Editorial

Newsletter No. 6

Προκειμένου να υποστηρίξει τους φορείς δημόσιων προμηθειών προς την προμήθεια ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων, το
πρόγραμμα Pro-EE προέβη στην ανάπτυξη νέων εργαλείων και βοηθημάτων: τον οδηγό pro-EΕ, καθώς και τις οδηγίες για
τους λαμπτήρες LED και τα ηλεκτροκίνητα ποδήλατα (pedelecs). Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και συνδέσμους για τα
συγκεκριμένα προϊόντα, στο παρόν newsletter. Επίσης: λεπτομέρειες για το συνέδριο του Pro-EE στο Linz, τον Οκτώβριο, ένα
γραφείο υποστήριξης για πράσινες δημόσιες προμήθειες (GPP) και άλλα νέα κι ενδιαφέροντα.

Περιεχόμενα
Νέα του pro-EE News
 Συνάντηση φορέων προμηθειών – το συνέδριο pro-EE στο Linz, τον Οκτώβριο του 2010 Εγγραφείτε

τώρα!

 Aμαρούσιον, Ελλάδα: Ημερίδα για ενεργειακά αποδοτικές προμήθειες
Το εγχειρίδιο του Pro-EE είναι διαθέσιμο
Οδηγίες Pro-EE για τους λαμπτήρες LED και ηλεκτροκίνητα ποδήλατα (pedelecs)
Νέα & Γεγονότα
 Συνέδριο «Προώθηση Καινοτομίας μέσω Δημοσίων Προμηθειών» - Τα αποτελέσματα τώρα στο διαδίκτυο
Ισχύων Οδηγός του Σύμφωνου των Δημάρχων
Καλή πρακτική πράσινων προμηθειών στην Ολλανδία
Διάταγμα σχετικά με ενεργειακά αποδοτικές δημόσιες προμήθειες – το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Κράτος ανοίγει το δρόμο
Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης ΠΔΠ
Συνεργασία φορέων καινοτομίας στις Δημόσιες Προμήθειες
Ομάδα Εργασίας «Καινοτομία – Δημόσιες Προμήθειες – Μικρομεσαίες επιχειρήσεις»
Η ΕΕ στηρίζει τη βιομηχανία καθαρών αυτοκινήτων – Πίνακες στρατηγικής της ΕΕ
GreenIt Expo 2010
Pro-EE –Οι Δημόσιες Προμήθειες ενισχύουν την Ενεργειακή Αποδοτικότητα
Το έργο pro-EE στοχεύει στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας μέσω των πράσινων δημοσίων προμηθειών. Το
έργο εστιάζει σε καινοτόμα προϊόντα με οικονομικά και τεχνικά υψηλότερο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας και
αναπτύσσει πρότυπες διαδικασίες και προσεγγίσεις δικτύωσης που μπορούν να υλοποιηθούν από οποιαδήποτε δημόσια
αρχή στην Ευρώπη.
Το pro-EE έχει σχεδιαστεί για να:
• φέρει σε επαφή τους προμηθευτές και τους καταναλωτές ώστε να συμφωνήσουν σε συγκεκριμένα προϊόντα και να
αναπτύξουν στρατηγικές για τη διάδοσή τους, ούτως ώστε να μοιράζονται τους κινδύνους και τα οφέλη από την ανάπτυξη
νέων προϊόντων και την ενίσχυση της διαδικασίας της καινοτομίας.
• δημιουργηθεί μια συνεργασία μεταξύ των παραγόντων της αγοράς σε έξι ευρωπαϊκές χώρες προκειμένου να
αναπτυχθούν καινοτόμες διαδικασίες για τους ΟΤΑ και, επομένως, να επηρεαστούν οι προμηθευτές ενεργειακά
αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.
• εφαρμόσει τις διαδικασίες αυτές σε πιλοτικές πόλεις.
Ένα σημαντικό αποτέλεσμα του έργου pro-EE είναι η καταγραφή εμπειρικών υποδείξεων για την ενσωμάτωση
στρατηγικών και διαδικασιών για ΠΔΠ στην πολιτική των ΟΤΑ.

