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Editorial
Η 5η έκδοση του ενημερωτικού φυλλαδίου του Pro-EE για Δημόσιες Προμήθειες ενεργειακά
αποδοτικών προϊόντων, επικεντρώνεται στα πιλοτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια: παρουσιάζει μια
επισκόπηση του σχεδιασμού, της μεθοδολογίας και οργάνωσης των δράσεων κατάρτισης, καθώς
και μια επισκόπηση των εμπειριών και των δεδομένων που προέκυψαν από τα σεμινάρια αυτά σε
Σλοβακία, Τσεχία και Ιταλία. Αντίστοιχα, παρουσιάζονται και οι προγραμματιζόμενες δράσεις και
προοπτικές του επερχόμενου πιλοτικού σεμιναρίου στη Μούρθια. Το ενημερωτικό φυλλάδιο
περιέχει επίσης πληροφορίες για την αποδοτική συνεργασία μεταξύ του ελληνικού δικτύου ΔΑΦΝΗ
και του pro-EE, ενώ παρουσιάζει και τις προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις, με προεξέχουσα το
τελικό
συνέδριο
του
pro-EE
στην
Αυστρία,
τον
Οκτώβριο
του
2010.
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proEE –Οι Δημόσιες Προμήθειες ενισχύουν την Ενεργειακή Αποδοτικότητα
Το έργο pro-EE στοχεύει στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας μέσα από τις βιώσιμες
δημόσιες προμήθειες. Το έργο εστιάζει σε καινοτόμα προϊόντα με υψηλό δυναμικό για
εξοικονόμηση τόσο ενέργειας όσο και λειτουργικού κόστους και αναπτύσσει πρότυπες διαδικασίες
και μεθοδολογίες για τη δημιουργία δικτύων, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν από
οποιονδήποτε ΟΤΑ στην Ευρώπη.
Το pro-EE είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε:
 Να φέρει σε επαφή προμηθευτές και καταναλωτές με σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικών σχετικά
με τη διάδοση συγκεκριμένων προϊόντων. Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν μέσα από την
ανάπτυξη νέων προϊόντων και την ενίσχυση της καινοτομίας θα ωφελήσουν τόσο τους
προμηθευτές όσο και τους καταναλωτές.
 Να προωθήσει τη συνεργασία ανάμεσα σε φορείς της αγοράς από έξι Ευρωπαϊκές χώρες με
σκοπό να ενσωματώσει καινοτόμες διαδικασίες στους ΟΤΑ και με αυτό τον τρόπο να επηρεάσει
και τους προμηθευτές ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.
 Να εφαρμόσει αυτές τις δράσεις σε πιλοτικούς ΟΤΑ.
Ένα σημαντικό αποτέλεσμα του έργου pro-EE είναι σύνταξη υποδείξεων, βασισμένων στην
εμπειρία, για την ενσωμάτωση στρατηγικών και διαδικασιών για βιώσιμες προμήθειες στην πολιτική
των ΟΤΑ.
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proEE Πιλοτικό Σεμινάριο: Πράσινες Δημόσιες
Προμήθειες ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων &
Σεμινάριο σε Δήμους της Σλοβακίας και της Τσεχίας
Η Δημόσια Διοίκηση σε ολόκληρη της Ευρώπη
δαπανά ετησίως περισσότερα από 1,5
τρισεκατομμύρια ευρώ σε προϊόντα και
υπηρεσίες, ποσό που αποτελεί περίπου το
16%του ευρωπαϊκού ετήσιου ακαθάριστου
προϊόντος. Αν όλα αυτά τα προϊόντα ήταν
ενεργειακά αποδοτικά, αυτό δεν θα συνέβαλε
μόνο εξαιρετικά στην εξοικονόμηση ενέργειας και
την προστασία του κλίματος, αλλά επίσης και
στην
ενίσχυση
ενεργειακά
αποδοτικών
τεχνολογιών και την υποστήριξη της διείσδυσης
στην αγορά ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων.
Δυστυχώς, στην πλειοψηφία τους οι ΟΤΑ δεν
περιελάμβαναν την ενεργειακή αποδοτικότητα
στα κριτήρια με τα οποία συνέθεταν την πολιτική
προμηθειών τους, στο παρελθόν. Τα τελευταία
χρόνια έχει γίνει κάποια πρόοδος προς πιο
πράσινες προμήθειες, αλλά πολλοί ΟΤΑ
εξακολουθούν να μη γνωρίζουν το επίπεδο
ενεργειακής κατανάλωσης των προϊόντων τα
οποία προμηθεύονται. Ένας λόγος γι αυτό είναι
το γεγονός ότι το κύριο κριτήριο για την
προμήθεια ενός προϊόντος είναι η τιμή του.
Παρόλο που τα ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα
βοηθούν στον περιορισμό του λειτουργικού
κόστους, έχουν συνήθως υψηλότερο κόστος
αγοράς, γεγονός που συχνά τα καθιστά μια
λιγότερο ελκυστική επιλογή.
Μια πιο συνετή μέθοδος επιλογής ενός προϊόντος
είναι η λεγόμενη προσέγγιση «Συνολικού
Κόστους Ιδιοκτησίας». Αυτή περιλαμβάνει όλα
τα τρέχοντα κόστη όπως είναι η κατανάλωση
ενέργειας αλλά και τα κόστη επισκευής και
διάθεσης, καθ’όλη τη διάρκεια ζωής του
προϊόντος. Ένα άλλο εμπόδιο για την αγορά
ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων μπορεί να
αποδειχτούν οι διαγωνισμοί προμήθειας.

