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• Το έργο GPP4Growth 

• Η 5η πρόσκληση του GPP4Growth 

• Εταίροι 

• Δραστηριότητες έργου 

• Τελευταίες εξελίξεις 

• Επερχόμενες εκδηλώσεις 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 

Το GPP4Growth συγκέντρωσε 9 εταίρους από 9 
χώρες της ΕΕ, για να ανταλλάξουν εμπειρίες και 
πρακτικές και να βελτιώσουν την ικανότητά τους 
στην εφαρμογή πολιτικών αποδοτικότητας 
πόρων που προωθούν την οικολογική καινοτομία 
και την πράσινη ανάπτυξη μέσω των ΠΔΣ. Οι 7 
από αυτούς συνεχίζουν να συνεργάζονται (για ένα 
χρόνο) στο πλαίσιο των πρόσθετων 
δραστηριοτήτων του έργου.

WWW.INTERREGEUROPE.EU/GPP4GROWTH  

Καλώς ήρθατε στην πρώτη έκδοση της σειράς Ενημερωτικών Δελτίων του έργου 
GPP4Growth για τις πρόσθετες δραστηριότητες μέσω της 5ης Πρόσκλησης του 
Interreg Europe! 

Το GPP4Growth είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 
INTERREG Europe και το οποίο στοχεύει να δημιουργήσει ευκαιρίες στις δημόσιες 
αρχές ώστε να προωθήσουν την οικολογική καινοτομία, την αποδοτικότητα των 
πόρων και την πράσινη ανάπτυξη μέσω Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων (ΠΔΣ). 

Στο πλαίσιο της 5ης πρόσκλησης, οι εταίροι του GPP4Growth θα χαρτογραφήσουν 
τον αντίκτυπο της πανδημίας στην εφαρμογή των ΠΔΣ, θα παράσχουν 
παραδείγματα επιτυχημένων πρακτικών και θα εντοπίσουν υποσχόμενα μονοπάτια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. 

Στις επόμενες σελίδες, θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το γενικό πλαίσιο και τους 
στόχους των πρόσθετων δραστηριοτήτων του έργου, καθώς και για τις τελευταίες 
εξελίξεις και τις προσεχείς εκδηλώσεις. 

Τα ενημερωτικά δελτία της 5ης πρόσκλησης του GPP4Growth θα είναι δύο και θα 
δημοσιεύονται κάθε εξάμηνο. Μέσω του ιστότοπου του έργου μας και αυτού του 
ενημερωτικού δελτίου, θα σας κρατάμε ενήμερους για την πρόοδό μας και τα βασικά 
μας παραδοτέα. 

Η ομάδα έργου του GPP4Growth 

https://www.interregeurope.eu/gpp4growth/


  
  

 

 

 

Το έργο «Green public procurement for resource efficient regional 

growth - GPP4Growth» στοχεύει στη βελτίωση των πολιτικών για την 

αποδοτικότητα πόρων και στην υποστήριξη των δημοσίων 

διοικήσεων και των επιχειρήσεων, ώστε να υιοθετήσουν προσεγγίσεις 

κόστους κύκλου ζωής και να βελτιώσουν τη συνολική διαχείριση των 

πόρων και των αποβλήτων, μέσω της χρήσης Πράσινων Δημόσιων 

Συμβάσεων (ΠΔΣ)

 

Το ξέσπασμα της πανδημίας οδήγησε τους οικονομικούς παράγοντες της 

ΕΚ και της ΕΕ να χαλαρώσουν τους πράσινους κανόνες στις δημόσιες 

συμβάσεις έως ότου καλυφθούν οι άμεσες κοινωνικοοικονομικές ανάγκες. 

