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Δημόσιες Συμβάσεις

εφαρμόζοντας τις Αρχές 

των Δημοσίων Συμβάσεων



Αρχές των Δημόσιων Συμβάσεων

Διαφάνεια 

Αναλογικότητα

Αμοιβαία αναγνώριση

Ίση μεταχείριση

Προστασία του δημόσιου συμφέροντος

Προστασία των δικαιωμάτων των ιδιωτών

Ελευθερία του ανταγωνισμού

Προστασία του περιβάλλοντος

Βιώσιμη και αειφόρος ανάπτυξη



Στρασβούργο,

Οκτώβριος 2017

Strasbourg, 3.10.2017

COM(2017) 572 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

«Να γίνουν οι δημόσιες συμβάσεις 

αποτελεσματικές μέσα στην Ευρώπη 

και για την Ευρώπη»



Strasbourg, 3.10.2017 - COM(2017) 572

Οι δημόσιες συμβάσεις είναι ένα εργαλείο

στρατηγικής στην εργαλειοθήκη της οικονομικής

πολιτικής κάθε κράτους μέλους.

Η Ανακοίνωση σκιαγραφεί το όραμα της Επιτροπής

για το πώς θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι οι

δημόσιες συμβάσεις στο άμεσο μέλλον.

Η Επιτροπή δεσμεύεται να στηρίξει σθεναρά την αλλαγή

νοοτροπίας των κρατών μελών στο θέμα των δημοσίων

συμβάσεων. Η Επιτροπή ζητά επομένως ευρεία σύμπραξη

με τις αρχές των κρατών μελών, αλλά και μεταξύ αυτών,

σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και με άλλους

ενδιαφερόμενους, με σαφείς αμοιβαίες δεσμεύσεις.
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Ορισμός Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων 

Σύμφωνα με την ΕΕ (COM (2008) 400, pg. 4), ως Πράσινη 

Δημόσια Σύμβαση (ΠΔΣ) 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. 
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Βρυξέλλες,

Ιούλιος 2008

Βρυξέλλες, 16.7.2008

COM(2008) 400 τελικό

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



Κοινή προσέγγιση για τις ΠΔΣ 
μεταξύ των Κ-Μ

Ως προς τη διαδικασία

Ως προς τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις

Πράσινα κριτήρια για 10 κατηγορίες αγαθών 
και υπηρεσιών το 2008

Προαιρετική βάση





Δημόσιες 
Συμβάσεις

Μεγάλος πελάτης
(εθνικό και τοπικό 

επίπεδο)

Κατευθύνουν 
την αγορά προς 

περισσότερο 
βιώσιμα αγαθά 
και υπηρεσίες.

Σχετίζονται με όλο τον κύκλο 
ζωής των αγαθών, υπηρεσιών και 
έργων (αλυσίδα ανεφοδιασμού, 
χρήση, απόρριψη, κατασκευή, 

συντήρηση)

14%  
Ευρωπαϊκού 

ΑΕΠ





Γιατί τώρα;



Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (2019)

Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία | Ευρωπαϊκή Επιτροπή (europa.eu)

Πρώτον, ένα Επενδυτικό Σχέδιο για μία βιώσιμη Ευρώπη – ένα τρις ευρώ 

επενδύσεις μέσα στην επόμενη δεκαετία. Δεύτερον, ο πρώτος 

Ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα. Τρίτον, ένας Μηχανισμός Δίκαιης 

Μετάβασης με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επενδυτικής Τράπεζας 

(«Κανείς δεν θα μείνει πίσω»)

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el


Ευρωπαϊκές και εθνικές στρατηγικές 

(ενδεικτικά)

• Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία – Ευρωπαϊκός Νόμος για 

το Κλίμα – Δέσμη μέτρων “Fit for 55”

• Ευρωπαϊκό  Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία

• Δημόσιες Συμβάσεις και Κυκλική Οικονομία

• Εθνικά Σχέδια Δράσης των Κ-Μ για την προώθηση των 

ΠΔΣ

• Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα έως 

το 2030 – Συμπληρωματικά η Μακροχρόνια Στρατηγική για 

το έτος 2050.

• Ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος 4936/2022 (ΦΕΚ Α’ 105) 

«Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή».