www.pro-ee.eu

Σε
πολλές
περιπτώσεις
οι
διαγωνισμοί
δεν
περιλαμβάνουν κριτήρια ενεργειακής αποδοτικότητας,
γεγονός που οδηγεί συχνά σε λιγότερο αποδοτικές
ενεργειακά προμήθειες.
Προκειμένου να ενισχύσουν την επάρκεια και γνώσεις
για βιώσιμες προμήθειες, οι εταίροι του έργου
διοργανώνουν
εκπαιδευτικά
σεμινάρια
για
ενεργειακά
αποδοτικές
προμήθειες,
για
το
προσωπικό των ΟΤΑ, σε όλες τις συμμετέχουσες
χώρες. Η Climate Alliance Austria διοργανώνει επιπλέον
επιμορφωτικά σεμινάρια για τους ΟΤΑ της Τσεχίας, της
Σλοβακίας και της Ουγγαρίας. Κατά τη διάρκεια αυτών
των σεμιναρίων, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν για όλα τα
δεδομένα και τα εργαλεία που θα οδηγήσουν σε
πράσινες δημόσιες προμήθειες, όπως είναι η ενεργειακή
σήμανση, τα πλέον πρόσφατα καινοτόμα προϊόντα, οι
κοινές πράσινες δημόσιες προμήθειες, το νομικό
πλαίσιο, οι βιώσιμες προκηρύξεις και τα παραδείγματα
βέλτιστων πρακτικών από άλλους δήμους και πόλεις.