Οι κίνδυνοι για την υγεία και το κλείσιμο των συνόρων λόγω της 

πανδημίας δημιούργησαν μια απαράμιλλη ανάγκη για προμήθεια αγαθών 

και υπηρεσιών με τρόπους που συχνά δεν συμμορφώνονται με τα κριτήρια 

των ΠΔΣ. Παράλληλα, οι γρήγορες διαδικασίες προμήθειας προϊόντων, 

όπως τα πλαστικά μιας χρήσης, έχουν εγείρει οικολογικές ανησυχίες και 

έχουν αποκαλύψει μια ανετοιμότητα στη διατήρηση των συνθηκών 

βιωσιμότητας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Υπό το πρίσμα αυτής της 

«χαλάρωσης» και του «παγώματος» των οικονομικών κινήτρων για ΠΔΣ, 

οι   εταίροι   του GPP4GROWTH   πρέπει   να   εργαστούν   από   κοινού  για    

 

να βελτιώσουν το σχεδιασμό πολιτικών και την εφαρμογή των ΠΔΣ για 

εδαφική ανάκαμψη και ανθεκτικότητα, μέσω των αντίστοιχων οργάνων 

πολιτικής τους (6 σε εξέλιξη & 1 για την Προγραμματική Περίοδο 2021- 

2027). 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Επικεφαλής εταίρος: Πανεπιστήμιο Πατρών (GR) 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρήστος Μπούρας 

Τηλέφωνο: +30 2610960375 

Email: bouras@upatras.gr 

Website: http://www.upatras.gr/en 

ΕΤΑΙΡΟΙ 

 

Πανεπιστήμιο Πατρών (GR) 

 Περιφέρεια Λομβαρδίας (IT) 

 

Περιφέρεια Lodzkie (PL) 

 Επαρχία Αμβέρσας (BE) 

 

Οργανισμός Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης Στάρα Ζαγόρα (BG) 

 
Τμήμα Επικοινωνιών, Δράσης για το Κλίμα και το Περιβάλλον (ΙΕ) 

 Ίδρυμα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Διαλόγου της Μάλτας (MT) 

Η 5η Πρόσκληση  

Το έργο GPP4Growth 

http://www.upatras.gr/en
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Οι εταίροι θα χαρτογραφήσουν τον αντίκτυπο της πανδημίας στην εφαρμογή 

των ΠΔΣ, θα παρέχουν παραδείγματα επιτυχημένων πρακτικών και θα 

εντοπίσουν υποσχόμενα μονοπάτια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Στη 

συνέχεια, θα πραγματοποιήσουν 3 διαπεριφερειακά εργαστήρια, προκειμένου 

να αναπτύξουν ικανότητες σχετικά με: 

1) Την εφαρμογή συνεργειών με χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για ταχεία 

ανάκαμψη 

2) Τη βελτίωση των ΠΔΣ για εξοπλισμό ατομικής προστασίας & ιατρικό 

εξοπλισμό στις περιοχές τους 

3) Την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας και πέραν αυτής.  

Στη συνέχεια, οι εταίροι θα επανεξετάσουν το σχεδιασμό πολιτικής τους (στο 

πλαίσιο των Οργάνων Πολιτικής) για την καλύτερη ευθυγράμμιση των 

διαδικασιών συμβάσεων έκτακτης ανάγκης με την Ευρωπαϊκή Πράσινη 

Συμφωνία.  

Επιπλέον θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις σε κάθε περιφέρεια (1 ανά 

εξάμηνο) και θα πραγματοποιήσουν δράσεις επικοινωνίας για να μοιραστούν 

τα αποτελέσματα του έργου με τους ενδιαφερόμενους και να λάβουν 

πληροφορίες για νέα μέτρα. Τα βασικά παραδοτέα είναι: 

