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Θέμα: Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ Πξάζηλσλ Γεκφζησλ πκβάζεσλ 
 
 
Αμηφηηκε θχξηε Τπνπξγέ, 
 
αο δηαβηβάδνπκε πξνηάζεηο θαη απφςεηο επί ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ πξνψζεζε 
ησλ Πξάζηλσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, φπσο εγθξίζεθαλ απφ ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ 
ΣΔΔ/ΣΚΜ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο ηνπ Σκήκαηνο. 
 
 
Σνλ επηέκβξην ηνπ 2020 θαηαηέζεθε ζηελ δεκφζηα δηαβνχιεπζε ην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα 
ηελ πξνψζεζε ησλ Πξάζηλσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ.  
Σν ΣΔΔ/ΣΚΜ ζεσξεί ηδηαίηεξα ζεηηθή ηελ εθπφλεζε ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο θαη ζεσξεί 
ππνρξέσζε λα ζπκβάιεη ηφζν ζηελ επίζπεπζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ, φζν θαη ζηε βειηίσζε ηνπ 
πιαηζίνπ πινπνίεζεο.  
Δλφςεη ηεο επηθχξσζεο ηνπ ρεδίνπ, ζαο θαηαζέηνπκε ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο, γηα ηελ 
πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ: 
 

1. Δίλαη αλαγθαίν λα θαηαξηηζζεί αλαιπηηθφο θαηάινγνο ησλ λνκνζεηεκάησλ πνπ ρξήδνπλ 

ηξνπνπνίεζεο γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο εθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ. 

2. Πξέπεη λα ηεζνχλ δεζκεπηηθνί ζηφρνη γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ σξηκφηεηα ηεο αγνξάο θαη ησλ ππεξεζηψλ.  

Ηδηαίηεξα γηα ηα ηξφθηκα, νη δεζκεπηηθνί ζηφρνη κπνξνχλ λα δξάζνπλ σο θαηαιχηεο 
ζηελ εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο θαη ζηε βηνινγηθή γεσξγία, σο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηεο 
ειιεληθήο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. 
ε φηη αθνξά ηελ ρξήζε αλαθπθισκέλσλ πιηθψλ ζηα δεκφζηα ηερληθά έξγα, νη 
δεζκεπηηθνί ζηφρνη κε ηελ πξφβιεςε ειέγρνπ ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ πιηθψλ ζα έρνπλ 
εμαηξεηηθά ζεηηθή επίπησζε φρη κφλν ζηελ εμνηθνλφκεζε πξσηνγελψλ πιψλ, αιιά θαη 
ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ γηα ηελ αλαθχθισζε ησλ ΑΔΚΚ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο απφ ηελ αλεμέιεγθηε δηάζεζε ζην πεξηβάιινλ. 

3. Να μεθηλήζεη επξχ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ ζηειερψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε 

δηαδηθαζία ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ θαη λα εληζρπζνχλ νη ππεξεζίεο κε λέν 

πξνζσπηθφ, θνξέα λέσλ αληηιήςεσλ θαη θαηαξηηζκέλν ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

Παξάιιεια πξνηείλεηαη λα νξγαλσζνχλ δξάζεηο ελεκέξσζεο ζηνπο αηξεηνχο ηεο 

Απηνδηνίθεζεο.  
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4. Να μεθηλήζνπλ άκεζα πηινηηθέο πξάζηλεο ζπκβάζεηο ζε θάζε θαηεγνξία αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ, ψζηε λα απνηεινχλ πξφηππν γηα ηελ επξχηεξε πηνζέηεζε ηνπο. 