www.pro-ee.eu
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Συνάντηση Αρχών Δημοσίων Προμηθειών –
Συνέδριο Pro-EE στο Linz, Αυστρία
Οι οικολογικές προμήθειες θεωρούνται
πλέον ιδιαίτερα σημαντικές στην ΕΕ. Έχουν
αναπτυχθεί οικολογικά και κοινά κριτήρια
ανάθεσης, ενώ η εκτεταμένη συνεργασία
μεταξύ τοπικών αρχών και εταιριών, καθώς
και η αξιοποίηση της οικονομίας για την
ενίσχυση των καινοτόμων τεχνολογιών
καθιστούν το δυναμικό για τη βελτιωμένη
εφαρμογή στη πράξη ιδιαίτερα υψηλό. Στις
7 και 8 Οκτωβρίου 2010, στο τελικό
συνέδριο του pro-EE θα παρουσιαστούν τα
πλέον πρόσφατα αποτελέσματα σχετικά με
τις ευκαιρίες και τα όρια των κοινών
οικολογικών και οικονομικών δημόσιων
προμηθειών και θα δοθούν απαντήσεις σε
ερωτήσεις σχετικά με τις δημόσιες
συμβάσεις.

Το απόγευμα της 7ης Οκτωβρίου, διεθνείς,
εθνικές και τοπικές αρχές προμηθειών
συναντώνται για την ανταλλαγή εμπειριών,
μέσα σε μια άνετη ατμόσφαιρα και για να
συζητήσουν επί του ερωτήματος «Πού
οδηγεί
ο
δρόμος
των
δημόσιων
προμηθειών;».
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να
μάθουν νέα σχετικά με τις προμήθειες από
εκπροσώπους της ΕΕ.

Το συνέδριο πρόκειται να καλύψει τα
ακόλουθα θέματα:
•Οικολογικές και Οικονομικές δημόσιες
προμήθειες - τι μπορεί να προσφέρει η ΕΕ
και τα εθνικά σχέδια δράσης σε μας;
•Πρακτική εφαρμογή – πού βρίσκονται οι
Ευρωπαϊκές χώρες;
•Διεθνείς συνεργασίες από τη σκοπιά της
νομοθεσίας για τις δημόσιες προμήθειες.
•Επιτυχημένα μοντέλα συνεργασίας μεταξύ
κρατών, πόλεων και τοπικής αυτοδιοίκησης.

© Pixelio/Angela Lehner

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.pro-ee.eu/news.html
www.umweltakademie.at
Mag. Petra Pierecker, τηλ.: 0043-732-77 20-14 4 31
Gabriele Singer, τηλ.: 0043-732-77 20-14 4 29

•Σημαντικοί παράμετροι για τις δημόσιες
αρχές – τοπικές, οικονομικές και οικολογικές
προμήθειες
παρά
τους
σφιχτούς
προϋπολογισμούς και το νομοθετικό πλαίσιο
για τις δημόσιες προμήθειες.

Προθεσμία εγγραφής έως τις 20 Σεπτεμβρίου
2010

•Παρουσίαση
καινοτόμων
αυστριακών
εταιρειών: ηλεκτροκίνηση και LED/ηλιακή
τεχνολογία.

Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής στο συνέδριο

www.pro-ee.eu

Fax: 0043-732-7720-214420
E-Mail: uak.post@ooe.gv.at
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Αμαρούσιον, Ελλάδα: Ημερίδα για ενεργειακά
αποδοτικές προμήθειες
Ο
Δήμος
Αμαρουσίου,
εταίρος
του
προγράμματος Pro-EE, διοργάνωσε την
Ημερίδα
«Σχέδιο
Δράσης
Δήμου
Αμαρουσίου για Ενεργειακά Πράσινες
Προμήθειες, Ενημέρωση και Κινητοποίηση
Πολιτών κι Ενδιαφερόμενων», στις 4 Ιουνίου
2010.
Το πρώτο μέρος της Ημερίδας επικεντρώθηκε
στους στόχους, τις δραστηριότητες και τις
διαδικασίες εφαρμογής, καθώς και τις μέχρι
στιγμής εμπειρίες του δήμου σε σχέση με το
έργο. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν τα βασικά
στοιχεία του τοπικού σχεδίου δράσης: τοπικές
αρχές,
κοινωνικούς
εταίρους
και
μη
κερδοσκοπικές οργανώσεις.
Στο
δεύτερο
μέρος,
μια
ομάδα
εμπειρογνωμόνων στον τομέα της ενέργειας,
του περιβάλλοντος και των επενδύσεων
συζήτησε σχετικά με τα μέτρα και τις
πρωτοβουλίες για την περαιτέρω βελτίωση της
ποιότητας
ζωής
των
πολιτών.
Ως
παραδείγματα παρουσιάστηκαν οι μέθοδοι

μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των
νοικοκυριών,
τα
πλεονεκτήματα
της
συμμετοχής
στο ευρωπαϊκό
πιλοτικό
πρόγραμμα "Car-Sharing" και τα οφέλη από
την εφαρμογή «πράσινων» προδιαγραφών
στα κτίρια. Οι εμπειρογνώμονες που ήταν
παρόντες ήταν εκπρόσωποι του Κέντρου
Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης
Ενέργειας στην Ελλάδα (ΚΑΠΕ), ένας
εκπρόσωπος της κατασκευαστικής εταιρίας
"Ευ Έργω», ένας εκπρόσωπος της
Τράπεζας Πειραιώς και ένας εκπρόσωπος
της περιβαλλοντικά ενεργούς και διεθνούς
μη κυβερνητικής οργάνωσης "EuroCharity".
Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης για την
προστασία του κλίματος, κυρίως μέσω της
ενεργειακής αποδοτικότητας, η ημερίδα
συγκέντρωσε πολίτες κι ενδιαφερόμενους,
δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο γόνιμο
έδαφος για μελλοντικές δράσεις και
συνεργασίες.

Ημερίδα pro-EE στο Δήμο Αμαρουσίου, 4 Ιουνίου 2010.

www.pro-ee.eu

3

Περισσότερα
νέα pro``EE
Το εγχειρίδιο του Pro-EE
Οι βιώσιμες προμήθειες αντιμετωπίζουν την
κλιματική αλλαγή και συντελούν στην
εξοικονόμηση δαπανών. Το νέο εγχειρίδιο
του pro-EE παρέχει πληροφορίες σχετικά με
τις κοινές οικολογικές δημόσιες προμήθειες,
υποστηρίζοντας τους φορείς των δημόσιων
προμηθειών
στην
αγορά
ενεργειακά
αποδοτικών προϊόντων.

Οι οδηγίες του pro-EE για τους λαμπτήρες
LED και τα ηλεκτροκίνητα ποδήλατα
παρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη των
ΟΤΑ για την προμήθεια αυτών των
ενεργειακά
αποδοτικών
τεχνολογιών.
Μεταξύ άλλων, οι οδηγίες παρέχουν
πληροφορίες για την ανάπτυξη της αγοράς
και των προϊόντων, τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις, τους κανονισμούς και τις
προμήθειες.

Περιεχόμενα
•Η Ευρωπαϊκή προοπτική

Περισσότερες πληροφορίες:

•Επιχειρήματα για τη διεξαγωγή κοινών ΠΔΠ

http://www.pro-ee.eu/materials-tools.html

•Οι κοινές ΠΔΠ στην πράξη

Νέα και Γεγονότα

•Οι κοινές ΠΔΠ σε διαφορετικές Ευρωπαϊκές
χώρες
•Διακρατικές
συνεργασίες
δημόσιες προμήθειες

για

κοινές

•Ερωτηματολόγιο υλικών
•Σύνδεσμοι
Το εγχειρίδιο είναι ήδη διαθέσιμο στα
Αγγλικά και βρίσκεται στην ιστοσελίδα του
Pro-EE:
http://www.pro-ee.eu/materials-tools.html
Κατευθυντήριες γραμμές Pro-EE για
LEDs και ηλεκτροκίνητα ποδήλατα
(pedelecs)
H τεχνολογία LED είναι γνωστή για μια σειρά
από πλεονεκτήματα σχετικά με την
απόδοση,
συμπεριλαμβανομένης
της
μεγάλης ενεργειακής αποδοτικότητας. Τα
ηλεκτρικά ποδήλατα (pedelecs) με πετάλι,
είναι αξιόπιστα και φιλικά προς το
περιβάλλον, με μια αυξανόμενη εφαρμογή,
όπως για παράδειγμα, ως μέσο μεταφοράς
των δημοσίων υπαλλήλων.

