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια προκειμένου να θεωρηθεί ότι το εν λόγω συγκεκριμένο προϊόν 

είναι φιλικότερο προς το περιβάλλον «πράσινο». Μεταξύ των κατηγοριών προϊόντων για τις 

οποίες δεν υπάρχουν ακόμη συμφωνημένα πράσινα κριτήρια, ο καθορισμός του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας είναι «πράσινος» και, στη συνέχεια, η μέτρηση της ζήτησης για τη συγκεκριμένη 

επιλογή είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνει. (Βλ. Την τελευταία σελίδα αυτής της σύντομης 

παρουσίασης για μια λίστα κατηγοριών προϊόντων που έχουν ήδη θεσπίσει πράσινα κριτήρια 

ΠΔΣ). 

 

Διακύμανση της απορρόφησης της ΠΔΣ 
Το επίπεδο υιοθέτησης των πρακτικών ΠΔΣ ποικίλλει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, όχι μόνο 

από χώρα σε χώρα αλλά και από μια κατηγορία προϊόντων σε άλλη. Η συνεχής ανάπτυξη 

σαφών και μετρήσιμων οικολογικών κριτηρίων για διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων ως 

πιθανό μέτρο πολιτικής θα βοηθήσει στο τελευταίο αυτό ζήτημα, ενώ το έργο του σχεδίου 

GPP4Growth για την προώθηση γενικά των ΠΔΣ θα πρέπει να βοηθήσει τις πρώτες. 

 

Οικολογικά σήματα στην ΕΕ 
Στην ΕΕ υπάρχουν 72.797 προϊόντα και υπηρεσίες με οικολογικό σήμα που διατίθενται στην 

αγορά. Ο αριθμός αυτός είναι τριπλάσιος του αριθμού που ήταν διαθέσιμος το 2010. Μόνο τα 

τελευταία τρία χρόνια παρατηρήθηκε αύξηση κατά 88% του αριθμού των αδειών οικολογικής 

σήμανσης της ΕΕ με την υψηλότερη ανάπτυξη μεταξύ των ακόλουθων κατηγοριών προϊόντων: 

χαρτί αντιγραφής και γραφικού χαρτιού, χαρτομάντιλο χαρτί, χρώματα και βερνίκια, υφάσματα. 

Οι χώρες με τον υψηλότερο αριθμό βραβευμένων προϊόντων είναι η Ισπανία, η Ιταλία, η 

Γερμανία, το Βέλγιο και η Γαλλία. 
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Οδηγός ορθής 

πρακτικής για τις 

ΠΔΣ 

 
Ένας οδηγός που 

συνέταξε η Περιφέρεια 

Σχεδιασμού Zemgale, 

ένας εταίρος του έργου 

GPP4Growth, διαθέτει 

20 παραδείγματα 

υποθέσεων προμηθειών 

που ενσωματώνουν 

πρακτικές ΠΔΣ. 

 

Ο οδηγός καλείται 

«οδηγός ορθής 

πρακτικής για 

επιτυχημένες υποθέσεις 

ΠΔΣ» και μπορεί να 

μεταφορτωθεί από την 

ενότητα «Βιβλιοθήκη» 

της ιστοσελίδας 

GPP4Growth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Η Σύνοδος Κορυφής των Περιφερειών GPP4Growth για την εκδήλωση ΠΔΣ πραγματοποιήθηκε 

στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2019 στη Sliema της Μάλτας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 50 

ενδιαφερόμενοι από τις εννέα περιφέρειες εταίρων της GPP4Growth.  
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Σύνοδος κορυφής των περιφερειών GPP4Growth 

στις εννέα περιφέρειες εταίρων σε σχέση με τις ΠΔΣ · έρευνα και κατανόηση των παραγόντων 

που επηρεάζουν τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στις ΠΔΣ · δημιουργία ομάδων 

ενδιαφερομένων σε καθεμία από τις εννέα περιοχές GPP4Growth που απαρτίζονται από 

δημόσιους και ιδιωτικούς εκπροσώπους και φιλοξενεί έξι συναντήσεις με κάθε μία από αυτές τις 

ομάδες · τη δημιουργία ενός οδηγού καλής πρακτικής γεμάτης με παραδείγματα επιτυχημένων 

ΠΔΣ για τους προμηθευτές και τους αγοραστές να μάθουν από αυτό · και την παραγωγή 

