
 

 

Με την υποστήριξη 

 

Σεμινάριο από το ΚΑΠΕ με θέμα 

«Ενσωμάτωση κριτηρίων ενεργειακής αποδοτικότητας 

 στις δημόσιες προμήθειες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας - ΚΑΠΕ στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού έργου Pro��������EE “Public Procurement boosts Energy Efficiency”, διοργανώνει την 

Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2010, στο ξενοδοχείο Crowne Plaza, Μιχαλακοπούλου 50 Αθήνα, 

εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Ενσωμάτωση κριτηρίων ενεργειακής αποδοτικότητας 

στις δημόσιες προμήθειες ΟΤΑ».  

Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί ίσως την πιο άμεσα εφικτή και οικονομικότερη 

επιλογή για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.  

Ένας από τους τομείς που έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως από τους 

σημαντικότερους για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας είναι ο τομέας των δημόσιων 

προμηθειών και αφορά στην ένταξη κριτηρίων ενεργειακής αποδοτικότητας στις 

διαδικασίες αγοράς προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια.  

Το ευρωπαϊκό έργο Pro��������EE, έχει ως στόχο να βοηθήσει 

στην υποστήριξη των ΟΤΑ να εντάξουν στο σύστημα 

προμηθειών τους τις απαραίτητες προδιαγραφές 

προκειμένου να προμηθεύονται πιστοποιημένα και 

εγκεκριμένα προϊόντα που πληρούν Ευρωπαϊκά πρότυπα 

για την κατανάλωση ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό, 

επιτυγχάνεται ουσιαστική εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και 

λειτουργικών δαπανών καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του 

προϊόντος.  

Το σεμινάριο απευθύνεται σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Νομαρχίες, Δήμους, 

Αναπτυξιακές Εταιρείες) και συγκεκριμένα στις Υπηρεσίες Προμηθειών ή τις Τεχνικές 

Υπηρεσίες. 

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το ισχύον 

νομικό πλαίσιο που διέπει τις πράσινες δημόσιες προμήθειες, να γνωρίσουν επιτυχημένα 

ελληνικά αλλά και ευρωπαϊκά παραδείγματα. Επιπρόσθετα στο πρακτικό μέρος θα 

υλοποιηθούν ασκήσεις για την επιλογή 

ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων καθώς 

και την ενσωμάτωση κριτηρίων και 

προδιαγραφών μέσω πρότυπων 

προκηρύξεων.  

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος συμμετοχής, 

παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί η 

σχετική αίτηση εγγραφής και να αποσταλεί στο ΚΑΠΕ έως τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2010.  

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. 

Περισσότερες πληροφορίες 

για το πρόγραμμα pro��������EE 

μπορείτε να βρείτε στην 

ιστοσελίδα  

www.pro-ee.eu 

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

 ΚΑΠΕ, κα Ι. Δουνάκη, 

τηλ. 210 6603212, Fax: 210 6603308, 

 e-mail: dounaki@cres.gr 