1) Μια κοινή έκθεση για την κατάσταση των ΠΔΣ κατά την περίοδο της 

πανδημίας 

2) 3 διαπεριφερειακά εργαστήρια & 3 παραδοτέα καλών πρακτικών με 

στόχο τον εντοπισμό συνολικά 21 καλών πρακτικών  

3) 14 συναντήσεις ενδιαφερόμενων μερών 

4) 2 εκστρατείες ενημερωτικών δελτίων και 7 ενημερωτικές ημερίδες (1 

ημέρα η καθεμία) για την ενημέρωση σχετικά τις ευκαιρίες ανάκαμψης

Εναρκτήρια συνάντηση 

Η εναρκτήρια συνάντηση της 5ης πρόσκλησης του GPP4Growth 

πραγματοποιήθηκε (διαδικτυακά) στις 14 Σεπτεμβρίου 2021, από το 

Πανεπιστήμιο Πατρών, σηματοδοτώντας την έναρξη των πρόσθετων 

δραστηριοτήτων διάρκειας ενός έτους. Το Πανεπιστήμιο Πατρών, ως 

Επικεφαλής Εταίρος του έργου, συντόνισε τη συνάντηση. Στην 

εκδήλωση συμμετείχαν 13 εκπρόσωποι από τους επτά εταίρους που 

συμμετέχουν στις πρόσθετες δραστηριότητες [το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, Περιφερειακή Κυβέρνηση της 

Ανδαλουσίας (ES) και η Περιφέρεια Προγραμματισμού Zemgale (LV) 

είναι οι δύο εταίροι του αρχικού έργου που δεν συμμετέχουν]. 

Η συνάντηση οργανώθηκε σε συνεδρίες, κατά τις οποίες οι 

συμμετέχοντες πραγματοποίησαν παρουσιάσεις που 

πραγματεύονταν όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων που 

προβλέπονται στην 5η Πρόσκληση. Κατά τη διάρκεια της πρώτης 

συνεδρίας, το Πανεπιστήμιο Πατρών παρουσίασε την επισκόπηση και 

το όραμα της 5ης πρόσκλησης για πρόσθετες δραστηριότητες και το 

σχέδιο εργασιών του έργου. Κατά τη δεύτερη συνεδρία, ο Οργανισμός 

Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης Στάρα Ζαγόρα και το 

Πανεπιστήμιο Πατρών παρουσίασαν τις δραστηριότητες του 1ου 

εξαμήνου, ενώ κατά τη διάρκεια της τρίτης συνεδρίας το Ίδρυμα 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και Διαλόγου της Μάλτας μαζί με το 

Πανεπιστήμιο Πατρών παρουσίασαν τις αντίστοιχες δραστηριότητες 

του 2ου εξαμήνου. Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε με πρόταση για αλλαγή 

υπεύθυνου των δραστηριότητων του Τμήματος Επικοινωνιών, 

Δράσης για το Κλίμα και το Περιβάλλον, αφού οι ίδιοι δεν θα 

μπορέσουν να τις αναλάβουν. 

 

1ο Εξάμηνο 

Δραστηριότητες έργου 
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Δραστηριότητα Α1: Τρέχουσα κατάσταση COVID-19 

Οι εταίροι του GPP4GROWTH παρείχαν πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με τις προκλήσεις στην 

εφαρμογή των ΠΔΣ στη χώρα τους ως αποτέλεσμα της πανδημίας. Επίσης, συνέλεξαν δεδομένα σχετικά με 

τον αντίκτυπο της κρίσης εξαιτίας της πανδημίας στις ΠΔΣ και επιτυχημένες περιπτώσεις ΠΔΣ ως απάντηση 

κατά τη διάρκεια της κρίσης αυτής. 

Δραστηριότητα Α3.1: Συναντήσεις ενδιαφερόμενων μερών 

Οι εταίροι του GPP4GROWTH διοργάνωσαν περιφερειακές συναντήσεις ενδιαφερόμενων μερών σύμφωνα με τη δραστηριότητα Α3.1 του έργου, 

με έμφαση: α) στην τεκμηρίωση και ανάλυση των προκλήσεων υλοποίησης ΠΔΣ κατά τη διάρκεια της πανδημίας, β) στην ανταλλαγή 

παραδειγμάτων επιτυχημένης υλοποίησης ΠΔΣ και γ) στον εντοπισμό τρόπων για τη χρήση των ΠΔΣ για αποτελεσματική διακυβέρνηση των μέσων 

πολιτικής μετά την πανδημία. 

Δραστηριότητα Α2: Ημερίδα για συνεργικές δράσεις με χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ 

Το εργαστήριο Α2 για συνεργικές δράσεις με χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από το Πανεπιστήμιο Πατρών στις 30 

Μαρτίου (11:00-14:00). Παράλληλα με τις περιφερειακές συναντήσεις των ενδιαφερόμενων μερών, το εργαστήριο αυτό στοχεύει στον εντοπισμό 

οικονομικών συνεργειών, οι οποίες θα αξιολογηθούν και θα διαδοθούν με τη μορφή καλών πρακτικών.

