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ΤΟ ΚΑΠΕ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΗΜΕΡΙ∆Α 

Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) συµµετέχει στο 
κοινοτικό έργο proEE, που έχει ως στόχο την προώθηση και ανάπτυξη 
ενός συστήµατος διενέργειας κοινών προµηθειών µεταξύ των ΟΤΑ, οι 
οποίες ενισχύουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και συνεισφέρουν στην 
εξοικονόµηση ενέργειας.  

Στο πλαίσιο του έργου αυτού, καθώς και των πρόσφατων εξελίξεων που 
σχετίζονται µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) µε θέµα «Μέτρα για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόµηση ενέργειας στο 
δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα», το ΚΑΠΕ διοργανώνει την Τετάρτη, 
5 Νοεµβρίου 2008, στο ξενοδοχείο Crowne Plaza, Μιχαλακοπούλου 50, 
ηµερίδα µε θέµα: «Ανάπτυξη Πράσινων Προµηθειών στους ΟΤΑ για 
την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας».  

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

Κατά τη διάρκεια της ηµερίδας θα αναπτυχθούν οι παρακάτω θεµατικές 
ενότητες:  

• θεσµικό πλαίσιο για πράσινες δηµόσιες προµήθειες, µε έµφαση και 
σε κοινές προµήθειες µεταξύ ΟΤΑ 

• το έργο ProEE και πώς µπορεί να βοηθήσει 
• εµπειρία σε θέµατα πράσινων προµηθειών και αναγνώριση εµποδίων 
• προσπάθειες για κοινές προµήθειες µεταξύ δήµων  
• γενική πολιτική σε επίπεδο δήµου για δηµιουργία ολοκληρωµένου 

σχεδιασµού για εξοικονόµηση ενέργειας 
• εµπειρία ΟΤΑ, εταίρου του έργου ProEE 

Η εκδήλωση απευθύνεται κυρίως σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Νοµαρχίες, ∆ήµους, Αναπτυξιακές Εταιρείες) και ιδιαίτερα στις Υπηρεσίες 
Προµηθειών ή τις Τεχνικές Υπηρεσίες, καθώς και σε εταιρείες – 
προµηθευτές του ∆ηµοσίου Τοµέα.  

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης, 
παρακαλούµε σε περίπτωση ενδιαφέροντος συµµετοχής, να συµπληρωθεί η 
Φόρµα Εγγραφής και να σταλεί στο ΚΑΠΕ έως τη ∆ευτέρα, 3 Νοεµβρίου 
2008. Η ηµερίδα θα αρχίσει στις 10:00, ενώ στις 9:30 θα προηγηθούν 
εγγραφές. 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα pro-EE µπορείτε να βρείτε 
στην ιστοσελίδα www.pro-ee.eu ενώ το πλήρες κείµενο της ΚΥΑ υπάρχει 
στην ιστοσελίδα του ΚΑΠΕ: www.cres.gr  

Για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος οι µπορείτε να 
απευθύνεστε στο ΚΑΠΕ, κα Ι. ∆ουνάκη,  τηλ. 210 6603212,                  

Fax: 210 6603308, e-mail: dounaki@cres.gr 