ενημερωτικών δελτίων πολιτικής και ενός ιστοτόπου γεμάτου πόρων και φιλοξενίας άλλων 

σημαντικών γεγονότων, όπως η Σύνοδος Κορυφής των Περιφερειών, για την περαιτέρω 

ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις ΠΔΣ και τη βελτίωση της εμπλοκής των ενδιαφερομένων με το 

θέμα. Η κατάσταση των ΠΔΣ στη χώρα υποδοχής, Μάλτα, αποτέλεσε το περιεχόμενο μιας άλλης 

παρουσίασης κατά τη σύνοδο κορυφής. Ένα συγκεκριμένο μέτρο που έχει ληφθεί στη Μάλτα σε 

πρακτικό επίπεδο για να διασφαλιστεί ότι οι εκτιμήσεις των ΠΔΣ αποτελούν μέρος όσο το 

δυνατόν περισσότερων διαδικασιών μεμονωμένων συμβάσεων είναι να ζητηθεί από το 

προσωπικό των προμηθειών να αναφέρει, κατά τη σύναψη πρόσκλησης υποβολής προσφορών 

για τα συστήματά τους, εάν η πρόσκληση υποβολής προσφορών εν προκειμένω εμπίπτει στο 

πεδίο εφαρμογής των ΠΔΣ ή όχι. Εάν το προσωπικό υποδείξει ότι η τρέχουσα πρόσκληση 

υποβολής προσφορών εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ΠΔΣ, τότε πρέπει να αναφέρει ποια 

κατηγορία προϊόντων «πράσινα κριτήρια» περιλαμβάνονται συγκεκριμένα στην πρόσκληση και 

τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό για κάθε επιλεγμένο κριτήριο. Εάν το προσωπικό δηλώσει ότι η 

τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ΠΔΣ, τότε 

πρέπει να εξηγήσουν γιατί οι εκτιμήσεις των ΠΔΣ δεν ισχύουν για τη συγκεκριμένη πρόσκληση. 

Στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής των Περιφερειών πραγματοποιήθηκαν επίσης διάφορες συζητήσεις. 

(συνέχιση της επόμενης σελίδας ...) 

Ο καθορισμός του πλαισίου (συνέχεια) 
 

Δημόσιες συμβάσεις και κοστολόγηση κύκλου ζωής 

Η μεγάλη ζήτηση που αντιπροσωπεύουν οι δημόσιες συμβάσεις μεγιστοποιεί τα οφέλη της 

προσέγγισης του κόστους κύκλου ζωής (Life Cycle Costing - LCC) για την αξιολόγηση των 

δυνητικών επιλογών προϊόντων ή υπηρεσιών, η οποία μετρά αξία όχι βραχυπρόθεσμα αλλά σε 

όρους συνολικών επιπτώσεων ) μιας συγκεκριμένης επιλογής καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου 

ζωής της · από την παραγωγή, τη χρήση και την τελική διάθεσή της. Μέχρι το 2016, κάθε 

ευρωπαϊκή χώρα έπρεπε να ενσωματώσει στο εθνικό της δίκαιο τις οδηγίες της ΕΕ 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25 / ΕΕ, οι οποίες επιτρέπουν και ενθαρρύνουν μια προσέγγιση LCC σε όλες τις 

δημόσιες συμβάσεις. 

Οι κυριότερες προκλήσεις για μια πιο ολοκληρωμένη εφαρμογή του LCC στην πράξη 

περιλαμβάνουν: το προσωπικό προμηθειών που δεν γνωρίζει πώς να το εφαρμόσει, την έλλειψη 

αξιόπιστων δεδομένων για την ενημέρωση των κατάλληλων υπολογισμών · την πολυπλοκότητα 

της μέτρησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων προϊόντων και την περιστασιακή 

σύγκρουση μεταξύ επιλογών χαμηλού κόστους και χαμηλότερου περιβαλλοντικού αντίκτυπου. 

Ωστόσο, επειδή οι δημόσιες αρχές εξυπηρετούν τελικά την κοινωνία, υπάρχει μια τρέχουσα τάση 

να επιθυμούμε να υιοθετήσουμε το LCC στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων, επειδή η LCC, 

όταν αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της, εξετάζει το σύνολο των επιπτώσεων μιας 

συγκεκριμένης επιλογής στην κοινωνία και το περιβάλλον. 