Θεσμικό πλαίσιο

- Να υιοθετούν περιβαλλοντικά κριτήρια στις 
τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων, των 
υπηρεσιών και των δημοσίων έργων (Άρθρο 54 
ν.4412/2016)

- Να συνυπολογίζουν το κόστος του κύκλου ζωής 
αυτών (Άρθρα 86 και 87, ν.4412/2016)

- Να θέτουν ως κριτήριο επιλογής τη συμμόρφωση 
των επιχειρήσεων με συστήματα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης βάσει προτύπων (π.χ. EMAS, ISO14001
κλπ) (Άρθρα 55 και 82 ν.4412/2016)

Οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τις Δημόσιες Συμβάσεις και η 

Εθνική Νομοθεσία ήδη από το 2004 και πιο έντονα μετά το 

2014 περιλαμβάνει προαιρετικές διατάξεις και παροτρύνει 

τις αναθέτουσες αρχές:



Θεσμικό πλαίσιο

- Απαγόρευση πλαστικών μίας χρήσης - Άρθρο 5 ν.4736/2020

- Ενεργειακή απόδοση κτηρίων  - ν.4342/2015

- Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας – Άρθρο 9  
του ν.4122/2013. 

- Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων 
οδικών μεταφορών - Ν.4710/2020 για την προώθηση της 
ηλεκτροκίνησης

Υπάρχουν όμως και κάποιες υποχρεωτικές διατάξεις στην 

ειδικότερη τομεακή νομοθεσία πχ πλαστικά μίας χρήσης, 

ενεργειακή απόδοση κτηρίων, προώθηση «καθαρών» 

οχημάτων.



 Πράσινα κριτήρια ΕΕ
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_

en.htm

- Προαιρετικά - Επικαιροποιούνται

Εργαλεία ΠΔΣ

 Οικολογικά πρότυπα «τύπου Ι» 
για προϊόντα, υπηρεσίες και δημόσια έργα

 Πρότυπα συστήματα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης

 Πράσινα κριτήρια και γενικές 

οδηγίες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 

για τις ΠΔΣ



 Πιστοποιημένο επιμορφωτικό 

πρόγραμμα τεσσάρων ημερών στο 

ΕΚΔΔΑ

 Ενημερωτικές εκδηλώσεις και 

διαδικτυακά σεμινάρια

 Εκπαιδευτικό υλικό (Buying green! Handbook,  

EU GPP training toolkit)

Εκπαίδευση για τις ΠΔΣ

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Buying-Green-Handbook-3rd-Edition.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Buying-Green-Handbook-3rd-Edition.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Buying-Green-Handbook-3rd-Edition.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Buying-Green-Handbook-3rd-Edition.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Buying-Green-Handbook-3rd-Edition.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm




Για την αποτελεσματικότερη 
εφαρμογή των  ΠΔΣ προτείνεται:

• Ως κριτήριο ανάθεσης η από οικονομική άποψη

συμφερότερη προσφορά με βάση τη σχέση ποιότητας –

κόστους.

• Η κοστολόγηση του κύκλου ζωής.

• Η αναφορά σε οικολογικά πρότυπα και σε συστήματα

περιβαλλοντικής διαχείρισης.

• Η αξιοποίηση όλων των τύπων των διαγωνιστικών 

διαδικασιών (ανοιχτή, κλειστή, ανταγωνιστική διαδικασία 

με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικός διάλογος) και η 

επιλογή της καταλληλότερης διαδικασίας κατά περίπτωση.



Δίκτυα – Συνεργασίες
 Σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τα τελευταία χρόνια 

πραγματοποιούνται σημαντικές δράσεις από τους οργανισμούς 

τοπικής αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με άλλους φορείς και μέσα 

στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στον τομέα της 

πράσινης και της μπλε ανάπτυξης (Interreg MED, Life, Σύμφωνο των 

Δημάρχων, Πράσινο Ταμείο κ.λπ.). 

 Εφαρμογές σε συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως ο οδοφωτισμός και 

η εξοικονόμηση ενέργειας, έχουν προηγηθεί και υλοποιούνται μέσω 

ποικίλων δράσεων σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως η 

συνεργασία του ΚΑΠΕ με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 

 Επίσης, έχει ξεκινήσει η ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων.

 Κεντρικές αγορές με πράσινα κριτήρια μέσω ΕΚΑΑ: Από το 2017 και 

μετά οι συμφωνίες πλαίσιο για φωτοαντιγραφικό χαρτί, Η/Υ και 

οθόνες, ενεργειακά αποδοτικά κλιματιστικά μηχανήματα, λαμπτήρες 

led εσωτερικού φωτισμού, έπιπλα γραφείου, ελαστικά επίσωτρα

αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων, συνολικής αξίας περίπου 

90 εκ. ευρώ για τις ανάγκες της Κεντρικής Κυβέρνησης.



Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων -

Χρηματοδότηση

ΥΠΕΝ- Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» (https://hlektra.gov.gr/home)

Συνολικός προϋπολογισμός : 640 εκατομμύρια ευρώ.