www.pro-ee.eu

Συνέδριο «Προώθηση Καινοτομίας μέσω
Δημοσίων Προμηθειών: Καλές πρακτικές
και Δικτύωση» - τα αποτελέσματα τώρα
στο διαδίκτυο
Το συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στις
Βρυξέλλες το Μάρτιο του 2010, διευκόλυνε
τη δικτύωση και την ανταλλαγή καλών
πρακτικών μεταξύ υπεύθυνων προμηθειών
των ΟΤΑ, φορέων χάραξης πολιτικής και
άλλων ενδιαφερομένων φορέων.
Ο στόχος της εκδήλωσης: να ξεκινήσει η
δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κρίσιμης μάζας
στον τομέα των καινοτόμων δημόσιων
προμηθειών.
Παρακαλούμε βρείτε τις παρουσιάσεις,
εισηγήσεις και δημοσιεύσεις στον τύπο,
στην
ακόλουθη
ιστοσελίδα:
http://url.bb6.org/ppConference
(http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innov
ation/policy/lead-marketinitiative/pp_conference_en.htm)
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Ο ισχύων Οδηγός του Σύμφωνου των
Δημάρχων
Στο Σύμφωνο των Δημάρχων, Ευρωπαϊκές
πόλεις,
κωμοπόλεις
και
περιφέρειες
δεσμεύονται εθελοντικά να μειώσουν τις
εκπομπές CΟ2 πέραν του Ευρωπαϊκού στόχου
του 20%: μείωση των εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα κατά 20%, αύξηση του μεριδίου
των ανανεώσιμων πηγών στην παραγωγή
ενέργειας κατά 20% και βελτίωση της
ενεργειακής αποδοτικότητας κατά 20%, έως το
2020. Αυτή η επίσημη δέσμευση μπορεί να
υλοποιηθεί με την εφαρμογή των σχεδίων
δράσης βιώσιμης ενέργειας (ΣΔΒΕ).
Ο ισχύων Οδηγός του Σύμφωνου των
Δημάρχων παρέχει λεπτομερείς, βήμα προς
βήμα προτάσεις για ολόκληρη τη διαδικασία
κατάρτισης της τοπικής ενεργειακής και
κλιματικής στρατηγικής, από την αρχική
πολιτική δέσμευση έως την υλοποίηση. Είναι
χωρισμένο σε τρία μέρη – το Μέρος ΙΙΙ είναι
ιδιαίτερα συναφές με τις δημόσιες
προμήθειες:
Μέρος I: Περιγραφή της όλης διαδικασίας του
ΣΔΒΕ και κάλυψη των στρατηγικών θεμάτων
Μέρος II: Οδηγίες για την επεξεργασία της
Βασικής Γραμμής απογραφής εκπομπών
Μέρος III: Περιγραφή των τεχνικών μετρήσεων
που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε
τοπικό επίπεδο από τις τοπικές αρχές, σε
διάφορους τομείς δράσης. Ένας κρίσιμος
τομέας: οι δημόσιες προμήθειες.
http://www.eumayors.eu/mm/staging/library/SEAP.pdf

Καλό παράδειγμα
στην Ολλανδία

βιώσιμης

προμήθειας

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι Κάτω Χώρες
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των βιώσιμων
και οικολογικών προμηθειών. Από το τρέχον
έτος η ολλανδική κυβέρνηση επιθυμεί να
επιτύχει το 100% των οικολογικών δημόσιων
προμηθειών. Πληροφορίες σχετικά με τη
διαδικασία επίτευξης βιώσιμων προμηθειών
στην Ολλανδία, τα κριτήρια για 52 κατηγορίες
προϊόντων καθώς και τα μέσα για την
υποστήριξη των βιώσιμων προμηθειών είναι
τώρα διαθέσιμες στα Αγγλικά:
www.senternovem.nl/sustainableprocurement/

