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Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας 
 

Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν 
εκπονηθεί για την ομάδα προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας. Στη συνοδευτική τεχνική ενημερωτική έκθεση παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι επιλογής των εν 
λόγω κριτηρίων και περιλαμβάνονται παραπομπές για περισσότερες πληροφορίες. 

Για κάθε ομάδα προϊόντων/υπηρεσιών, παρουσιάζονται δύο σειρές κριτηρίων: 

• Τα στοιχειώδη κριτήρια, κατάλληλα για χρήση από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή στα κράτη μέλη· αφορούν τις κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
του εκάστοτε προϊόντος. Έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε η εφαρμογή τους να συνεπάγεται ελάχιστη πρόσθετη προσπάθεια επαλήθευσης ή 
ελάχιστη αύξηση του κόστους.  

• Τα αναλυτικά κριτήρια προορίζονται για τους αγοραστές που επιθυμούν να προμηθευτούν τα καλύτερα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά. 
Ενδέχεται να απαιτείται γι’ αυτά πρόσθετη προσπάθεια επαλήθευσης ή ελαφρά αύξηση του κόστους σε σχέση με άλλα προϊόντα με τα ίδια 
λειτουργικά χαρακτηριστικά. 

1. Πεδίο εφαρμογής και ορισμός 

Τα παρόντα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ αφορούν την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ο πιο άμεσος τρόπος για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι η μείωση της ζήτησης – μέσω της 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στα δημόσια κτίρια, της προμήθειας προϊόντων που επιτυγχάνουν μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και μέτρων που 
αφορούν τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Τα ζητήματα αυτά δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παρόντων κριτηρίων, αλλά καλύπτονται από τα 
κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ που αφορούν άλλες ομάδες προϊόντων1. Το βασικό σημείο εστίασης των παρόντων κριτηρίων είναι η προώθηση της 
μεγαλύτερης χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.  

Σε ό,τι αφορά τα στοιχειώδη κριτήρια, οι προδιαγραφές εστιάζονται στο ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας (ΗΕ-ΑΠΕ) (σύσταση για 50%). Τα στοιχειώδη κριτήρια επιτρέπουν επίσης την υψηλής απόδοσης συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και 
ηλεκτρισμού (ΥΑ-ΣΗΘ) με τη χρήση μη ανανεώσιμων πηγών. Τα κριτήρια ανάθεσης στοχεύουν να ενθαρρύνουν ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό ΗΕ-ΑΠΕ ή 
ΥΑ-ΣΗΘ, πέραν του ελαχίστου που περιλαμβάνεται στις προδιαγραφές.  

Σε ό,τι αφορά τα αναλυτικά κριτήρια, οι προδιαγραφές συνιστούν 100% ΗΕ-ΑΠΕ. 

                                                 
1  Βλέπε: http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm 
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Ορισμός της ΗΕ-ΑΠΕ: Η οδηγία 2009/28/ΕΚ (οδηγία ΗΕ-ΑΠΕ) ορίζει την ΗΕ-ΑΠΕ ως εξής: 

 «...ενέργεια από ανανεώσιμες, μη ορυκτές, πηγές, ήτοι αιολική, ηλιακή, αεροθερμική, γεωθερμική υδροθερμική και ενέργεια των ωκεανών, 
υδροηλεκτρική, από βιομάζα, από τα εκλυόμενα στους χώρους υγειονομικής ταφής αέρια, από τα αέρια που παράγονται σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων 
και από τα βιοαέρια·» 

Στους σταθμούς πολλαπλών καυσίμων που χρησιμοποιούν συνδυασμό ανανεώσιμων και συμβατικών πηγών ενέργειας, λαμβάνεται υπόψη μόνο το μέρος της 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε μονάδες αποθήκευσης μέσω άντλησης νερού που έχει 
προηγουμένως αντληθεί στον άνω ταμιευτήρα θα πρέπει να εξαιρείται.  
Η βιομάζα ορίζεται ως:  

«το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και 
των ζωικών ουσιών), τη δασοκομία και τους συναφείς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το 
βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών αποβλήτων και των οικιακών απορριμμάτων·» 

2. Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις  Προσέγγιση ΠΔΣ 
 

• Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα έχει 
σημαντικό ποσοστό συμμετοχής στις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου και άλλες εκπομπές 

• Η αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό 
με την εξάντληση των μη ανανεώσιμων πηγών 

• Η ΣΗΘ από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει 
περιορισμένο μόνο αντίκτυπο στην μείωση του CO2  

 

  
• Αύξηση του μεριδίου της ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές (ΗΕ-ΑΠΕ) 
• Στροφή σε υψηλής απόδοσης ΣΗΘ (ΥΑ-ΣΗΘ) ή ΣΗΘ από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή ΣΗΘ από αέριο και μόνο 

Σημειώνεται ότι η σειρά παράθεσης των επιπτώσεων δεν αντιστοιχεί κατ’ ανάγκη στη σειρά σημασίας τους. 
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3. Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας 

Στοιχειώδη κριτήρια  Αναλυτικά κριτήρια 
3.1 Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Προμήθεια, σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές (ΗΕ-ΑΠΕ) και/ή από υψηλής απόδοσης συμπαραγωγή. 
 

Προμήθεια, σε ποσοστό 100%, ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
(ΗΕ-ΑΠΕ). 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1. Το 50% τουλάχιστον της προσφερόμενης ενέργειας πρέπει να 

προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές και/ή από υψηλής απόδοσης 
συμπαραγωγή, σύμφωνα με τους ορισμούς των οδηγιών 2009/28/EΚ 
και 2004/8/EΚ αντίστοιχα. 

 
Ο προσφέρων πρέπει να αναφέρει το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που 
θα προέλθει από ανανεώσιμες πηγές. 
 
Επαλήθευση: Πρέπει να υποβάλλονται κατάλληλα έγγραφα τεκμηρίωσης 
από το σύστημα εγγύησης προέλευσης. Εναλλακτικά, θα γίνονται δεκτά και 
άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά μέσα*. 
 
*Βλ. επεξηγηματική σημείωση για περισσότερες πληροφορίες.  
 

1. Το 100% της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να προέρχεται 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΗΕ-ΑΠΕ), σύμφωνα με τον ορισμό 
της οδηγίας 2009/28/ΕΚ. 

 
 
 
 
 
Επαλήθευση: Πρέπει να υποβάλλονται κατάλληλα έγγραφα τεκμηρίωσης 
από τα συστήματα εγγύησης προέλευσης. Εναλλακτικά, θα γίνονται δεκτά 
και άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά μέσα*. 
 
*Βλ. επεξηγηματική σημείωση για περισσότερες πληροφορίες.  
 

Κριτήρια ανάθεσης Κριτήρια ανάθεσης 
Θα χορηγούνται πρόσθετοι βαθμοί για επιπλέον ΗΕ-ΑΠΕ ή/και υψηλής 
απόδοσης συμπαραγωγή. 
 

1. Θα χορηγούνται επιπλέον βαθμοί ανάλογα με την προσφερόμενη 
ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές πέραν της ελάχιστης 
απαίτησης των προδιαγραφών. 

 
2. Θα χορηγούνται επιπλέον βαθμοί ανάλογα με την προσφερόμενη 

ηλεκτρική ενέργεια από υψηλής απόδοσης συμπαραγωγή, πέραν της 
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ελάχιστης απαίτησης των προδιαγραφών. 
 

3. Εάν η προσφερόμενη ηλεκτρική ενέργεια προέρχεται από υψηλής 
απόδοσης συμπαραγωγή με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
επιτρέπεται η χορήγηση διπλών πρόσθετων βαθμών για τις δύο 
πτυχές. 

 
Επαλήθευση: Πρέπει να υποβάλλονται κατάλληλα έγγραφα τεκμηρίωσης 
από τα συστήματα εγγύησης προέλευσης. Εναλλακτικά, θα γίνονται δεκτά 
και άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά μέσα*. 
 
*Βλ. επεξηγηματική σημείωση για περισσότερες πληροφορίες 
 
ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Κατά τη λήξη κάθε έτους της σύμβασης ο ανάδοχος πρέπει να αποκαλύπτει 
την προέλευση της ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται στην αναθέτουσα 
αρχή για να αποδείξει ότι τουλάχιστον το 50% προήλθε από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και/ή υψηλής απόδοσης συμπαραγωγή.  
 
Επαλήθευση: Πρέπει να υποβάλλονται κατάλληλα έγγραφα τεκμηρίωσης 
από τα συστήματα εγγύησης προέλευσης. Εναλλακτικά, θα γίνονται δεκτά 
και άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά μέσα*. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για 
πιστοποιημένους προμηθευτές 100% πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας (δηλ. 
με οικολογικό σήμα τύπου 1 στο οποίο χρησιμοποιείται ορισμός της ΗΕ-
ΑΠΕ τουλάχιστον εξίσου αυστηρός με αυτόν της οδηγίας 2009/28/ΕΚ). 
 
*Ανατρέξτε στην επεξηγηματική σημείωση για περισσότερες πληροφορίες 
 

Κατά τη λήξη κάθε έτους της σύμβασης ο ανάδοχος πρέπει να αποκαλύπτει 
την προέλευση της ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται στην αναθέτουσα 
αρχή για να αποδείξει ότι το 100% προήλθε από ανανεώσιμες πηγές. 
 
 
Επαλήθευση: Πρέπει να υποβάλλονται κατάλληλα έγγραφα τεκμηρίωσης 
από τα συστήματα εγγύησης προέλευσης. Εναλλακτικά, θα γίνονται δεκτά 
και άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά μέσα*. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για 
πιστοποιημένους προμηθευτές 100% πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας (δηλ. με 
οικολογικό σήμα τύπου 1 στο οποίο χρησιμοποιείται ορισμός της ΗΕ-ΑΠΕ 
τουλάχιστον εξίσου αυστηρός με αυτόν της οδηγίας 2009/28/ΕΚ). 
 
*Ανατρέξτε στην επεξηγηματική σημείωση για περισσότερες πληροφορίες. 

 

Ηλεκτρική ενέργεια 
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Επεξηγηματικές σημειώσεις 

Εγγύηση προέλευσης: Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεούνται από τη νομοθεσία, σύμφωνα με τις οδηγίες 2009/28/ΕΚ και 2004/8/EΚ, να θεσπίσουν 
συστήματα εγγύησης προέλευσης για την ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και για τη χρησιμοποίηση υψηλής απόδοσης συμπαραγωγής κατά την 
παραγωγή της. Αυτά αποτελούν κατάλληλη νομική βάση για την επαλήθευση. Σημειώνεται ότι η υφιστάμενη κατάσταση υποχρεωτικής εφαρμογής των 
συστημάτων εγγύησης προέλευσης μπορεί να διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών. Εναλλακτικά, ο προμηθευτής θα μπορούσε να προσκομίζει ανεξάρτητη 
απόδειξη του γεγονότος ότι έχει παραχθεί αντίστοιχη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας από τις καθορισμένες ως ανανεώσιμες πηγές ή με υψηλής απόδοσης 
συμπαραγωγή (π.χ. διαπραγματεύσιμο πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα έκδοσης, όπως το Σύστημα Πιστοποίησης Ανανεώσιμης Ενέργειας [RECS]: 
www.recs.org), που έχει λάβει κρατική έγκριση. Άλλη εναλλακτική δυνατότητα είναι να φέρει η παρεχόμενη ηλεκτρική ενέργεια οικολογικό σήμα τύπου 1, 
με ορισμό τουλάχιστον εξίσου αυστηρό με αυτόν της οδηγίας 2009/28/ΕΚ. 

Οικολογικά σήματα τύπου I ή ISO 14024: Τα οικολογικά σήματα τύπου Ι ή ISO 14024 είναι τα σήματα των οποίων τα κριτήρια καθορίζονται από 
ανεξάρτητο φορέα και τα οποία παρακολουθούνται με διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου. Ως εκ τούτου, αποτελούν μια άκρως διαφανή, αξιόπιστη και 
ανεξάρτητη πηγή πληροφοριών. Τα σήματα αυτά πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

• οι απαιτήσεις τους να βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία· 
• να εγκρίνονται με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φορέων, όπως οι κυβερνητικοί οργανισμοί, οι καταναλωτές, οι κατασκευαστές, οι 

διανομείς και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις· 
• να είναι προσιτά σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, οι αγοραστές μπορούν να απαιτούν την τήρηση των κριτηρίων στα οποία βασίζεται ένα συγκεκριμένο οικολογικό 
σήμα και να αποδέχονται το οικολογικό σήμα ως μια μορφή απόδειξης της συμμόρφωσης. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να απαιτούν να φέρει ένα προϊόν 
οικολογικό σήμα. Επιπλέον, οι αγοραστές μπορούν να χρησιμοποιούν κριτήρια οικολογικών σημάτων που αφορούν μόνο χαρακτηριστικά του προϊόντος ή 
της υπηρεσίας ή των διεργασιών παραγωγής και όχι τη γενική διοίκηση της εταιρείας. 

Απόδειξη συμμόρφωσης: Στις περιπτώσεις όπου για την επαλήθευση των κριτηρίων προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης άλλων κατάλληλων αποδεικτικών 
μέσων, μεταξύ αυτών θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή/παραγωγού, έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο φορέα ή 
άλλα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή πρέπει να κρίνει κατά περίπτωση, από τεχνικής/νομικής πλευράς, την καταλληλότητα των 
υποβαλλόμενων αποδεικτικών.  

Ενεργειακοί έλεγχοι: Οι ενεργειακοί έλεγχοι μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμοι για τον προσδιορισμό των πιθανών τρόπων με τους οποίους θα μπορούσε 
να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και του εξοπλισμού μιας δημόσιας αρχής. Συχνά, οι αρχές έχουν ήδη διενεργήσει τους δικούς τους ελέγχους 
και διαθέτουν το προσωπικό που χρειάζεται για την εφαρμογή στρατηγικής με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας. Ωστόσο, όταν δεν έχουν ληφθεί αυτά τα 
μέτρα, προτρέπονται οι δημόσιες αρχές να ζητούν τον εν λόγω έλεγχο. 



6 
 

Θέματα κόστους 

Οι διαφορές τιμών μεταξύ της συμβατικής και της πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτώνται από την κατάσταση ελευθέρωσης της αγοράς στην αντίστοιχη 
χώρα, το εθνικό καθεστώς στήριξης και την ύπαρξη προμηθευτών πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η πράσινη ηλεκτρική ενέργεια είναι συχνά πιο δαπανηρή, αν και οι διαφορές τιμών μειώνονται σημαντικά, υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις όπου 
η πράσινη ηλεκτρική ενέργεια διατίθεται σε χαμηλότερη τιμή. 

Η αυξημένη ελευθέρωση της αγοράς, οι αναβαθμισμένες τεχνολογίες ΑΠΕ, η αύξηση των τιμών των ορυκτών καυσίμων, οι ευρωπαϊκοί στόχοι για την ΗΕ-
ΑΠΕ και η προώθηση της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης – παράγοντες που συνδέονται όλοι με την τρέχουσα συζήτηση για το κλίμα – έχουν τη 
δυνατότητα να καταστήσουν τις τιμές της πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας ακόμη πιο ανταγωνιστικές. 
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