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 2010
Ιταλία, Περούτζια

24 Φεβρουαρίου

Πορτογαλία, Λισσαβόνα

18, 25 Φεβρουαρίου –
4, 25 Μαρτίου

Σλοβακία/Τσεχία, Hostetin

8, 9 Μαρτίου

Ελλάς

10 Μαρτίου

Γερμανία, Mainz

16, 17 Μαρτίου

Αυστρία, Βιέννη

8, 9 Απριλίου

Ισπανία, Μούρθια

27, 28 Απριλίου

Ουγγαρία, Gyor

Μάιος
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Σεμινάριο για τους Δήμους της Σλοβακίας
και της Τσεχίας
Στην Τσεχία, το εκπαιδευτικό σεμινάριο
πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Μαρτίου
2010 κι οργανώθηκε από την Climate
Alliance Austria και τους Φίλους της Γης –
CEPA,
Σλοβακία.
Περίπου
είκοσι
συμμετέχοντες, οι περισσότεροι εκ των
οποίων προέρχονταν από δήμους της
Σλοβακίας, συναντήθηκαν στο Κέντρο για
την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη, στο
Hostetín, ένα μικρό χωριό που εφαρμόζει
πρακτικές αειφορίας εδώ και πολλά χρόνια.
Ειδικοί
επί
της
ενεργειακής
αποδοτικότητας, από το Κέντρο Veronica
Hostetín, ένα ινστιτούτο για την οικολογία,
εκπαίδευσαν τους συμμετέχοντες στις
πράσινες δημόσιες προμήθειες.

Οι εκπαιδευόμενοι ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα
να μάθουν πώς να κάνουν τις προμήθειες
ενεργειακά
αποδοτικότερες
και
υποσχέθηκαν
να
ενσωματώσουν
τις
νεοαποκτηθείσες
γνώσεις
τους
στην
καθημερινή τους εργασία. Οι πράσινες
δημόσιες προμήθειες δεν ήταν μέχρι εκείνη
τη στιγμή ευρέως γνωστές στη Σλοβακία και
την Τσεχία, αλλά προφανώς έχουν ήδη
αρχίσει να εξετάζονται σε δήμους και
κοινότητες των χωρών αυτών λόγω της
πρόσφατης αύξησης των τιμών της
ενέργειας. Έγινε εμφανές ότι υπάρχουν
μεγάλες
δυνατότητες
ενσωμάτωσης
κριτηρίων προστασίας του κλίματος σε όλη
την Ευρώπη, αλλά ιδιαίτερα στις χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης.
Friedrich Hofer, Climate Alliance Austria