Στη σύνοδο κορυφής των Περιφερειών, το έργο GPP4Growth τα 

τελευταία τρία χρόνια περιγράφηκε σε μια παρουσίαση από το 

Πανεπιστήμιο Πατρών στην Ελλάδα, έταιρος GPP4Growth. Η 

παρουσίαση έδειξε ότι η δράση του έργου επωφελήθηκε από 

τους δημόσιους οργανισμούς, τη χάραξη πολιτικής στις 

περιφέρειες εταίρους και τους ενδιαφερόμενους φορείς της 

προσφοράς: φιλοξενώντας διαπεριφερειακά εργαστήρια για 

εκπροσώπους δημόσιων οργανισμών σχετικά με διαφορετικές 

προσεγγίσεις στις ΠΔΣ, οικολογικά σήματα, παρακολούθηση 

ΠΔΣ και πολλά άλλα. συγκρίνοντας τις εμπειρίες των ΠΔΣ στις 

περιφέρειες εταίρους · δημιουργώντας συστάσεις πολιτικής για 

τις περιοχές GPP4Growth καθώς και την κατάρτιση σχεδίων 

δράσης για τη βελτίωση των μέσων πολιτικής που εντοπίζονται 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πράσινα Κριτήρια 

της ΕΕ 

 
Στην ΕΕ, οι ακόλουθες 

κατηγορίες προϊόντων 

έχουν ήδη λειτουργικά 

κριτήρια GPP που 

μπορούν να 

αξιοποιηθούν από 

δημόσιους φορείς στις 

διαδικασίες προμήθειών 

τους: 

 
- Προϊόντα καθαρισμού 

  και υπηρεσιών 

- Υπολογιστές και 

 οθόνες 

- Χαρτί Αντιγραφής και  

γραφικής παράστασης 

- Ηλεκτρικά και 

  ηλεκτρονικός 

εξοπλισμός 

  (τομέας υγείας) 

- Ηλεκτρική ενέργεια 

- Υπηρεσίες Τροφίμβν 

και Τροφοδοσίας 

- Εξοπλισμός 

απεικόνισης 

-Σχεδιασμός κτιρίου  
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Περισσότερες πληροφορίες 

Αυτή η ενημέρωση πολιτικής παρέχεται από το Τμήμα Επικοινωνιών, Κλιματικής Δράσης και 
Περιβάλλοντος της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας / Roinn Cumarsáide, Gniomhaithe ar son na 
hAeráide agus Comhshaoil και βασίζεται στο περιεχόμενο που παρουσιάστηκε στη Σύνοδο 
Κορυφής των Περιφερειών στη Μάλτα και σε έγγραφο που εκπονήθηκε από το Μικτό Ίδρυμα 
Ανάπτυξης και Διαλόγου της Μάλτας (MRDDF) με τίτλο «Εισαγωγικό Βιβλίο σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα και το δυναμικό της αγοράς της ΕΕ για πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες». Το 
χαρτί εισόδου είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος. 

 
Επισκέψου το www.interregeurope.eu/gpp4growth για περισσότερα για το GPP4Growth.  
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Η σύνοδος κορυφής των περιφερειών GPP4Growth (συνέχεια) 
Μια από τις συζητήσεις της ομάδας επικεντρώθηκε στους παράγοντες που επηρεάζουν τις 

επιχειρήσεις να συμμετέχουν στις ΠΔΣ. Δύο παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής σε σχέση με 

αυτό τονίστηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης ήταν τα εξής: Πρώτον, η παροχή 

συμβουλευτικών συνεδριάσεων για τις επιχειρήσεις ώστε να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν 

σαφώς τα αναθεωρημένα κριτήρια ΠΔΣ που ενδέχεται να ισχύουν για τις επιχειρήσεις τους. Η 

κατανόηση των κριτηρίων ανάθεσης είναι ένα κρίσιμο πρώτο βήμα για να μπορέσουν οι 

επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στα κριτήρια αυτά στην πράξη και στη συνέχεια να 

κοινοποιήσουν αυτή τη συμμόρφωση στις προσφορές τους. Δεύτερον, σημειώθηκε ότι οι 

επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά με την πολιτική δημοσίων συμβάσεων ενδέχεται να 

βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν καλύτερα στις ΠΔΣ. Τέτοιες σημειώσεις θα 

μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε κενά σύγχυσης ή ορισμού που σχετίζονται με τη 

νομοθεσία για τις ΠΔΣ και να καθορίσουν ένα κοινό σύνολο θεμελιωδών όρων σχετικά με τις 

ΠΔΣ, καθώς και να αποσαφηνίσουν τις τεχνικές, περιβαλλοντικές και διαχειριστικές αρχές που 

αποτελούν τη βάση της διαδικασίας υποβολής προσφορών για τις ΠΔΣ. Και πάλι, αυτό το βήμα 

θα καθιστούσε πιο εύκολη την πρόσβαση στις ΠΔΣ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που δεν έχουν 

ακόμη εξασκηθεί στην προσπάθειά τους να «εξοικονομήσουν» τις προσφορές τους και τις 

σχετικές προσφορές προϊόντων ή υπηρεσιών. 

