


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, 
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Οι δημόσιες συμβάσεις στην υπηρεσία του περιβάλλοντος

Βρυξέλλες, Ιούλιος 2008

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Πράσινη Δημόσια Σύμβαση 
ορίζεται η διαδικασία όπου οι αναθέτουσες αρχές επιδιώκουν 
να  προμηθευτούν αγαθά, υπηρεσίες και έργα με μειωμένες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, 
σε σύγκριση με αντίστοιχα προϊόντα, υπηρεσίες και δημόσια έργα 
με τις ίδιες βασικές λειτουργικότητες. 

Βρυξέλλες, 16.7.2008 | COM(2008) 400



ΣυμβάσειςΠράσινες 
Δημόσιες
Ενδεικτικά οφέλη 

Εκπλήρωση στόχων 
περιβαλλοντικής πολιτικής 

για την κλιματική αλλαγή, 
την ενεργειακή απόδοση, 

την ποιότητα του αέρα

Προώθηση της καινοτομίας 
και της ανάπτυξης 
ανταγωνιστικών βιώσιμων 
λύσεων σε τοπικό επίπεδο

Αύξηση της οικονομικής
απόδοσης εάν συνεκτιμηθεί
το κόστος του κύκλου ζωής

Οι δημόσιοι φορείς
ενισχύουν την εικόνα
τους και δίνουν το
καλό παράδειγμα



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, 
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Η ανακοίνωση παρουσιάζει μια στρατηγική για τις δημόσιες συμβάσεις η οποία 
θεσπίζει το γενικό πλαίσιο πολιτικής και καθορίζει σαφείς προτεραιότητες για τη 
βελτίωση των δημόσιων συμβάσεων στην πράξη και τη στήριξη των επενδύσεων στο 
εσωτερικό της ΕΕ. 

Στρασβούργο, Οκτώβριος 2017

«Να γίνουν οι 
δημόσιες συμβάσεις 

αποτελεσματικές 
μέσα στην Ευρώπη 

και για την Ευρώπη» 
Oι δημόσιες συμβάσεις  
αποτελούν ένα ισχυρό 

εργαλείο για την 
επίτευξη στόχων 
περιβαλλοντικής 

πολιτικής



Θεσμικό 
πλαίσιο 

Εργαλεία

Εκπαίδευση

Δίκτυα 
Συνεργασίες 

Η διατύπωση των 
περιβαλλοντικών 

προδιαγραφών, των 
κριτηρίων επιλογής και 

ανάθεσης και των 
συμβατικών ρητρών 

πρέπει να είναι 
απολύτως σύμφωνη με 

τις διατάξεις της 
ενωσιακής και εθνικής 

νομοθεσίας για τις 
δημόσιες συμβάσεις.

Βασικά στοιχεία
για την εφαρμογή

των  ΠΔΣ

Πώς θα κάνω
μία δημόσια

σύμβαση
πράσινη;



A European Green Deal - Making the EU climate-neutral by 2050

«Θέλω η Ευρώπη να γίνει η πρώτη κλιματικά
ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο μέχρι το 2050.»



ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (2021-2023)
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Οι ΠΔΣ μέσα από το Εθνικό 
Σχέδιο Δράσης εξυπηρετούν 

τους στόχους της Εθνικής 
Στρατηγικής για τις Δημόσιες 

Συμβάσεις, της Εθνικής 
Στρατηγικής για την Κυκλική 

Οικονομία και το Εθνικό Σχέδιο 
για την Ενέργεια και το Κλίμα 

(ΕΣΕΚ).

Με την υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 466/Β/8-2-2021) εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για 

την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων για τα έτη 2021 έως 2023.



Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης
θέτει ποσοτικούς στόχους
για το σύνολο των δημοσίων
συμβάσεων που θα
προκηρύσσονται κατ’έτος ανά
φορέα υλοποίησης για τις
 κατηγορίες των αγαθών,
    υπηρεσιών και δημοσίων έργων,
       δεσμευτικής και μη 
              δεσμευτικής εφαρμογής.

ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Κεντρικές κυβερνητικές

αρχές: 
 Έναρξη από 1.1.2021 

Μη κεντρικές αναθέτουσες
αρχές:

Έναρξη από 1.1.2022 

Αναθέτοντες φορείς:   
Έναρξη από 1.1.2023      

Κατηγορίες αγαθών,
υπηρεσιών και έργων

δεσμευτικής
εφαρμογής

Χαρτί φωτοαντιγραφής
και γραφής

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
και οθόνες

Εξοπλισμός απεικόνισης 

Εσωτερικός φωτισμός
Λαμπτήρες LED

Κλιματιστικά μηχανήματα

Λιπαντικά 

Μεταφορικά μέσα

Οδοφωτισμός και σηματοδότες
κυκλοφορίας 



Κατηγορίες αγαθών,
υπηρεσιών και έργων μη
δεσμευτικής εφαρμογής

Έπιπλα

Προϊόντα
κλωστοϋφαντουργίας

Προϊόντα και υπηρεσίες
συντήρησης εξωτερικών

δημοσίων χώρων

Υποδομές διαχείρισης λυμάτων

Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός
εξοπλισμός χρησιμοποιούμενος

στον τομέα της
υγειονομικής περίθαλψης 

Σχεδιασμός οδοποιίας,
κατασκευή και συντήρηση

Σχεδιασμός κτιρίων γραφείων,
κατασκευή και διαχείριση



Ιστοσελίδα ΠΔΣ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και gpp helpdesk
https://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm 

Ιστοσελίδα ΠΔΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και helpdesk
http://www.mindev.gov.gr/πράσινες-δημόσιες-συμβάσεις 

Χρήσιμες ιστοσελίδες