© Climate Alliance Austria/Brigitte Drabeck

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για προμήθειες ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων, για δήμους
της Σλοβακίας και της Τσεχίας, στο Κέντρο Veronica, στο Hostetin (CZ), κτισμένο
σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Το ίδιο το Hostetin είναι ένα
Παράδειγμα Καλής Πρακτικής για αειφόρο ανάπτυξη στην ύπαιθρο.
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Εκπαίδευση proEE στην Ιταλία
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο του pro-EE της Climate
Alliance Italy οργανώθηκε και διεξήχθη σε συνεργασία
με τη δημοτική αρχή της Umbria και περιελάμβανε
δύο μέρη. Το Πρώτο Μέρος αποτελούνταν από μία
έρευνα μέσω προσωπικών συναντήσεων ή
τηλεφωνικών συνομιλιών με δεκαεπτά δημόσιους
λειτουργούς, υπεύθυνους για τις δημόσιες προμήθειες
στις επικράτειές τους. Οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να
απαντήσουν σε γενικές ερωτήσεις σχετικά με τις
πρακτικές τους για πράσινες δημόσιες προμήθειες και
την
ενεργειακή
αποδοτικότητα.
Η
έρευνα
συνοδεύτηκε από επί τόπου παροχή συμβουλών
που περιελάμβανε μια συζήτηση επί των πιθανών
μεθόδων για τη βελτίωση της οικολογικής ποιότητας
και, ειδικότερα, της ενεργειακής αποδοτικότητας των
προμηθειών.
Παρά
το
ευρύ
φάσμα
των
συμμετεχόντων φορέων, όπως επαρχίες, μικρές
πόλεις, μεγάλοι δήμοι, οι απαντήσεις ήταν απρόσμενα
ομοειδείς και τα συμπεράσματα που βγήκαν θα
μπορούσαν να εφαρμοστούν σε περισσότερο από το
80% των απαντήσεων.
Οι δημόσιοι λειτουργοί επέδειξαν υψηλό επίπεδο
πληροφόρησης σχετικά με τις Πράσινες Δημόσιες
Προμήθειες (ΠΔΠ) και την ενεργειακή αποδοτικότητα
που σχετίζεται με αυτές, ιδιαίτερα σε τομείς όπως ο
εξοπλισμός γραφείου κι ο δημοτικός φωτισμός.
Παρ’όλα αυτά, η κατάσταση άλλαξε κατά πολύ όταν
συζητήθηκε κατά πόσον οι ΠΔΠ εφαρμόζονται
επιτυχώς στην καθημερινή τους εργασία· «είμαστε
πολύ πίσω» και «πρακτικά δεν δίνουμε καμιά
σημασία σε αυτά τα κριτήρια» ήταν δηλώσεις που
ακούστηκαν συχνά από τους δημόσιους λειτουργούς.
Το πρόβλημα, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις ΟΤΑ
δεν φαίνεται να είναι η διατύπωση των όρων των
προσκλήσεων ενδιαφέροντος για διαγωνισμούς,
καθώς το CONSIP, μια 100% δημόσια εταιρεία που
ευτυχώς για την Ιταλία θεσπίστηκε από το Υπουργείο
Οικονομικών, παρέχει στη κάθε δημόσια διαχείριση
όλες τις απαραίτητες πηγές για την αγορά ενεργειακά
αποδοτικών, οικολογικών προϊόντων.
Η έρευνα του πεδίου αποκάλυψε δύο κύρια εμπόδια
που πρέπει να ξεπεραστούν προκειμένου να
ενισχυθούν οι ενεργειακά αποδοτικές πράσινες
προμήθειες, ενώ και τα δύο αυτά εμπόδια
συνδέονται στενά μεταξύ τους.
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Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι πέρα των καθημερινών
αναλωσίμων (χαρτί, μελάνια κλπ.), η προμήθεια των
οποίων γίνεται κεντρικά, τα μεγαλύτερα αντικείμενα
(οχήματα,
ηλεκτρονικοί
υπολογιστές,
έπιπλα)
παραγγέλλονται χωριστά από τα διάφορα τμήματα, στις
περισσότερες δημοτικές επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν
αρκεί να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί σε σχέση με
τις οικολογικές προμήθειες μόνο το προσωπικό που
ασχολείται με αυτές, αλλά, πρακτικά, όλο το ηγετικό
προσωπικό. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι η εκπαίδευση
και η ευαισθητοποίηση πρέπει συνεχώς να συμπληρώνεται
από μια ισχυρή πολιτική δέσμευση στο επίπεδο της
διοίκησης. Το θέμα δεν είναι αν μια γενική δήλωση υπέρ
των ΠΔΠ μπορεί να περάσει μια φορά στο συμβούλιο,
αλλά αν μπορεί να υπάρξει μια σταθερή και σαφής θέση
υπέρ των οικολογικών προμηθειών. Αυτή η στάση θα
μπορούσε να ενισχύσει τους φορείς λήψης αποφάσεων
στο εσωτερικό της διοίκησης να εφαρμόζει ΠΔΠ και να
καθιστούν
λιγότερο
αποδεκτή
την
προμήθεια
«εντυπωσιακών», μη οικολογικών προϊόντων και
υπηρεσιών, όπως το γυαλιστερό χαρτί, τα μεγάλα οχήματα
και τον εντυπωσιακό φωτισμό.