5. Θα πξέπεη λα εηζαρζεί ζχληνκα σο ππνρξεσηηθή ε ρξήζε ηνπ Κφζηνπο Κχθινπ Εσήο 

(Life Cycle Cost – LCC). Ζ ηηκή αγνξάο ή ην θφζηνο θαηαζθεπήο απνηειεί θνκκάηη κφλν 

ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θηήζεο, θαζψο ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα θφζηε ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο, θαζψο θαη ηα ζρεηηθά κε ην ηέινο θχθινπ δσήο ελφο ηερληθνχ έξγνπ ή 

πξντφληνο, ήηνη απηά ηεο ζέζεο εθηφο ιεηηνπξγίαο/παξνπιηζκνχ, απνθαηάζηαζεο ή/θαη 

δηάζεζεο. Γηα λα εθαξκφδεηαη ε βέιηηζηε ιχζε πεξηβαιινληηθά αιιά θαη 

ηερλννηθνλνκηθά ηα θφζηε απηά ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη λα αμηνινγνχληαη.  

6. Θα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ «ζπζηεκάησλ ππεξεζηψλ-

πξντφλησλ» (Product Service Systems-PSS) ήηνη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ 

αληηκεηψπηζε «ησλ πξντφλησλ σο ππεξεζίεο», σο κέζν γηα ηελ κείσζε ησλ 

παξαγφκελσλ απνβιήησλ, αιιά θαη θίλεηξν πξνο ηηο εηαηξείεο γηα ηελ παξαγσγή 

αλζεθηηθφηεξσλ πξντφλησλ.  Δθαξκνδφκελα παξαδείγκαηα είλαη ε ρξεκαηνδνηηθή 

κίζζσζε, π.ρ. θσηνηππηθψλ αληί γηα ηελ αγνξά απηψλ ή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, 

θαζψο θαη ε αγνξά ηεο ππεξεζίαο «θσηηζκνχ» ελφο θηεξίνπ, ζε αληίζεζε κε ηελ αγνξά 

ιακπηήξσλ.  

 
 
Δίκαζηε ζηε δηάζεζε ησλ ζπλεξγαηψλ ζαο  γηα θάζε δηεπθξίληζε θαη ζπλεξγαζία. 
 
 

Με εθηίκεζε  
 

Γηα ην ΣΔΔ / ΣΚΜ 
         Ο Πξφεδξνο 

 
 
 

            Γεψξγηνο Σζαθνχκεο 
 

 
 

Κοινοποίηζη:  
- Γεληθφ Γξακκαηέα Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Τδάησλ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο 

θ. Αξαβψζε  

e-mail: grggper@ypen.gr 

- ΣΔΔ & ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΑ ΣΜΖΜΑΣΑ ΣΔΔ 

 
 
ςνημμένα: 
- Κείκελν απφςεσλ θαη πξνηάζεσλ 

 
Εζωηεπική διανομή 
ΣΔΔ Φ (Υξνλ.Αξρείν,ΣΔΑΘ) 
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Εθνικό σέδιο Δπάζηρ για ηην πποώθηζη ηων Ππάζινων Δημόζιων ςμβάζεων 
 
Σνλ επηέκβξην ηνπ 20201 θαηαηέζεθε ζηελ δεκφζηα δηαβνχιεπζε ην Δζληθφ ρέδην 
Γξάζεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ Πξάζηλσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη αλακέλεηαη ε 
επηθχξσζε ηνπ, ε νπνία ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ρεδίνπ έπξεπε λα 
είρε νινθιεξσζεί κέρξη ηέινο Οθησβξίνπ, κε Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε. 
Ζ Μφληκε Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ ζεσξεί ηδηαίηεξα ζεηηθή ηελ 
εθπφλεζε ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο θαη ζεσξεί ππνρξέσζε λα ζπκβάιεη ηφζν ζηελ 
ελεκέξσζε ησλ ζπλαδέιθσλ κεραληθψλ θαη ησλ θνξέσλ ηεο Πεξηθέξεηαο, φζν θαη 
ζηελ επίζπεπζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ, κε παξάιιειε βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ 
πινπνίεζεο.  
Οη Πξάζηλεο Γεκφζηεο πκβάζεηο (ΠΓ) νξίδνληαη σο ε «δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη 
δεκφζηεο αξρέο επηδηψθνπλ λα ζπλάςνπλ ζπκβάζεηο γηα αγαζά, ππεξεζίεο θαη έξγα κε 
κηθξφηεξεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαζ᾽ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, 
ζε ζχγθξηζε κε αγαζά, ππεξεζίεο θαη έξγα πνπ επηηεινχλ ηελ ίδηα πξσηαξρηθή 
ιεηηνπξγία ηα νπνία ζα απνηεινχζαλ ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ππφ άιιεο 
ζπλζήθεο»2.   
Οη ΠΓ απνηεινχλ ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ πεξηβαιινληηθήο 
πνιηηηθήο, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηε ρξήζε ησλ πφξσλ θαη ηε 
βηψζηκε θαηαλάισζε θαη παξαγσγή.3 
 