Διάταγμα σχετικά με ενεργειακά αποδοτικές
δημόσιες προμήθειες – το Γερμανικό
Ομοσπονδιακό κράτος ανοίγει το δρόμο
Για πρώτη φορά στο ομοσπονδιακό κρατίδιο του
Nordrhein-Westfalen,
η
ενεργειακή
αποδοτικότητα έγινε αποφασιστικό κριτήριο
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. Το νέο
διάταγμα ετέθη σε ισχύ την 1η Μαΐου 2010,
δίνοντας οικονομική και οικολογική κατεύθυνση
στις διαδικασίες διαγωνισμών. Βασική ιδέα: Ένα
προϊόν με υψηλότερα κόστη κτήσης μπορεί να
αποδειχθεί φθηνότερο αν συνυπολογίσουμε το
κόστος κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων και
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς
επίσης και την ενεργειακή κατανάλωση και το
κόστος διαθεσης/απόρριψης. Κατά κύριο λόγο,
το διάταγμα αναφέρεται στους προμηθευτές του
ομοσπονδιακού κρατιδίου: Οι εταιρείες μπορούν
πλέον να λαμβάνουν παραγγελίες από τους
προμηθευτές του ομοσπονδιακού κράτος, μόνον
αν
συναινούν
σε
θέματα
ενεργειακής
αποδοτικότητας. Για τους δήμους και τις ενώσεις
ΟΤΑ, υπάρχει σύσταση εφαρμογής του
διατάγματος.
Περισσότερες πληροφορίες (στα γερμανικά)
http://url.bb6.org/DecreeProcurement
(www.nrw.de/presse/verbindlich-sparsamerumgang-mit-energie-9074/)

www.pro-ee.eu
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Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης ΠΔΠ
Το
Γραφείο
Υποστήριξης
Πράσινων
Δημόσιων Προμηθειών λειτουργεί για την
προώθηση και διάδοση πληροφοριών για τις
πράσινες δημόσιες προμήθειες και παρέχει
άμεσες και ακριβείς απαντήσεις στις
ερωτήσεις των ενδιαφερομένων. Το γραφείο
υποστήριξης χειρίζεται ιδιαίτερα περίπλοκα
ζητήματα σχετικά με τις ΠΔΠ και
παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στον εν
λόγω τομέα. Υποστηρίζει την Επιτροπή στην
προώθηση και τη διάδοση πληροφοριών
σχετικά
με
τις
πράσινες
δημόσιες
προμήθειες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν
τις ερωτήσεις τους με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στο gpp@biois.com

Ομάδα Εργασίας «Καινοτομία – Δημόσιες
Προμήθειες – Μικρομεσαίες επιχειρήσεις»
Το
Δίκτυο
Enterprise
Europe,
που
αντιπροσωπεύει πάνω από 572 οργανώσεις
μέλη σε ολόκληρη την ΕΕ και έξω από αυτήν,
είναι εκείνο που ξεκίνησε την ομάδα εργασίας.
Η ομάδα προσφέρει κατευθύνσεις για την
πρόσβαση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
(ΜΜΕ) στις δημόσιες προμήθειες και οδηγίες
προς τους υπεύθυνους προμηθειών για την
ενθάρρυνση της συμμετοχής των ΜΜΕ στις
προσκλήσεις ενδιαφέροντος.
Πληροφορίες:
http://url.bb6.org/WorkingGroup
(http://www.enterprise-europenetwork.ec.europa.eu/index_en.htm)
επικοινωνία: Toni Saraiva toni@eiscltd.eu

Συνεργασία φορέων καινοτομίας στις
Δημόσιες
Προμήθειες
μέσω
των
πρωτοβουλιών SBIR
Το Μάιο του 2010, το Φόρουμ Συνεργασίας
INNO δημιούργησε μια ομάδα εργασίας για
τις δυνατότητες που παρέχει το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα Small Business Innovation
Research – SBIR (Έρευνα καινοτομίας από
μικρές επιχειρήσεις). Η ομάδα εργασίας
διευθύνεται από το Συμούλιο Τεχνολογικής
Στρατηγικής.
επικοινωνία: david.golding@tsb.gov.uk;
Πληροφορίες:
http://url.bb6.org/ProInnoTaskForce
(http://www.proinno-europe.eu/partneringforum/project-overview)

Το Φόρουμ Συνεργασίας INNO είναι μια
είναι μια πρωτοβουλία της Γενικής
Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας
και υλοποιείται από μια κοινοπραξία
κορυφαίων
ευρωπαϊκών
οργανισμών
καινοτομίας.