Τα συμπεράσματα αυτά επιβεβαιώθηκαν κατά το δεύτερο
μέρος της εκπαίδευσης, που ήταν ένα σεμινάριο που έγινε
στις 24 Φεβρουαρίου, στην Perugia. Είκοσι δύο από τους
πενήντα
πέντε
συμμετέχοντες
απάντησαν
στο
ερωτηματολόγιό μας και υπερψήφισαν με έμφαση την
επισυναπτόμενη πρόταση των εισηγητών και διδασκόντων.
Τα ερωτηματολόγια έδειξαν επίσης ότι οι συμμετέχοντες
δεν ενδιαφέρονταν τόσο για το «θεωρητικό» μέρος της
εκπαίδευσης διότι, όπως μπορεί κανείς να συμπεράνει, οι
αληθινές ερωτήσεις δεν είναι το τι πρέπει να γίνει ή το πώς
να το κάνουμε, αλλά το πώς μπορούμε να καταστήσουμε
εκείνους που επιθυμούν να δράσουν, ικανούς να δράσουν.
Dr. Karl-Ludwig Schibel, Climate Alliance Italy
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proEE Πιλοτική εκπαίδευση στη Μούρθια
Το
ισπανικό
σεμινάριο
πιλοτικής
κατάρτισης για τις Πράσινες και
Ενεργειακά
Αποδοτικές
Δημόσιες
Προμήθειες θα διεξαχθεί στη Μούρθια,
στις 27 και 28 Απριλίου και θα διοργανωθεί από
το Δημοτικό Συμβούλιο της Μούρθια και το
Ecoinstitut Barcelona.
Το σεμινάριο έχει χωριστεί σε δύο μέρη. Το
πρώτο είναι μια τεχνική ημερίδα που στοχεύει
στους φορείς χάραξης πολιτικής, τους διευθυντές
δημοσίων προμηθειών, τους υπαλλήλους της
Agenda21 και τους προμηθευτές του δημοσίου.
Το δεύτερο είναι ένα πιλοτικό εκπαιδευτικό
σεμινάριο που στοχεύει στους διευθυντές
δημοσίων
προμηθειών
υπεύθυνους
για
εξοπλισμό γραφείου, συντήρηση κτιρίων και
οδικό φωτισμό.
Το τεχνικό σεμινάριο περιλαμβάνει στρογγυλό
τραπέζι
με
εκπροσώπους
εθνικών,
περιφερειακών και τοπικών φορέων και θα
επικεντρωθεί ειδικότερα στην εφαρμογή των
σχεδίων δράσης και των πολιτικών για
ενεργειακά αποδοτικές και οικολογικές δημόσιες
προμήθειες και την παρουσίαση εργαλείων για
κοινές δημόσιες προμήθειες.
Κάθε ένας από τους συμμετέχοντες ΟΤΑ θα
αναλάβει ένα διαφορετικό ρόλο για την
προώθηση και την εφαρμογή ΠΔΠ σε ευρύτερη
κλίμακα. Θα εργαστούν ενεργά για την ανάπτυξη
κοινών κριτηρίων ΠΔΠ λαμβάνοντας υπόψη τόσο
την προσφορά όσο και τη ζήτηση, τη θέσπιση
κριτηρίων για τις ΠΔΠ στις συμβάσεις-πλαίσιο της
Εθνικής Υπηρεσίας Προμηθειών, τη διευκόλυνση
της συνεργασίας των διοικήσεων και την
υποστήριξη μικρότερων δήμων στη δημιουργία
δικτύων.
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Από τα σημαντικότερα σημεία του πιλοτικού
σεμιναρίου εκπαίδευσης είναι η παρουσίαση της
Anna Pramborg (Ανάπτυξη σύμφωνα με το
Συνολικό Κόστος Ιδιοκτησίας - TCO), η οποία θα
παρουσιάσει δύο πλευρές του προγράμματος
πιστοποίησης του TCO. Η πρώτη θα είναι η
περιγραφή τεχνικών λεπτομερειών σχετικά με τα
κριτήρια και την ανάπτυξη κριτηρίων και την
πολυεπίπεδη προσέγγιση. Η δεύτερη θα καλύψει το
TCO σαν μέρος μιας «Πράσινης Στρατηγικής για τον
Εξοπλισμό Γραφείου», η οποία θα περιλαμβάνει και
άλλες πτυχές, όπως το να μάθουν να εργάζονται
συνυπολογίζοντας την ατομική συμπεριφορά και τα
περιβαλλοντικά οφέλη που αποκομίζουν κατά τη
διάρκεια του κύκλου ζωής του εξοπλισμού.
Η δεύτερη ημέρα του εκπαιδευτικού σεμιναρίου
συνδυάζει διαδραστικές παρουσιάσεις και πρακτικές
ασκήσεις, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης
των εργαλείων για ενεργειακά αποδοτικές
προμήθειες και την πρακτική εφαρμογή τους σε
διαγωνισμούς από τους συμμετέχοντες. Η κατάρτιση
θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση των πλέον
εξελιγμένων τεχνικών για τη συντήρηση στους
τομείς των κτιρίων και του οδικού φωτισμού.
Με βάση τις εμπειρίες των δύο πόλεων-προτύπων
του pro-EE, Μούρθια και Σαν Σεμπαστιάν, το
πιλοτικό σεμινάριο θα επικεντρωθεί στη σημασία
του συνδυασμού περισσότερων στρατηγικών
στοιχείων, όπως είναι η ευαισθητοποίηση όλων των
εμπλεκομένων φορέων, με τεχνικά μέσα, κοινά
κριτήρια και ανταλλαγές σε ευρεία κλίμακα.
Bettina Schaefer, Ecoinstitut Barcelona
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Το δίκτυο ΔΑΦΝΗ στην Ελλάδα
Το δίκτυο ΔΑΦΝΗ, ένας φορέας υποστήριξης του
Συμφώνου των Δημάρχων, είναι ένα εθελοντικό σχήμα
νησιωτικών Δήμων και Κοινοτήτων με στόχο την
προώθηση
ενός
βιώσιμου
μέλλοντος,
μέσω
συντονισμένων δράσεων. Κάθε μέλος του δικτύου
ΔΑΦΝΗ έχει δεσμευθεί να επιτύχει μια σειρά
συγκεκριμένων στόχων που υπόκεινται σε εξωτερική
πιστοποίηση.
Σήμερα, τριάντα τρεις νησιωτικοί δήμοι του Αιγαίου είναι
μέλη του δικτύου (ΔΑΦΝΗ - μη Κερδοσκοπική
Οργάνωση) και έντεκα από τα μέλη αυτά έχουν
υπογράψει το «Σύμφωνο των Δημάρχων».
Οι στόχοι του δικτύου είναι:
Μια
οικονομική
ανάπτυξη
σε
ισορροπία
περιβαλλοντικά πρότυπα και κοινωνικές ανησυχίες.

