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Ζωσ τϊρα, θ οικονομία λειτουργοφςε ςφμφωνα με το γραμμικό μοντζλο «Παίρνω-Φτιάχνω-

Απορρίπτω», όπου κάκε προϊόν αναπόφευκτα φτάνει ςτο τζλοσ τθσ ωφζλιμθσ ηωισ του. Η 

απόρριψθ των προϊόντων που καταναλϊνονται, ςε ςυνδυαςμό με τθν αφξθςθ του 

πλθκυςμοφ και του πλοφτου, δθμιουργεί προβλιματα κακϊσ αυξάνεται θ ηιτθςθ για 

ςπάνιεσ πρϊτεσ φλεσ και υποβακμίηεται το περιβάλλον. Η κυκλική οικονομία αποτελεί 

λοιπόν ζνα ςφνολο παραγωγικϊν και οικονομικϊν δραςτθριοτιτων που εςτιάηουν ςτο 

περιοριςμό τθσ ςπατάλθσ των πόρων που χρθςιμοποιοφνται ςτθ παραγωγικι διαδικαςία. 

Ωσ βιώςιμη ανάπτυξη κεωρείται θ ανάπτυξθ που είναι ςυμβατι με τθ προςταςία και τθ 

βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ, αυτι που δεν εξαντλεί τουσ φυςικοφσ πόρουσ αλλά τουσ 

διαφυλάςςει όχι μόνο για τισ παροφςεσ, αλλά και για τισ μελλοντικζσ γενιζσ. Σιμερα, θ 

βιϊςιμθ ανάπτυξθ αντιμετωπίηεται πια ωσ θ ενδεδειγμζνθ μορφι ανάπτυξθσ ςε ευρωπαϊκό 

και εκνικό επίπεδο. 

Βαςικό εργαλείο πραγμάτωςθσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ ςτο πεδίο των δθμοςίων 

ςυμβάςεων είναι οι Πράςινεσ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ (ΠΔΣ). Στθ διαδικαςία ανάκεςθσ ΠΔΣ και 

για τθν επίτευξθ του ςτόχου τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, ειςζρχονται δυναμικά 

περιβαλλοντικά κριτιρια και χωρίσ αυτά, μια δθμόςια ςφμβαςθ ΔΕΝ είναι «πράςινθ». 

Πράςινεσ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ είναι οι διαδικαςίεσ με τισ οποίεσ ο δθμόςιοσ τομζασ 

προμθκεφεται προϊόντα, υπθρεςίεσ ι εργαςίεσ, χρθςιμοποιϊντασ πράςινα κριτιρια κατά 

τθν αξιολόγθςθ προςφορϊν Με βάςθ το κοινοτικό κεςμικό πλαίςιο, οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ 

προμθκειϊν μποροφν να χρθςιμοποιοφν περιβαλλοντικά κριτιρια κατά τθν προκιρυξθ 

διαγωνιςμϊν και τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν,  

Προχπόκεςθ να ικανοποιοφνται ταυτόχρονα οι βαςικζσ αρχζσ τθσ διαφάνειασ, τθσ ιςότιμθσ 

μεταχείριςθσ και τθσ μθ διάκριςθσ 

• Με τισ ΠΔΣ, οι υπθρεςίεσ προμθκειϊν μποροφν: 

• να μειϊςουν το ενεργειακό και οικολογικό τουσ αποτφπωμα, ςυμβάλλοντασ 

ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ 

• να μειϊςουν τισ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον 

• να ςυμβάλλουν ςτθν βιϊςιμθ χριςθ των φυςικϊν πόρων 

• να προωκιςουν τθν καινοτομία και τθν ανταγωνιςτικότθτα 

• να λειτουργιςουν ωσ παράδειγμα για των ιδιωτικό τομζα 

• να εξοικονομιςουν δθμόςιουσ πόρουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ το κόςτοσ 

κφκλου ηωισ.  



