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Όλα τα Μέλλη
Προς: Ό
Θέμ
μα: Αναθεω
ωρημένο Σχέδιο ∆ρ
ράσης για τις Πράσιν
νες ∆ημόσ
σιες Συμβά
άσεις
Κύρια/εε,
χρόνο οι ευ
υρωπαϊκέςς δημόσιεςς υπηρεσίες δαπανού
ύν ποσό π
που αντισττοιχεί στο
Κάθε χ
16% του ακαθάριστου εγχ
χώριου προϊόντος ττης Ε.Ε. για την α
αγορά αγα
αθών και
υπηρεσ
σιών. Οι δημόσιες
δ
σ
συμβάσεις μπορούν να επηρεεάσουν τη
η διαμόρφω
ωση των
τάσεωνν στην παρ
ραγωγή και την καταννάλωση, εννώ μια σημ
μαντική ζήττηση εκ μέρ
ρους των
δημοσίων υπηρ
ρεσιών για
α οικολογγικότερα (πιο πρά
άσινα) αγγαθά, δύνναται να
δημιουρ
ργήσει και να διευρύ
ύνει τις αγο
ορές για φιλικά προςς το περιβά
άλλον προ
οϊόντα και
υπηρεσ
σίες. Με το
ον τρόπο α
αυτό, δίνοννται ταυτόχ
χρονα κίνη
ητρα στις επιχειρήσειςς και νέα
ώθηση στην αντα
αγωνιστικό
ότητα της ευρωπαϊκή
ής βιομηχα
ανίας, με ττην προώθ
θηση για
ανάπτυ
υξη νέων κα
αινοτόμωνν οικολογικώ
ών τεχνολο
ογιών.
ή και προώ
ώθηση της πολιτικής
π
ττων Πράσιννων ∆ημόσ
σιων Συμβάσεων, η
Για την εφαρμογή
προτρέπει τις δημό
όσιες υπη
ηρεσίες τω
ων κρατώ
ών μελών τη συμπ
περίληψη
Ε.Ε. π
περιβαλλλοντικών παραμέτρ
ρων κατά τη σύναψ
ψη δημόσιω
ων συμβάσ
σεων προ
ομηθειών,
υπηρεσ
σιών και έργων απ
πό τις Ανα
αθέτουσες Αρχές. Σ
Στόχος είνναι η μείω
ωση των
περιβαλλλοντικών επιπτώσεω
ων και η διιατήρηση ττης οικονομ
μικής βιωσιμότητας.
στοσελίδα ττου Τμήμα
ατος Περιβά
άλλοντος, www.moa.gov.cy/envvironment μπορείτε
Στην ισ
να βρείίτε το αναθ
θεωρημένο σχέδιο δρ
ράσης για ττης Πράσινες ∆ημόσιεες Συμβάσ
σεις για τα
έτη 201
12 – 2014.
ρισσότερεςς πληροφο
ορίες ή διευ
υκρινήσεις για το θέμ
μα μπορείττε να επικοινωνείτε
Για περ
με τηνν αρμόδια λειτουργό
ό του Τμ
μήματος Π
Περιβάλλονντος κα. Ν
Ναταλία ΓεωργίουΓ
Τσιάκαλου στο τη
ηλ. 22-4089
923.
Με εκτίίμηση,

ης Πρωτοπ
παπάς
Μιχάλη
Λειτουρ
ργός, Τμήμ
ματος Εκπα
αίδευσης και Ανάπτυξξης
Ευρωπ
παϊκό Κέντρ
ρο Επιχειρηματικής Σ
Στήριξης Κύ
ύπρου
για Γενικό Γραμμα
ατέα.

