ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Με το ΦΕΚ 466 της 8.2.2021 οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενέκριναν το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για
την Προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2021-2023.
Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης αναφέρεται στο πρώτο του τμήμα στο
νομικό πλαίσιο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και στις υφιστάμενες
πολιτικές ενώ στο δεύτερο τμήμα του αναλύεται η μεθοδολογική προσέγγιση
για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων που έχουν αναδειχθεί μέσα από την
έρευνα αγοράς και γίνεται αναλυτική αναφορά σε συγκεκριμένα προϊόντα και
στα περιβαλλοντικά κριτήρια. Τέλος αφιερώνεται ένα τμήμα του Σχεδίου στη
διαχείριση και υλοποίηση του, στην επικαιροποίηση και στις δράσεις
εμπλοκής, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εμπλεκομένων μερών. Στα
δύο Παραρτήματα παρατίθενται πολύτιμα στοιχεία σχετικά με τις Δημόσιες
Συμβάσεις για την περίοδο 2015-2019 καθώς και τα Κριτήρια των Δημοσίων
Συμβάσεων.

Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) ορίζονται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως «η διαδικασία με την οποία οι δημόσιες αρχές
επιδιώκουν να συνάψουν συμβάσεις για αγαθά, υπηρεσίες και έργα με
μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ᾽ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής
τους, σε σύγκριση με αγαθά, υπηρεσίες και έργα που επιτελούν την ίδια
πρωταρχική λειτουργία τα οποία θα αποτελούσαν το αντικείμενο της σύμβασης
υπό άλλες συνθήκες».
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δαπάνες

ηλεκτρονικού
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πληροφορικής,
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μεταφορές και υλικά καθαρισμού. Όλα αυτά τα αγαθά, οι υπηρεσίες και τα
έργα έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια του
συνολικού κύκλου ζωής τους, από την παραγωγή, τη χρήση έως και την
απόσυρσή τους. Είναι υπεύθυνα για αυξημένες εκπομπές αερίων του

θερμοκηπίου, τη ρύπανση, τη μείωση της βιοποικιλότητας και την εξάντληση
των φυσικών πόρων.
Οι ΠΔΣ μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα προώθησης
της

καινοτομίας,

ισχυρό

εργαλείο

εφαρμογής

περιβαλλοντικών,

κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών ενώ διασυνδέονται με τις αρχές
της Κυκλικής Οικονομίας τόσο ως προς τον περιορισμό των αποβλήτων,
όσο και ως προς την οικονομία χρημάτων και ενέργειας, συμβάλλοντας έτσι
στην αναγκαία Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.
Ειδικότερα στην εισαγωγή του Εθνικού Σχεδίου αναφέρεται χαρακτηριστικά
πως η σταδιακή εφαρμογή περιβαλλοντικών κριτηρίων στις δημόσιες
συμβάσεις αναμένεται να συμβάλλει στα εξής:
• Στη μείωση του ενεργειακού και οικολογικού αποτυπώματος, συμβάλλοντας
στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου.
• Στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.
• Στη συμβολή στην αειφορική και αποδοτικότερη χρήση των φυσικών πόρων
και της ενέργειας.
• Στην προώθηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας.
• Στην εξοικονόμηση δημοσίων πόρων, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος του
κύκλου ζωής.
• Στην τόνωση της ζήτησης των δευτερογενών υλικών, ενισχύοντας την
εγχώρια επιχειρηματικότητα, τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες, τις υπηρεσίες
επισκευής και επαναχρησιμοποίησης, καθώς και το κυκλικό πρότυπο
παραγωγής και κατανάλωσης αντί του γραμμικού.
• Στην ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης για τα θέματα της
προστασίας του περιβάλλοντος, στην αναπαραγωγή και επέκταση του
μοντέλου προμηθειών και στον ιδιωτικό τομέα.
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