με

Η περιφερειακή ανάπτυξη μέσω του ποιοτικού
τουρισμού, της κοινωνικής συμμετοχής και καινοτόμων
δομών
(συμπεριλαμβανομένης
της
ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης).
Νέες μορφές διαχείρισης ενέργειας και υδάτων
(συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών και
της αφαλάτωσης).
Μέσω συγχρηματοδότησης της ΕΕ (ΙΕΕΑ) έχει
δημιουργηθεί ένα Περιφερειακό Γραφείο Ενέργειας
το οποίο έχει ως στόχο να:
αποδείξει την αποτελεσματικότητα
ενεργειακών λύσεων σε νησιά,

των

αειφόρων

κινητοποιήσει «ευφυή» χρηματοδοτικά εργαλεία που θα
προωθούν τη συμμετοχή των τοπικών αρχών και άλλων
τοπικών κοινωνικών εταίρων (μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
συνεταιρισμούς),
μεγιστοποιήσει τη διείσδυση συστημάτων ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στα νησιά και να αναδείξει τα
περιβαλλοντικά πλεονεκτήματά τους,
εξετάσει ολοκληρωμένες δομές για την υποστήριξη των
τεχνολογιών αφαλάτωσης και την παραγωγή Η2 στο
μέλλον,
προωθήσει δημόσιες και ιδιωτικές συνεργασίες για
εφαρμογές επενδύσεων ΑΠΕ,
διευκολύνει το διάλογο μεταξύ των επενδυτών, τοπικών
αρχών, ΜΚΟ, κ.λπ.,
συνεργαστεί με άλλους
οργανισμούς ή / και ανάλογους
νησιωτικούς φορείς.