Ιζηοπικό 
 
Ζ Δ.Δ. εηζήγαγε ηελ έλλνηα ησλ ΠΓ ην 2003 κε ηελ Αλαθνίλσζε γηα ηελ 
Οινθιεξσκέλε Πνιηηηθή Πξντφλησλ, κε ηελ νπνία ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνηξέπεη 
ηα θξάηε – κέιε λα πηνζεηήζνπλ θξηηήξηα ζπλεθηίκεζεο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θχθινπ 
δσήο ζηηο πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ.4 
Ζ Διιάδα κε ην Νφκν 3855/2010 ζπγθξνηεί δηππνπξγηθή Δπηηξνπή γηα ηελ εθπφλεζε 
ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ, κε επηζπεχδνπζα Τπεξεζία ην ΤΠΔΚΑ. 
Σν 2012 παξαδίδεηαη ζην ΤΠΔΚΑ, κεηά απφ ζρεηηθή αλάζεζε, κειέηε κε ηίηιν 
«Πξφηαζε Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηηο Πξάζηλεο Γεκφζηεο Πξνκήζεηεο».5  
Σν 2014 ην λνκηθφ πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο 
ζπγθεθξηκελνπνηείηαη θαη παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο λα 
ιακβάλνπλ ππφςε πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο 
πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ.6  
Με ην Ν. 4342/2015 αλαζπγθξνηείηαη ε δηππνπξγηθή Δπηηξνπή θαη αλαιακβάλεη ηνλ 
ζπληνληζηηθφ ξφιν ε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηή 
ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ.   
Με ηνλ Ν. 4412/2016 ελζσκαηψλεηαη ζην εζληθφ δίθαην ε δπλαηφηεηα δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, εξγαζηψλ θαη έξγσλ κε θξηηήξηα ην ζπλνιηθφ θφζηνο θαη ηελ 
αλάιπζε ηνπ θχθινπ δσήο. 
Σν 2019 ε Δ.Δ. πηνζεηεί ηελ «Δπξσπατθή Πξάζηλε πκθσλία»7 σο απάληεζε ζηηο 
πξνθιήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ θαη δέζκεπζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 
θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

                                                           
1
 http://www.opengov.gr/ypoian/?p=11247 

2
 COM(2008)400 / 16-07-2008 

3
 Πράςινεσ αγορζσ! Εγχειρίδιο για τισ πράςινεσ δημόςιεσ ςυμβάςεισ 3η ζκδοςη. Ε.Ε. 2016 

4
 COM(2003)302 / 18-06-2003 

5
 Εταιρεία ΕΠΤΑ Α.Ε. 9/2012 

6
 Οδηγία 2014/24/ΕΕ και Οδηγία 2014/25/ΕΕ, 26-02- 2014 

7
 COM(2019)640 / 11-12-2019  
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Ζ Δ.Δ. έρεη επηιέμεη ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξάζηλσλ θξηηεξίσλ, 
κε αλάιπζε πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ φπσο, ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ ζην 
πεξηβάιινλ, θφζηε δεκφζησλ δαπαλψλ, ελδερφκελνο αληίθηππνο ζηνπο πξνκεζεπηέο, 
πνιηηηθή επαηζζεζία, δηαζεζηκφηεηα ηεο αγνξάο, νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. Σα 
θξηηήξηα αλά ηνκέα πξνηεξαηφηεηαο απνηππψλνληαη ζηε ζρεηηθή ηζηνζειίδα ηεο 
Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔ8. 
 