www.pro-ee.eu

Η ΕΕ στηρίζει τη βιομηχανία καθαρών
αυτοκινήτων – Πίνακες στρατηγικής της ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενθάρρυνση της
ανάπτυξης και την ενδεχόμενη ευρεία χρήση
καθαρών και ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων, έχει
ως στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας μέσω της
σύνδεσής της με καθαρές και ενεργειακά αποδοτικές
τεχνολογίες. Η στρατηγική συμβάλλει επίσης στους
στόχους της Ευρώπης για το 2020 σχετικά με την
έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη. Περιλαμβάνει ένα
Σχέδιο Δράσης που αποτελείται από συγκεκριμένα
μέτρα που θα υλοποιηθούν από την Επιτροπή.
Η Επιτροπή, μεταξύ άλλων:
•θα συνεχίσει το νομοθετικό της πρόγραμμα σχετικά
με τη μείωση των εκπομπών των οχημάτων,
συμπεριλαμβανομένης της ενδιάμεσης θεώρησης
•θα υποστηρίξει την έρευνα και την καινοτομία στις
πράσινες τεχνολογίες
•Θα προτείνει κατευθυντήριες γραμμές για κίνητρα
στο χώρο της ζήτησης
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Η στρατηγική βασίζεται στην ηγετική θέση
της Ευρώπης στον αγώνα για την κλιματική
αλλαγή και θέτει τις βάσεις για την
πρωτοπορία της Ευρώπης στις καθαρές
μεταφορές.

Μέσα από ένα συνδυασμό ανοιχτών
σεμιναρίων, ενημερωτικών συναντήσεων
προμηθευτών κι ευκαιρίες ανταλλαγής
εμπειριών, η Expo θα επιτρέψει στους
συμμετέχοντες να:

Για
περισσότερες
πληροφορίες,
παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

• Κατανοήσουν τις βασικές προκλήσεις για
τα τμήματα Πληροφορικής και τη
βιομηχανία στο σύνολό της

http://url.bb6.org/EUVehiclesStrategy
(europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?re
ference=IP/10/473&format=HTML&aged=0&
language=EN&guiLanguage=en)

Green IT Expo 2010
8-10
Νοεμβρίου,
Βασίλειο

Λονδίνο,

Ηνωμένο

Το Green IT Expo 2010 παρέχει ένα φόρουμ
για τα ανώτερα στελέχη πληροφορικής και
φορείς λήψης αποφάσεων στο χώρο των
επιχειρήσεων, για τον εντοπισμό φιλικών
προς το περιβάλλον τεχνολογιών, πράσινων
καινοτομιών και κοινωνικά υπεύθυνων
προμηθευτών.

Συντονιστής
του έργου:

• Συνεχίσουν με σημαντικές εξελίξεις σε
τοπικό και διεθνές επίπεδο
• Διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με το
πλέον πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο και
τις οδηγίες της κυβέρνησης
• Επανεξετάσουν ένα ευρύ φάσμα των
φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων
και υπηρεσιών πληροφορικής
• Διατυπώσουν πράσινες πληροφορικής
στρατηγικές για την βραχυπρόθεσμες,
μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες
Ιστοσελίδα: www.greenitexpo.com

Επικοινωνία:
Climate Alliance – European Secretariat
Galvanistr. 28, 60486 Frankfurt am Main, GERMANY
Dr. Andreas Kress
Tel: +49-69-71 71 39-33
a.kress@climatealliance.org

Εταίροι:
Climate Alliance Austria (AT), Upper Austrian Academy for the Environment (AT), Alleanza per il Clima onlus (IT),
European Partners for the Environment (EU), Ecoinstitut Barcelona (ES), ICLEI Local Governments for Sustainability (EU),
National Institute for Engineering, Technology and Innovation (PT), Centre for Renewable Energy Sources (GR)

και οι Δήμοι:
Cascais (PT), Ferrara (IT), Frankfurt am Main (DE), Mainz (DE), Αμαρούσιον (GR), Munich (DE), Murcia (ES),
Torres Vedras (PT), San Sebastian (ES)

Επιμέλεια: Heike Unterpertinger
Το pro EE συγχρηματοδοτείται από:

www.pro-ee.eu

Τα περιεχόμενα του εντύπου αυτού είναι αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί
7 να θεωρηθούν απόψεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

