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Τι είναι οι ΠΔΣ
Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) είναι η συμπερίληψη περιβαλλοντικών
παραμέτρων κατά τη σύναψη συμβάσεων αγαθών, υπηρεσιών και έργων, από τις
αναθέτουσες αρχές.
Οι συμβάσεις αυτές έχουν λιγότερες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, τους φυσικούς
πόρους και το περιβάλλον.

Η Κύπρος, στα πλαίσια των υποχρεώσεων της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ετοίμασε το
δικό της Εθνικό Σχέδιο Δράσης για προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων. Το
πρώτο Σχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, τον Μάρτιο 2007 και το δεύτερο
τον Ιανουάριο του 2012. Η εφαρμογή του αποτελεί υποχρέωση όλων των αναθετουσών
αρχών του δημόσιου και ημιδημόσιου τομέα, καθώς και των τοπικών αυτοδιοικήσεων.

Γιατί ΠΔΣ
Η έρευνα και η καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της οικολογικής και της κοινωνικής
καινοτομίας, συγκαταλέγονται στους βασικούς μοχλούς της μελλοντικής ανάπτυξης και
έχουν τοποθετηθεί στο επίκεντρο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη,
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
Σύμφωνα με τη νέα Οδηγία της ΕΕ για τις Δημόσιες Συμβάσεις του 2014, επιτρέπεται
ξεκάθαρα η εφαρμογή "πράσινων" και κοινωνικών κριτηρίων και ενθαρρύνει τους
αγοραστές να επιλέξουν την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αντί
του φθηνότερη.
Μπορούν, στις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή τις προϋποθέσεις
εκτέλεσης της σύμβασης, να απαιτούν συγκεκριμένο σήμα ως αποδεικτικό της
συμμόρφωσης των έργων, των αγαθών ή των υπηρεσιών προς τα απαιτούμενα
χαρακτηριστικά.

..νέα Οδηγία Δημοσίων Συμβάσεων
- έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν κριτήρια ανάθεσης ή όρους εκτέλεσης
σύμβασης τα οποία να καλύπτουν κάθε πτυχή και στάδιο του κύκλου ζωής τους, από
την εξόρυξη των πρώτων υλών για το προϊόν έως το στάδιο της απόρριψής του...
- είναι σε θέση να αναφέρουν συγκεκριμένα σήματα, όπως το ευρωπαϊκό οικολογικό
σήμα EU Ecolabel, τα (πολύ) εθνικά οικολογικά σήματα ή οποιοδήποτε άλλο σήμα, υπό
την προϋπόθεση ότι οι απαιτήσεις για την απόκτηση του σήματος συνδέονται με το
αντικείμενο της σύμβασης.
- μπορούν να απαιτούν την εφαρμογή μέτρων ή συστημάτων περιβαλλοντικής
διαχείρισης, όπως το EMAS κατά την εκτέλεση μιας δημόσιας σύμβασης.

- έχουν τη δυνατότητα να αποκλείουν οικονομικούς φορείς οι οποίοι έχουν φανεί
αναξιόπιστοι, επί παραδείγματι λόγω παραβάσεων περιβαλλοντικών ή κοινωνικών
υποχρεώσεων…

….γιατί ΠΔΣ

«Οι Πράσινες (Βιώσιμες) δημόσιες συμβάσεις, είναι το πιο
σημαντικό μέτρο για τις χώρες που επιδιώκουν μια πράσινη
οικονομία».

ACHIM STEINER, UNEP DIRECTOR AT THE RIO+20 SUMMIT

….γιατί ΠΔΣ

Οι ΠΔΣ μπορούν να συμβάλουν στην εξοικονόμηση χρημάτων για τις δημόσιες
αρχές, ιδιαίτερα εάν συνεκτιμηθεί το κόστος του πλήρους κύκλου ζωής μιας σύμβασης και
όχι μόνο η τιμή αγοράς. Η αγορά ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων ή προϊόντων με
δυνατότητα εξοικονόμησης νερού μπορεί, για παράδειγμα, να μειώσει δραστικά τους
λογαριασμούς οργανισμών κοινής ωφέλειας. Η μείωση των επικίνδυνων ουσιών στα
προϊόντα μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κόστους διάθεσης. Οι αρχές που εφαρμόζουν
ΠΔΣ θα είναι καλύτερα προετοιμασμένες για να ανταποκριθούν στις εξελισσόμενες
περιβαλλοντικές προκλήσεις, για παράδειγμα όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου ή τη μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονομία

ΠΔΣ στην Κύπρο
Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, εμπεριέχονται οι στρατηγικοί στόχοι και οι δράσεις που αποσκοπούν
στην αλλαγή του καταναλωτικού μοντέλου που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια, υιοθετώντας
σταδιακά πολιτικές για βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση.
Η δημιουργία μιας ‘Πράσινης Αγοράς’, η ενημέρωση και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
τόσο των Κρατικών Αρχών, όσο και των λοιπών καταναλωτών, αποσκοπεί στη δημιουργία
ζήτησης ‘πράσινων προϊόντων’ και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη νέων περιβαλλοντικών
τεχνολογιών και αγαθών.