Μια άλλη συζήτηση των ομάδων επικεντρώθηκε στις προσπάθειες του έργου GPP4Growth για 

την έρευνα μεθόδων και εργαλείων κοστολόγησης κύκλου ζωής (LCC) που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν από τους δημόσιους οργανισμούς για την αξιολόγηση των προσφορών. Το 

100% των συμμετεχόντων που συμμετείχαν στην έρευνα κατά τη διάρκεια της έρευνας 

συμφώνησε ότι είναι απαραίτητη η επίσημη κατάρτιση για την υλοποίηση του LCC και ότι 

απαιτείται πλήρης εργαλειοθήκη για το LCC. 

Η τελική συζήτηση της συνόδου κορυφής αφορούσε τη διαθεσιμότητα πράσινων προϊόντων 

στην αγορά. Κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης επισημάνθηκαν παραδείγματα τεχνικών 

προδιαγραφών και κριτηρίων ανάθεσης για διάφορες κατηγορίες προϊόντων, όπως αυτά για τις 

συσκευές διανομής τροφίμων, τις συσκευές διανομής υγιεινής και τα αναλώσιμα και τις 

υπηρεσίες τροφοδοσίας. Ένα βασικό σημείο από τη συνολική συζήτηση ήταν η ιδέα ότι η αγορά 

μπορεί να προσφέρει λύσεις με συνεργατικό τρόπο. μια πιο λειτουργική περιγραφή του τι 

χρειάζεται ένας προμηθευτής σε συνδυασμό με τον αρχικό διάλογο με τους προμηθευτές στην 

αγορά θα οδηγήσει σε περισσότερες πράσινες επιλογές παρά στην περίπτωση που οι προμη- 

θευτές θα καθορίσουν απλά άκαμπτα περιβαλλοντικά κριτήρια χωρίς να συμβουλευθούν την 

αγορά με την ελπίδα ότι η αγορά μπορεί παρέχουν μια κατάλληλη λύση. 
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Τα επόμενα βήματα ... Η δεύτερη φάση του έργου GPP4Growth 
Η Διάσκεψη Κορυφής των Περιφερειών σηματοδότησε το τέλος της πρώτης φάσης του 

έργου GPP4Growth. Για ένα πρόγραμμα Interreg, θα υπάρξει μια δεύτερη φάση σε αυτό το 

έργο, διάρκειας δύο ετών. Η δεύτερη φάση θα απαιτήσει από κάθε οργανισμό εταίρο να 

εφαρμόσει τα αντίστοιχα σχέδια δράσης. Η εφαρμογή θα παρακολουθείται ώστε να 

διασφαλιστεί ότι όλες οι προτεινόμενες ενέργειες θα ολοκληρωθούν. Αυτή η συνεχής 

παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης θα επιτρέψει επίσης να 

καταγραφούν και να αναγνωριστούν από το έργο GPP4Growth οποιεσδήποτε αλλαγές στα 

μέσα πολιτικής που προτείνονται ως αποτέλεσμα της εργασίας της Φάσης 1. 

 Αρκετοί ενδιαφερόμενοι της GPP4Growth που συμμετείχαν στη Σύνοδο 

Κορυφής της Περιφέρειας δέχτηκαν περιήγηση στην εταιρεία 

διαχείρισης αποβλήτων της Wasteserv της Μάλτας. Η περιήγηση 

περιλάμβανε επίδειξη του οδικού εκθέματος Wasteserv 'Sort It Out', το 

οποίο επιτρέπει στους πολίτες να διαχειρίζονται εύκολα και σωστά 

επικίνδυνα υλικά όπως μαγειρικό λάδι και σωήνες φωτός. Ο στόχος της 

Wasteserv στη Μάλτα είναι να καταστεί η υπεύθυνη διαχείριση των 

αποβλήτων αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής του κοινού. 