 

Κυριότερα σημεία εταίρων 

• Εγκρίθηκε το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης 

για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις». Οι γενικοί 

στόχοι του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την 

προώθηση των ΠΔΣ είναι: 1) Η καθιέρωση και η 

εφαρμογή ενός στοιχειώδους επιπέδου 

υιοθέτησης πράσινων κριτηρίων στις Δημόσιες 

Συμβάσεις. 2) Η σταδιακή αύξηση της προμήθειας 

πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών στη διάρκεια 

της επόμενης τριετίας σε καθορισμένους τομείς. 3) 

Η ευρύτερη ενσωμάτωση της εκτίμησης του 

κόστους του κύκλου ζωής των προϊόντων στις 

Δημόσιες Συμβάσεις. 4) Η διάδοση του 

περιβαλλοντικού και οικονομικού οφέλους που 

αποφέρουν οι ΠΔΣ. 5) Η ενεργή συμμετοχή των 

εμπλεκομένων στη διαδικασία των ΠΔΣ. 6) Η 

παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων και 

επικαιροποίηση αυτών για τη βέλτιστη εφαρμογή 

του Σχεδίου Δράσης και την προσαρμογή αυτού 

στα εκάστοτε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή 

δεδομένα. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ. 

• Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετείχε 

στο διαδικτυακό σεμινάριο του Interreg Europe 

«Συλλογή και ανακύκλωση Αποβλήτων 

Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

(ΑΗΗΕ)» της πλατφόρμας εκμάθησης πολιτικής. 

• Το έργο GPP4Growth καθώς και τα 

βασικά επιτεύγματά του παρουσιάστηκαν από τον 

Οργανισμό Περιφερειακής Οικονομικής 

Ανάπτυξης Στάρα Ζαγόρα στο διεθνές σεμινάριο 

του έργου CITYCIRCLE που εξετάζει τη μετάβαση 

των πόλεων σε μια βελτιωμένη κυκλική 

οικονομία. Κοινοποιήθηκαν επίσης καλές 

πρακτικές για την εφαρμογή πράσινων κριτηρίων 

στις δημόσιες συμβάσεις. 

• Τα ενδιαφερόμενα μέρη της 

περιφέρειας Φλάνδρας (Βέλγιο) συναντήθηκαν 

διαδικτυακά στις 9 Δεκεμβρίου 2021. Η 

συνάντηση επικεντρώθηκε στην πρόοδο του 

σχεδίου δράσης του GPP4growth σε συνθήκες 

πανδημίας και στις πρωτοβουλίες πολιτικής ΠΔΣ 

στη Φλάνδρα και το Βέλγιο. Ήταν μια γόνιμη 

συνάντηση, ή όπως το είπαν δύο νέοι 

εκπρόσωποι: «Χαίρομαι που βλέπω τόσο μεγάλο 

ενθουσιασμό γύρω από το εικονικό τραπέζι!» και 

«Χαίρομαι που νιώθω ότι υπάρχει μεγάλη 

ετοιμότητα και επιθυμία να συνεργαστούμε για 

αυτό το στόχο!». 

• Η Περιφέρεια LODZKIE διοργάνωσε 

διαδικτυακή συνάντηση περιφερειακών 

ενδιαφερόμενων μερών, στις 24/2/2022, με τίτλο: 

«Κυκλική προοπτική στην οικονομία της 

Περιφέρειας 2022+». Βασικός στόχος της 

συνάντησης ήταν η αξιολόγηση των επειγουσών 

εδαφικών αναγκών και η συζήτηση των 

δυνατοτήτων για να επιτευχθούν, λαμβάνοντας 

υπόψη περιβαλλοντικά ζητήματα. Η συμμετοχή 

24 εκπροσώπων από το δημόσιο τομέα, τις 

επιχειρήσεις, τον ακαδημαϊκό χώρο και την 

κοινωνία, επέτρεψε την πρόσβαση σε πολλαπλές 

προοπτικές και γνώσεις. 