Η ΕΕ, στα πλαίσια της προσπάθειας της για τη σωστή και εύκολη εφαρμογή των ΠΔΣ,
δημιούργησε μια εργαλειοθήκη καθορίζοντας συγκεκριμένα περιβαλλοντικά κριτήρια που
μπορούν να εισαχθούν στις προσφορές.
Τα κριτήρια αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
 Στοιχειώδη Κριτήρια
 Αναλυτικά Κριτήρια
Το Τμήμα Περιβάλλοντος, υιοθέτησε και ενσωμάτωσε τα κριτήρια Εθνικό Σχέδιο Δράσης τα
κριτήρια της εργαλειοθήκης της ΕΕ.

Επιτροπή των ΠΔΣ
Μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για της ΠΔΣ, η Κύπρος, δημιούργησε την Εθνική Επιτροπή για
τις ΠΔΣ, η οποία αποτελείται από:











Τμήμα Περιβάλλοντος
Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Περιβάλλοντος
Υπουργείο Άμυνας
Γενικό Λογιστήριο
Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών
Τμήμα Δημοσίων Έργων
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής
Κυβερνητικό Τυπογραφείο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης
Υποχρέωση για εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης έχουν οι:




Κρατικές Αρχές (Αναθέτουσες Αρχές Δημοσίου Τομέα)
Αρχές Δημοσίου Δικαίου (Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου)
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης

με τους δύο τελευταίους να έχουν το δικαίωμα είτε να υιοθετήσουν το Εθνικό Σχέδιο, είτε να
συντάξουν δικό τους Σχέδιο.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Κύπρου για τις ΠΔΣ, περιλαμβάνει :


τα μέτρα εφαρμογής ανά κατηγορία




Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης
τα κριτήρια, τόσο τα στοιχειώδη, όσο και τα αναλυτικά όλων των κατηγοριών

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης των ΠΔΣ συνδέεται άμεσα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανανεώσιμη
Ενέργεια 2010-2020 του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Στόχος
Ευρωπαϊκός Στόχος:
Η Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ιούνιος 2006), έθεσε ως στόχο πολιτικής για το 2010 να
φθάσουν οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις της Ε.Ε., κατά μέσον όρο, το επίπεδο που πέτυχαν το
2006 τα κράτη μέλη, που είχαν τις καλύτερες επιδόσεις, σε ποσοστό της τάξης του 50%.
Στόχος Εθνικού Σχεδίου δράσης για τις ΠΔΣ:
Ο στόχος για την κάθε κατηγορία προϊόντων ξεχωριστά αναφέρεται στους πίνακες του
Παραρτήματος Α. Εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, γενικά έχει υιοθετηθεί ως στόχος το 50%.

1st CY GPP AWARDS
Cyprus Green Public Procurement Awards
Στις 11/9/2014 πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην Κύπρο, τα τα Βραβεία Πράσινων
Δημοσίων Συμβάσεων.

Δόθηκαν συνολικά 10 βραβεία.
Τρία βραβεία δόθηκαν για την εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής Πράσινων Δημοσίων
Συμβάσεων και 7 βραβεία, δόθηκαν για τις 5 κατηγορίες αγορών.
Μηχανογραφικός Εξοπλισμό και Ηλεκτρικές Συσκευές Οικιακής Χρήσης
Φωτισμός
Επιβατικά Οχήματα
Κλιματιστικά
Κτηριακές Κατασκευές

2nd CY GPP AWARDS
Cyprus Green Public Procurement Awards
Την 1/12/2015 πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο για δεύτερη συνεχή χρονιά τα Βραβεία των
Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων και απονεμήθηκε παράλληλα το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα
Ecolabel σε ένα ακόμη κυπριακό προϊόν και πιστοποιητικά σε τρεις οργανισμούς/εταιρείες για την
εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS.
Ένας από τους τρεις οργανισμού είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος,
Δόθηκαν συνολικά 15 βραβεία. Τέσσερα βραβεία δόθηκαν για την εφαρμογή ολοκληρωμένης
πολιτικής Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων, εφτά βραβεία, δόθηκαν για τις 5 κατηγορίες αγορών,
και τέσσερις τιμητικές, 2 για τη Γενική Πολιτική και 2 στην κατηγορία των Οχημάτων.