Το κύριο έργο του Ενεργειακού Γραφείου Ίου Αιγαίου είναι η παροχή στήριξης για ενεργειακά
θέματα σε τοπικές αρχές, επενδυτές, επαγγελματικούς
φορείς και πολίτες.
Τον Σεπτέμβριο του 2009, το ΚΑΠΕ (ο έλληνας
εταίρος του pro-EE), προσέγγισε το δίκτυο ΔΑΦΝΗ
προκειμένου να παρουσιάσει τα σημεία κλειδιά για
τις πράσινες δημόσιες προμήθειες και να
ενημερώσει για τις δραστηριότητες προώθησης
προκειμένου
να
συμπεριληφθούν
κριτήρια
ενεργειακής αποδοτικότητας στις διαδικασίες των
διαγωνισμών τους. Στο πλαίσιο αυτής της
συνεργασίας,
εκδόθηκε
και
μοιράστηκε
στα
ενδιαφερόμενα μέρη ένα φυλλάδιο που περιείχε
βασικές αρχές και βέλτιστες πρακτικές για κοινές
προμήθειες ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων.
Όλοι οι παραπάνω δήμοι παρουσιάζουν παρόμοια
χαρακτηριστικά και ανάγκες. Επιπλέον, ενδιαφέρονται
για την προμήθεια προϊόντων τα οποία έχουν
αναγνωριστεί στο έργο pro-EE ως εκείνα με το
μεγαλύτερο δυναμικό ενεργειακής αποδοτικότητας.
Δεδομένου ότι οι δήμοι προμηθεύονται τα προϊόντα
αυτά σε μικρές ποσότητες, θα ήταν ιδανικό για αυτούς
να συνδυάζουν τις ανάγκες τους με αυτές των άλλων
δήμων και να εφαρμόσουν ένα σύστημα κοινών
προμηθειών ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων, που
θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του μοναδιαίου
κόστους. Οι δήμοι αυτοί έχουν αναγνωριστεί ως
ιδανικοί συμμετέχοντες του έργου pro-EE, καθώς
αποτελούν αυτόνομες περιοχές, μη συνδεδεμένες με
το κύριο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας όπου
ηλεκτροπαραγωγή στα νησιά εκπέμπει μεγάλες
ποσότητες CO2, ενώ είναι δεσμευμένοι να επιτύχουν
και συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς στόχους στο
πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων στο οποίο
συμμετέχουν αρκετοί από αυτούς.
Προς το παρόν, τέσσερεις από τους δήμους του
δικτύου ΔΑΦΝΗ εξετάζουν το ενδεχόμενο κοινής
προμήθειας Φ / Β συστημάτων φωτισμού. Το ΚΑΠΕ
υποστηρίζει τους δήμους στον καθορισμό των
τεχνικών, οικονομικών κριτηρίων και κριτηρίων
ενεργειακής αποδοτικότητας του διαγωνισμού, καθώς
και στην επίλυση τυχόν νομικών εμποδίων για την
προκήρυξη ενός κοινού διαγωνισμού.

Μυρτώ Θεοφιλίδη, Γιάννης Βουγιουκλάκης
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proEE Νέα & Γεγονότα
Συνέδριο για την Προώθηση Καινοτομίας μέσω
Δημοσίων Προμηθειών

Έργο proEE -Τελικό Συνέδριο
Το τελικό συνέδριο του pro-EE θα γίνει στο Linz
της Αυστρίας, στις 7 & 8 Οκτωβρίου 2010. Στο
συνέδριο
θα
παρουσιαστεί
η
ενεργειακή
στρατηγική της ΕΕ και τα αποτελέσματα του έργου
pro-EE. Στις 7 Οκτωβρίου το συνέδριο θα
καλωσορίσει εκατό επιλεγμένους καλεσμένους
παραθέτοντας δείπνο, στο οποίο οι συμμετέχοντες
θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τα
προβλήματα των δημόσιων προμηθειών και να
επεξεργαστούν πιθανές λύσεις. Το γεγονός θα
φιλοξενηθεί στην πρόσφατα ανακαινισμένη Νότια
Πτέρυγα του Κάστρου-Μουσείου του Linz. Στις 8
Οκτωβρίου θα διεξαχθεί το επίσημο τελικό
© Pixelio/Angela Lehner
συνέδριο,
το
οποίο
αναμένεται
να
παρακολουθήσουν περισσότεροι των διακοσίων
συμμετεχόντων.