Η ειςαγωγι και ζνταξθ των περιβαλλοντικϊν κριτθρίων λαμβάνει χϊρα ςε όλα τα ςτάδια 

μιασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. Τονίηουμε ιδιαίτερα τθ ςθμαςία τθσ ςτροφισ τθσ ευρωπαϊκισ 

νομοκεςίασ από το κριτιριο τθσ χαμθλότερθσ τιμισ ςε αυτό τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από 

οικονομικισ άποψθσ προςφοράσ. 

Το ςχζδιο δράςθσ είναι το ςθμαντικότερο παράγωγο του ζργου αφοφ ςε αυτό κα 

βαςιςτοφν ςε μεγάλο βακμό οι αλλαγζσ πολιτικισ που επιδιϊκονται από το ζργο 

μακροπρόκεςμα Η ζκκεςθ των οργάνων πολιτικισ ςτισ δραςτθριότθτεσ του ζργου ζχει 

ςτόχο αφενόσ να τα ενθμερϊςει ςχετικά με τθ ςπουδαιότθτα των ςτόχων του ζργου, 

αφετζρου να αποκτιςουν γνωμοδοτικι ικανότθτα επί των προτάςεων που κα 

ςυμπεριλθφκοφν ςτο ςχζδιο 

• Το Σχζδιο Δράςθσ, μεταξφ άλλων, μπορεί να περιλαμβάνει: 

• Αλλαγζσ ςτον τρόπο διαχείριςθσ/διοίκθςθσ του οργάνου πολιτικισ 

• Αλλαγι ςτουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ 

• Υλοποίθςθ νζων ζργων 

Κακϊσ ο βακμόσ υλοποίθςθσ εξαρτάται κυρίωσ από τθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, ςτθ 

ςυνζχεια παρακζτουμε προτάςεισ για ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ που κα ςυμπεριλθφκοφν ςτο 

τελικό ΣΔ Η επικρατζςτερθ (πικανι) πθγι χρθματοδότθςθσ και για τισ 3 δράςεισ είναι θ 

περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ και ςυγκεκριμζνα το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Δυτικισ 

Ελλάδοσ 2014-2020 

1. Δημιουργία και χρήςη προτφπων (templates) για κατηγορίεσ προϊόντων που θα 

ςυμπεριλαμβάνουν προεπιλεγμζνα πράςινα κριτήρια  

2. Απονομή βραβείων ΠΔΣ από την Περιφζρεια 

3. Αλλαγή δημόςιου φωτιςμοφ με λαμπτήρεσ τεχνολογίασ LED  

Πολλοί παράγοντεσ μπορεί να επθρεάςουν τθν υλοποίθςθ. Η φάςθ τθσ παρακολοφκθςθσ 

κα διαρκζςει 2 ζτθ (από το 2020 ζωσ το 2021) και κα καταγράφει οποιοδιποτε κζμα 

προκφψει και κα προςαρμόηει το ΣΔ ςτισ εκάςτοτε αλλαγζσ Ο βακμόσ υιοκζτθςθσ του ΣΔ 

εξαρτάται εξ’ ολοκλιρου από τθν Περιφζρεια Φυςικά το ΣΔ δεν είναι δεςμευτικό αλλά όςο 

μεγαλφτεροσ ο βακμόσ ζγκριςθσ και αποδοχισ του από τθν Περιφζρεια τόςο περιςςότερεσ 

πικανότθτεσ ζχουν να υλοποιθκοφν οι προτεινόμενεσ δράςεισ χωρίσ βεβαίωσ να αλλάηει ο 

χαρακτιρασ του προαιρετικοφ 

 

*Περίλθψθ ομιλίασ ςτο 7ο Συνζδριο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ, ςτθ Συνεδρία Κυκλικι 

Οικον0μία & Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ, 19 - 21, Σεπτεμβρίου 2019, Πάτρα  

 