Προδημοσίευση οδηγού, Ιούνιος 2022, 

https://hlektra.gov.gr/files/PRODIMOSIEFSI-HLEKTRA.pdf

Υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2025, με δυνατότητα παράτασης.

Το πρόγραμμα αφορά κτίρια του Δημοσίου που εντάσσονται στο Μητρώο Φορέων 

Γενικής Κυβέρνησης και έχουν μεγάλη ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 

σε 4 βασικές κατηγορίες πολεοδομικών χρήσεων:

1. Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας (80.000.000,00 ευρώ)

2. Εκπαίδευσης (ΑΕΙ, σχολεία κλπ)

3. Γραφείων (εγκαταστάσεις γραφείων, διοικητήρια κλπ)

4. Λοιπές Χρήσεις Κτιρίων (κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι μουσείων,

εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ)

Οι επενδύσεις συνδέονται με τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων θέρμανσης -

ψύξης, μόνωση του κτιριακού κελύφους και εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας σε δημόσια κτήρια, σχολεία, νοσοκομεία και αθλητικές εγκαταστάσεις

https://hlektra.gov.gr/files/PRODIMOSIEFSI-HLEKTRA.pdf


Προώθηση ΠΔΣ σε εθνικό επίπεδο

[Ν. 4342/2015 (Α΄ 143) - Άρθρο 24]

 Διυπουργική Επιτροπή για την προώθηση 

των ΠΔΣ

 Εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 

(ΕΣΔ)

 Παρακολούθηση της εφαρμογής του ΕΣΔ

 Επικαιροποίηση του ΕΣΔ



Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΠΔΣ 

περιλαμβάνει:
 Γενικές οδηγίες προς τις αναθέτουσες αρχές για την 

υλοποίηση ΠΔΣ και για την εφαρμογή των αρχών της 

κυκλικής οικονομίας.

 Δέσμη δράσεων από τα συναρμόδια Υπουργεία για την 

ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των εμπλεκομένων.

 Εθνικοί Στόχοι προώθησης των Πράσινων Δημοσίων 

Συμβάσεων για 15 κατηγορίες αγαθών, υπηρεσιών και 

δημοσίων έργων δεσμευτικής και μη δεσμευτικής 

εφαρμογής. Οι ποσοτικοί στόχοι αναφέρονται στο σύνολο 

των δημοσίων συμβάσεων που θα προκηρύσσονται κατ’ έτος 

ανά κατηγορία  και ανά φορέα υλοποίησης. Βαθμιαία 

εφαρμογή. Τα πράσινα κριτήρια για κάθε κατηγορία 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα.

 Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Εθνικού 

Σχεδίου Δράσης.



Εθνικοί στόχοι ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ εφαρμογής

 Χαρτί φωτοαντιγραφής και γραφής

 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και οθόνες

 Εκτυπωτές, σαρωτές, πολυμηχανήματα

 Εσωτερικός φωτισμός – λαμπτήρες LED

 Κλιματιστικά μηχανήματα

 Λιπαντικά (αναγεννημένα και βιοαποικοδομήσιμα)

 Οχήματα και υπηρεσίες μεταφοράς

 Οδοφωτισμός και σηματοδότες κυκλοφορίας



Εθνικοί στόχοι ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ εφαρμογής

 Έπιπλα

 Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

 Προϊόντα και υπηρεσίες συντήρησης εξωτερικών 

δημόσιων χώρων (κηπουρική και καθαριότητα)

 Υποδομές διαχείρισης λυμάτων

 Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός στον 

τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

 Σχεδιασμός οδοποιίας, κατασκευή και συντήρηση 

 Σχεδιασμός κτηρίων γραφείων, κατασκευή και 

διαχείριση







Αποτίμηση εφαρμογής 1ου έτους (2021)

Δεν έγινε με βάση στοιχεία από το ΚΗΜΔΗΣ και το 

ΕΣΗΔΗΣ, δεν είναι ακόμα διαμορφωμένα τα κατάλληλα 

πεδία στο σύστημα.

Έγινε μέσω ερωτηματολογίου σε ηλεκτρονική μορφή με 

πεδία που σχετίζονται με τους δείκτες 

παρακολούθησης.

Βρίσκεται σε εξέλιξη: Στατιστική επεξεργασία των 

αποτελεσμάτων, αξιολόγηση αυτών και εξαγωγή 

συμπερασμάτων.

Αναμένεται: Εκπόνηση και δημοσίευση τεχνικής 

έκθεσης.



Ευχαριστώ 

πολύ 

Δρ. Αναστασία Ζαχαροπούλου

Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων

Γενική Γραμματεία Εμπορίου 

Τηλ. 213 1514 293

azacharopoulou@mindev.gov.gr

34