• Στις 16 Δεκεμβρίου 2021, η Περιφέρεια 

της Λομβαρδίας συμμετείχε στην εθνική 

συνάντηση συντονισμού που διοργάνωσε 

διαδικτυακά το ιταλικό υπουργείο για την 

οικολογική μετάβαση με θέμα τις ΠΔΣ. Ήταν μια 

σημαντική ευκαιρία για τη συμμετοχή των 

σχετικών ενδιαφερόμενων μερών και άλλων 

περιφερειών για συζήτηση σχετικά με τα 

ελάχιστα περιβαλλοντικά κριτήρια στις δημόσιες 

συμβάσεις και την κατάσταση εφαρμογής των 

Περιφερειακών Σχεδίων Δράσης για τις ΠΔΣ. Η 

Περιφέρεια της Λομβαρδίας - η οποία ενέκρινε το 

σχέδιο δράσης της το 2020 στο πλαίσιο του έργου 

GPP4Growth - έχει αρχίσει να κάνει τα πρώτα 

βήματα για την επικαιροποίησή του.

https://www.mindev.gov.gr/%cf%80%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/
https://www.interregeurope.eu/find-policy-solutions/webinar/collection-and-recycling-of-weee-key-learnings
https://www.interregeurope.eu/find-policy-solutions/webinar/collection-and-recycling-of-weee-key-learnings
https://www.interregeurope.eu/find-policy-solutions/webinar/collection-and-recycling-of-weee-key-learnings
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Δραστηριότητες 2ου εξαμήνου: 

A4 Εργαστήριο συγκριτικής αξιολόγησης ΠΔΣ 

Σε συνέχεια των δραστηριοτήτων A1 και A3.1 του έργου, κάθε εταίρος θα προτείνει νέους δείκτες ΠΔΣ, που θα δοκιμαστούν από κοινού σε μια διαδραστική 
συγκριτική αξιολόγηση, επιτρέποντας στην κοινοπραξία να ορίσει συγκεκριμένους δείκτες ΠΔΣ για την αξιολόγηση των μέσων πολιτικής και την εφαρμογή 
ΠΔΣ σε περιόδους κρίσης. 

A5 Εργαστήριο προμηθειών έκτακτης ανάγκης 

Οι εταίροι θα ανταλλάξουν λύσεις σχετικά με το πώς μπορούν να ξεπεραστούν τα εμπόδια κατά την προμήθεια εξοπλισμού ατομικής προστασίας και 
ιατρικού εξοπλισμού και θα αναπτύξουν ένα πλαίσιο για την ενσωμάτωση fast-track διαδικασιών στα όργανα πολιτικής τους. 

A3.2 Συναντήσεις ενδιαφερόμενων μερών 

Οι εταίροι θα παρέχουν ανατροφοδότηση για εδαφική ανάκαμψη, ανθεκτικότητα και βελτίωση της διακυβέρνησης των οργάνων πολιτικής (σε συνεργασία 
με τις δραστηριότητες Α4 και Α5). 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσεχείς περιφερειακές συναντήσεις ενδιαφερόμενων μερών αλλά 

και τα δύο επερχόμενα εργαστήρια, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: 

www.interregeurope.eu/gpp4growth  

 

 

 

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ GPP4GROWTH ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ; 

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο μέσω της ιστοσελίδας www.interregeurope.eu/gpp4growth. 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

Για κάθε πληροφορία ή ενημέρωση σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο 
επικοινωνήστε με:  

Καθηγητής Χρήστος Μπούρας  |  bouras@upatras.gr  

Επερχόμενες εκδηλώσεις 

http://www.interregeurope.eu/gpp4growth
http://www.interregeurope.eu/gpp4growth
mailto:bouras@upatras.gr
https://www.interregeurope.eu/gpp4growth/
https://twitter.com/GPP4Growth
https://www.linkedin.com/in/gpp4growth-project-649901141
https://www.facebook.com/GPP4Growth-1623599990996800