3rd CY GPP AWARDS
Cyprus Green Public Procurement Awards
Την 13/10/2016 πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο για Τρίτη συνεχή χρονιά τα Βραβεία των
Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων και απονεμήθηκε παράλληλα το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα
Ecolabel σε μια ελληνική εταιρεία για 18 προϊόντα της για την κατηγορία χρώματα/βερνίκια.
Η διοργάνωση της απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος σε
συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και το Ίδρυμα Οικοσυστήματα (La
Fondazione Ecosistemi) της Ιταλίας, το οποίο διοργάνωσε τα αντίστοιχα βραβεία CopmraVerde στην
Ιταλία.
Δόθηκαν συνολικά 20 βραβεία. Τέσσερα βραβεία δόθηκαν για την εφαρμογή ολοκληρωμένης
πολιτικής Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων, 10 βραβεία, δόθηκαν για τις 5 κατηγορίες αγορών,
καθώς και 5 τιμητικές, 4 για τη Γενική Πολιτική και 1 στην κατηγορία των Οχημάτων.

Βραβεία ΠΔΣ

Τα Βραβεία Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα
του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ως νέος
θεσμός ο οποίος μελλοντικά θα επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες αγορών οι
οποίες περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΠΔΣ της Κύπρου.

ECO LABEL - EMAS
 Το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι επίσης ο αρμόδιος φορέας για το Ευρωπαϊκό

Οικολογικό Σήμα EU Eco Label και για το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης
και Ελέγχου EMAS.

 Μέχρι σήμερα η Κύπρος έχει απονείμει το EU Eco Label

σε ένα τουριστικό
κατάλυμα, πέντε προϊόντα καθαρισμού και 20 προϊόντα στην κατηγορία
χρώματα/βερνίκια (2 στην Κύπρο και 18 στην Ελλάδα). Βρίσκονται ήδη σε
διαδικασία αξιολόγησης και άλλα προϊόντα.

 Επίσης έχουν καταγραφεί στο Μητρώο του EMAS, 76 οργανισμοί/εταιρείας,

πλείστες των οποίων έχουν λάβει και σχετική χορηγία. Η επιχορήγηση αφορά
όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς, τόσο ιδιωτικού όσο και δημοσίου
δικαίου.
 Το 2015, εντάχθηκε στο Μητρώο του EMAS και το Τμήμα Περιβάλλοντος.

GRASPINNO
Interreg Med 2014-2020
 Το Τμήμα Περιβάλλοντος συμμετέχει επίσης ως associated partner στο έργο

GRASPINNO «Transnational model, strategies and decision support for
innovative clusters and business networks towards green growth, focusing
on green eprocurement in EE/RES for energy refurbishment of public
buildings» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του
διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg
MED 2014-2020».
 Η κοινοπραξία του GRASPINNO αποτελείται από 12 εταίρους από 7
μεσογειακές χώρες (Ελλάς, Ιταλία, Σλοβενία, Κύπρος, Ισπανία, ΒοσνίαΕρζεγοβίνη και Γαλλία). Από την Κύπρο συμμετέχει ως εταίρος το Τμήμα
Δημοσίων Έργων.
To GRASPINNO επικεντρώνεται στην πράσινη καινοτομία και ειδικότερα, την
πράσινη ενέργεια για την ενεργειακή ανακαίνιση των δημόσιων κτιρίων και
επικεντρώνεται σε έξυπνες πόλεις και κοινότητες. Κύριοι στόχοι του έργου είναι
η βελτίωση της ικανότητας των Δημοσίων Αρχών στην διαχείριση της
ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, προς την κατεύθυνση της σχεδόν-μηδενικής
κατανάλωσης ενέργειας, και η ενθάρρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να
εισέλθουν στην αγορά της πράσινης ενέργειας.

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Σας Ευχαριστώ!
Γεωργίου – Τσιάκαλου Ναταλία
Λειτουργός Περιβάλλοντος
Email: ngeorgiou@environment.moa.gov.cy
Τηλέφωνο: +35722408923

Τμήμα Περιβάλλοντος
www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf

