
 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

                                                                                         

Δελτίο Τύπου 

 

 

Μυτιλήνη , 3 Απριλίου 2013 

    

ΕπιµορφωτικΕπιµορφωτικΕπιµορφωτικΕπιµορφωτικό Σεµινάριοό Σεµινάριοό Σεµινάριοό Σεµινάριο    µε θέµα µε θέµα µε θέµα µε θέµα τις τις τις τις Ενεργειακά ΑποδοτικέςΕνεργειακά ΑποδοτικέςΕνεργειακά ΑποδοτικέςΕνεργειακά Αποδοτικές    
∆ηµόσιες Προµήθειες∆ηµόσιες Προµήθειες∆ηµόσιες Προµήθειες∆ηµόσιες Προµήθειες    

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013    

Αίθουσα Αίθουσα Αίθουσα Αίθουσα Επιµελητηρίου Λέσβου,Επιµελητηρίου Λέσβου,Επιµελητηρίου Λέσβου,Επιµελητηρίου Λέσβου,    ΜυτιλήνηΜυτιλήνηΜυτιλήνηΜυτιλήνη 

 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου/ Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου (ΠΤΑ),  
σε συνεργασία µε το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 
διοργανώνουν επιµορφωτικό σεµινάριο µε θέµα την Αναβάθµιση της Ενεργειακής Αναβάθµιση της Ενεργειακής Αναβάθµιση της Ενεργειακής Αναβάθµιση της Ενεργειακής 
Απόδοσης των ∆ηµόσιων ΠροµηθειώνΑπόδοσης των ∆ηµόσιων ΠροµηθειώνΑπόδοσης των ∆ηµόσιων ΠροµηθειώνΑπόδοσης των ∆ηµόσιων Προµηθειών στις 17 Απριλίου Απριλίου Απριλίου Απριλίου     2013201320132013 και ώρα 09:30 
 
Η εκδήλωση Η εκδήλωση Η εκδήλωση Η εκδήλωση υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος, «EFFECT: 
Αναβάθµιση της Ενεργειακής Απόδοσης των ∆ηµόσιων Προµηθειών για µια ισόρροπη 
οικονοµική ανάπτυξη στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», στο οποίο το Η ΠΒΑ 
και το ΚΑΠΕ είναι εταίροι επιφορτισµένοι µε δράσεις που αφορούν τόσο στο δηµόσιο όσο 
και τον ιδιωτικό τοµέα. 
 
Το επιµορφωτικό σεµινάριο έχει δύο δύο δύο δύο θεµατικέςθεµατικέςθεµατικέςθεµατικές    ενότητες: ενότητες: ενότητες: ενότητες:     
 

1. Η πρώτη ενότητα για το δηµόσιο τοµέαενότητα για το δηµόσιο τοµέαενότητα για το δηµόσιο τοµέαενότητα για το δηµόσιο τοµέα    (Ώρα έναρξης 09:30)(Ώρα έναρξης 09:30)(Ώρα έναρξης 09:30)(Ώρα έναρξης 09:30) διοργανώνεται από 
την ΠΒΑ και απευθύνεται σε ∆ηµάρχους, στελέχη Τεχνικών Υπηρεσιών των ∆ήµων 
µε αρµοδιότητα την δηµοπράτηση Έργων και Προµηθειών και στα Στελέχη των 
Ενεργειακών Οµάδων των ∆ήµων. Σκοπός του Σεµιναρίου είναι η ενθάρρυνση και 
καθοδήγηση στελεχών των αρµόδιων υπηρεσιών σε θέµατα που αφορούν στην 
εφαρµογή κριτηρίων ενεργειακής απόδοσης σε συµβάσεις δηµόσιων 
προµηθειών.  Το Πρόγραµµα της συνάντησης περιλαµβάνει παρουσιάσεις 
εµπειρογνωµόνων από το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης 
Ενέργειας (ΚΑΠΕ) για τη µεθοδολογία εφαρµογής κριτηρίων ενεργειακής 
απόδοσης σε τεύχη δηµοπράτησης δηµόσιων έργων και προµηθειών καθώς και 
παραδείγµατα καλών πρακτικών µε εµπειρίες ∆ήµων από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό, χρήσιµες συµβουλές, έξυπνες ιδέες και εργαλεία. Οι συµµετέχοντες 
θα έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν ως µέλη της Τοπικής Οµάδας Εργασίας 
(local focus group) για την προώθηση των ενεργειακά αποδοτικών προµηθειών 
στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

    



 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

                                                                                         

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το Περιφερειακό Ταµείο 
στο τηλέφωνο +30 22510 47970 (κο Κουλαγίνη) και στο e-mail:  georkoul@ptaba.gr ή να 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου 
http://www.ptaba.gr/portal/index.php ή την ιστοσελίδα του Έργου: 
http://www.effectproject.eu/   

2. Η δεύτερη ενότητα ενότητα ενότητα ενότητα για τον ιδιωτικό τοµέαγια τον ιδιωτικό τοµέαγια τον ιδιωτικό τοµέαγια τον ιδιωτικό τοµέα (Ώρα έναρξης 17:00)Ώρα έναρξης 17:00)Ώρα έναρξης 17:00)Ώρα έναρξης 17:00) διοργανώνεται 
από το ΚΑΠΕ και απευθύνεται σε εκπροσώπους του ιδιωτικού τοµέα οι οποίοι είτε 
έχουν ήδη συµµετάσχει σε δηµόσιους διαγωνισµούς αλλά αντιµετώπισαν 
σηµαντικά εµπόδια για την προσφορά ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων / 
υπηρεσιών, ή απέφευγαν να συµµετάσχουν σε δηµόσιους διαγωνισµούς εξ’ αιτίας 
ευρέως γνωστών εµποδίων. Στόχος της εκπαίδευσης είναι, για το λόγο αυτό, η 
αντιµετώπιση αυτών ακριβώς των µη τεχνολογικών εµποδίων που περιορίζουν τη 
συµµετοχή των ιδιωτών σε δηµόσιους διαγωνισµούς µε κριτήρια ενεργειακής 
αποδοτικότητας.  
Τα κύρια θέµατα του σεµιναρίου είναι: 

o Νοµικό πλαίσιο (Ευρωπαϊκό και εθνικό) 
o Βασικά εµπόδια στην εκτέλεση ενεργειακά αποδοτικών δηµόσιων 

προµηθειών 
o Κοινά κριτήρια (ανά κατηγορία προϊόντος) 
o Εργαλεία LCC 
o Χρηµατοδοτικά προγράµµατα, δυνατότητες χρηµατοδότησης από εθνικές 

και ευρωπαϊκές πηγές  και δοµές -  υποστήριξη 
o Καλές Πρακτικές- Παραδείγµατα 

 
Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συµµετέχετε στο σεµινάριο για τον ιδιωτικό τοµέα, 
παρακαλούµε στείλτε συµπληρωµένη τη Φόρµα Εγγραφής στο ΚΑΠΕ, υπ’όψιν κας. Ι. 
∆ουνάκη (τηλ. 210 6603212, fax: 210 6603308, e-mail: dounaki@cres.gr) έως τη 
∆ευτέρα, 15 Απριλίου 2013.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα µπορείτε να επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα http://www.cres.gr/kape/calendar/hmerides.htm  και 

http://www.effectproject.eu 

 
 