Τθιζηάμενη καηάζηαζη 
 
17 ρξφληα απφ ηελ πξψηε Αλαθνίλσζε ηεο Δ.Δ. θαη 10 ρξφληα κεηά ηελ ζεζκνζέηεζε 
ηεο δηαδηθαζίαο εθπφλεζεο ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο, ε ρψξα καο βξίζθεηαη ζηηο 
ηειεπηαίεο ζέζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
Σν παξαθάησ γξάθεκα απφ επηζηεκνληθφ άξζξν9 απεηθνλίδεη ηελ θαηάζηαζε ην 2018. 

 
Γηάθνξνη ιφγνη, φπσο έιιεηςε ζαθψλ νδεγηψλ θαη πιήξνπο λνκνζεηηθήο θάιπςεο, 
έιιεηςε εθπαίδεπζεο ζηα ζηειέρε ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζπληάζζνπλ ηηο δηαθεξχμεηο, 
έιιεηςε βνχιεζεο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηεο εθάζηνηε αξκφδηαο Τπεξεζίαο, νδήγεζαλ 
ζηελ αδξάλεηα ηηο πξνβιέςεηο ησλ άξζξσλ 86 θαη 87 ηνπ Ν. 4412/2016. 
χκθσλα κε ηελ έθζεζε ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Buy Smart+ Πξάζηλεο 
Πξνκήζεηεο ζηελ Δπξψπε»10, εληνπίζηεθαλ κεηαμχ άιισλ ηα θάησζη ζεκαληηθά 
εκπφδηα ζηνλ ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα:  
α) Γεκνζηνλνκηθέο αξρέο εκπνδίδνπλ ηελ ρξεκαηνδφηεζε θφζηνπο κηαο επέλδπζεο 
απφ ηελ εμνηθνλφκεζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο 
β) Έιιεηςε δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ γηα ηηο αξρηθέο πςειφηεξνπ θφζηνπο 
γ) Έιιεηκα ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο θχθινπ δσήο – ε αξρηθή ηηκή παξακέλεη ην 
βαζηθφ θξηηήξην αμηνιφγεζεο 
δ) Έιιεηςε ηερλνγλσζίαο ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ 
ε) Έιιεηςε αληαιιαγήο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ 
θνξέσλ. 
Γεκφζηεο πκβάζεηο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ ελζσκαηψζεη 
κφλν ζηνηρεηψδε πξάζηλα θξηηήξηα, φπσο ε ππνρξέσζε πηζηνπνίεζεο θαηά ISO. 

                                                           
8
 https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm 

9
 Chunling Yu, Toru Morotomi, Haiping Yu «What Influences Adoption of Green Award Criteria in a Public 

Contract? An Empirical Analysis of 2018 European Public Procurement Contract Award Notices». Sustainability, 
2020 
10

 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., 2014 Πρόγραμμα «Ευφυήσ Ενζργεια – Ευρώπη» 
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Δπίζεο, εθαξκφδνληαη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πξνκήζεηα ιακπηήξσλ θαη 
ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, σο πξνο ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε.   
Οη Γεκφζηεο πκβάζεηο αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 14% ηνπ ΑΔΠ ζηελ Δ.Δ. θαη 
δχλαληαη λα νδεγήζνπλ ηελ αγνξά πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. 
Ωζηφζν, ην ειιεληθφ δεκφζην πξνρσξάεη κε αηνικία θαη έπεηαη ηεο αγνξάο. 
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δηεζλείο ρξεκαηνδνηηθνί νξγαληζκνί θαη νκάδεο θνξπθαίσλ 
επελδπηψλ εζηηάδνπλ ζηελ θπθιηθή νηθνλνκία θαη αληηιακβάλνληαη φηη ε θιηκαηηθή 
αιιαγή είλαη έλαο ζπζηεκηθφο θίλδπλνο, απφ ηνλ νπνίν δελ κπνξνχλ λα 
δηαθνξνπνηεζνχλ. Απφ ην 2016 έσο ην πξψην εμάκελν ηνπ 2020 δεθαπιαζηάζηεθαλ 
ηα ηδησηηθά funds πνπ εζηηάδνπλ ζηελ θπθιηθή νηθνλνκία.11 Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη έλα 
απφ ηα κεγαιχηεξα fund αλαθνίλσζε ην 2020 ηελ «απεμάξηεζε» απφ εηαηξίεο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε πςειέο αηκνζθαηξηθέο εθπνκπέο. 
 
Πποηάζειρ Εθνικού σεδίος  
 
Απφ ην παξαπάλσ πιαίζην θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ρξεκαηνδνηηθνχο πφξνπο 
πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζε ηεο ε Διιάδα γηα ηελ αιιαγή ηνπ παξαγσγηθνχ θαη 
θαηαλαισηηθνχ ηεο κνληέινπ, θαίλεηαη φηη νθείινπκε λα θηλεζνχκε κε κεγάιε 
ηαρχηεηα.  
Σν ρέδην δξάζεο γηα ηηο ΠΓ πεξηιακβάλεη ηηο εμήο θαηεγνξίεο πξντφλησλ / 
ππεξεζηψλ κε δεζκεπηηθνχο ζηφρνπο: 
1. Υαξηί θσηναληηγξαθήο θαη γξαθήο.  
2. Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη νζφλεο.  
3. Δμνπιηζκφο απεηθφληζεο.  
4. Δζσηεξηθφο θσηηζκφο – ιακπηήξεο LED.  
5. Κιηκαηηζηηθά κεραλήκαηα.  
6. Βηναπνηθνδνκήζηκα ιηπαληηθά κέζα.  
7. Μεηαθνξηθά κέζα, δειαδή νρήκαηα θαη ππεξεζίεο κεηαθνξάο.  
 
θαη επηπιένλ ζε πξναηξεηηθφ επίπεδν (κε δεζκεπηηθήο εθαξκνγήο):  
 
8. Έπηπια.  
9. Πξντφληα θισζηνυθαληνπξγίαο.  
10. Πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζπληήξεζεο εμσηεξηθψλ δεκφζησλ ρψξσλ.  
11. Τπνδνκέο δηαρείξηζεο ιπκάησλ.  
12. Ζιεθηξηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.  
13. Αλαγελλεκέλα ιηπαληηθά κέζα.  
14. ρεδηαζκφο νδνπνηίαο, θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε.  
15. ρεδηαζκφο θηηξίσλ γξαθείσλ, θαηαζθεπή θαη δηαρείξηζε.  
 
ην ρέδην αλαγλσξίδεηαη ν ηζρπξφο πεξηβαιινληηθφο αληίθηππνο ηεο παξαγσγήο θαη 
ηεο ρξήζεο ησλ εηδψλ θαζαξηζκνχ, θαζψο θαη ηεο πςειήο αμίαο ησλ ζρεηηθψλ 
ζπκβάζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ. Παξφια απηά, ε θαηεγνξία δελ εληάζζεηαη ζηνπο ζηφρνπο 
ηνπ ζρεδίνπ, αιιά πξνηείλεηαη ε εθπφλεζε πηινηηθήο κειέηεο ην 2020, ιφγσ 
δπζθνιηψλ ζηελ πηζηνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ. 
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Για ηην πποώθηζη ηηρ εθαπμογήρ και ηην επίηεςξη ηων ζηόσων ηος σεδίος, 
επιζημαίνοςμε ηα ακόλοςθα: 
 

1. Δίλαη αλαγθαίν λα θαηαξηηζζεί αλαιπηηθφο θαηάινγνο ησλ λνκνζεηεκάησλ πνπ 

ρξήδνπλ ηξνπνπνίεζεο γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο εθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ. 

2. Πξέπεη λα ηεζνχλ δεζκεπηηθνί ζηφρνη γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ σξηκφηεηα ηεο αγνξάο θαη ησλ 

ππεξεζηψλ.  

Ηδηαίηεξα γηα ηα ηξφθηκα, νη δεζκεπηηθνί ζηφρνη κπνξνχλ λα δξάζνπλ σο 
θαηαιχηεο ζηελ εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο θαη ζηε βηνινγηθή γεσξγία, σο 
ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηεο ειιεληθήο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηεο 
πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. 
ε φηη αθνξά ηελ ρξήζε αλαθπθισκέλσλ πιηθψλ ζηα δεκφζηα ηερληθά έξγα, νη 
δεζκεπηηθνί ζηφρνη κε ηελ πξφβιεςε ειέγρνπ ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ πιηθψλ 
ζα έρνπλ εμαηξεηηθά ζεηηθή επίπησζε φρη κφλν ζηελ εμνηθνλφκεζε πξσηνγελψλ 
πιψλ, αιιά θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ γηα ηελ αλαθχθισζε ησλ ΑΔΚΚ θαη 
ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ αλεμέιεγθηε δηάζεζε ζην 
πεξηβάιινλ. 

3. Να μεθηλήζεη επξχ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ ζηειερψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε 

δηαδηθαζία ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ θαη λα εληζρπζνχλ νη ππεξεζίεο κε λέν 

πξνζσπηθφ, θνξέα λέσλ αληηιήςεσλ θαη θαηαξηηζκέλν ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

Παξάιιεια πξνηείλεηαη λα νξγαλσζνχλ δξάζεηο ελεκέξσζεο ζηνπο αηξεηνχο 

ηεο Απηνδηνίθεζεο.  

4. Να μεθηλήζνπλ άκεζα πηινηηθέο πξάζηλεο ζπκβάζεηο ζε θάζε θαηεγνξία αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ, ψζηε λα απνηεινχλ πξφηππν γηα ηελ επξχηεξε πηνζέηεζε ηνπο. 

5. Θα πξέπεη λα εηζαρζεί ζχληνκα σο ππνρξεσηηθή ε ρξήζε ηνπ Κφζηνπο Κχθινπ 

Εσήο (Life Cycle Cost – LCC). Ζ ηηκή αγνξάο ή ην θφζηνο θαηαζθεπήο απνηειεί 

θνκκάηη κφλν ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θηήζεο, θαζψο ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 

θφζηε ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, θαζψο θαη ηα ζρεηηθά κε ην ηέινο θχθινπ 

δσήο ελφο ηερληθνχ έξγνπ ή πξντφληνο, ήηνη απηά ηεο ζέζεο εθηφο 

ιεηηνπξγίαο/παξνπιηζκνχ, απνθαηάζηαζεο ή/θαη δηάζεζεο. Γηα λα εθαξκφδεηαη 

ε βέιηηζηε ιχζε πεξηβαιινληηθά αιιά θαη ηερλννηθνλνκηθά ηα θφζηε απηά ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη λα 

αμηνινγνχληαη.  

6. Θα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ «ζπζηεκάησλ 

ππεξεζηψλ-πξντφλησλ» (Product Service Systems-PSS) ήηνη ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ αληηκεηψπηζε «ησλ πξντφλησλ σο ππεξεζίεο», σο 

κέζν γηα ηελ κείσζε ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ, αιιά θαη θίλεηξν πξνο ηηο 

εηαηξείεο γηα ηελ παξαγσγή αλζεθηηθφηεξσλ πξντφλησλ.  Δθαξκνδφκελα 

παξαδείγκαηα είλαη ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, π.ρ. θσηνηππηθψλ αληί γηα ηελ 

αγνξά απηψλ ή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, θαζψο θαη ε αγνξά ηεο ππεξεζίαο 

«θσηηζκνχ» ελφο θηεξίνπ, ζε αληίζεζε κε ηελ αγνξά ιακπηήξσλ.  

 

Ζ ΜΟΝΗΜΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 