www.pro-ee.eu

Ακολουθώντας
το
σύνθημα
«Προώθηση
της
καινοτομίας μέσω δημοσίων προμηθειών: Καλές
Πρακτικές & Δικτύωση», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
διοργάνωσε μια συνάντηση για τους ενδιαφερόμενους
φορείς στις Βρυξέλλες στις 23 και 24 Μαρτίου 2010.
Έχοντας ξεκινήσει μια σειρά έργων που προωθούν τις
δημόσιες προμήθειες καινοτόμων προϊόντων αλλά και
τις ίδιες τις καινοτόμες δημόσιες προμήθειες, αυτό το
ευρωπαϊκό συνέδριο είχε ως στόχο τη δημιουργία μιας
κοινότητας φορέων και την αναζήτηση πιθανών κοινών
δράσεων.
Το έργο pro-EE παρουσιάστηκε στις συνόδους του
συνεδρίου, στο οποίο συμμετείχαν περί τους εκατό
πενήντα εκπροσώπους του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα, από όλη την Ευρώπη, καθώς επίσης και τριάντα
έως
σαράντα
εκπρόσωποι
της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Εμπειρογνώμονες και φορείς χάραξης
πολιτικής συμφώνησαν απόλυτα ότι οι δημόσιες
προμήθειες θα πρέπει γίνουν το μέσο για τη
διευκόλυνση
της
καινοτομίας,
αλλά
υπήρχαν
αμφιβολίες εάν ο χαρακτήρας του δημόσιου τομέα θα
μπορούσε να ταιριάξει με την ανάθεση καινοτόμων
σχεδίων. Αυτό θα μπορούσε να είναι το θέμα μιας νέας
έρευνας καινοτόμου στρατηγικής της ΕΕ, η οποία θα
δημοσιευτεί τον Σεπτέμβριο. Η στρατηγική αυτή
αναμένεται να παρουσιάσει ένα λεπτομερές σχέδιο
ενθάρρυνσης της καινοτομίας μέσω της αγοραστικής
δύναμης του δημόσιου τομέα.
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«Πράσινες δημόσιες προμήθειες –
Ηγηθείτε της αλλαγής» Εθνικό συνέδριο
στην Ισπανία
Στο πλαίσιο του έργου «Πολιτική Πράσινων
Δημόσιων Προμηθειών στην Ευρώπη Διάδοση
και
ευαισθητοποίηση
της
συνείδησης» διοργανώνεται ένα Εθνικό
Συνέδριο στην Ισπανία, από το ισπανικό
υπουργείο Περιβάλλοντος, την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και το Διεθνές Κέντρο Κατάρτισης
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO).
Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στις 22 Απριλίου
στη Μαδρίτη. Άλλα Εθνικά Συνέδρια για τις
Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες πρόκειται να
γίνουν στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Γαλλία,
την Ιταλία, την Ιρλανδία, τη Μάλτα, το
Βέλγιο, την Πορτογαλία και την Ελλάδα,
μέχρι τέλος Ιουνίου.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
τις Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_e
n.htm
Ιστοσελίδα «Πράσινες δημόσιες προμήθειες
– Ηγηθείτε της αλλαγής»:
http://gpp.itcilo.org/index.php?id=163

SMART SPP: Διαθέσιμος Οδηγός και Εργαλεία
Το SMART SPP υποστηρίζει τα τμήματα προμηθειών
του δημοσίου στην αξιοποίηση των δημόσιων
συμβάσεων ώστε να είναι ένα βήμα μπροστά από
τους ενεργειακούς τους στόχους και τους στόχους
τους που αφορούν την κλιματική αλλαγή,
ελαχιστοποιώντας παράλληλα το χρηματοδοτικό τους
κόστος. Για το σκοπό αυτό, το SMART, SPP έχει
αναπτύξει έναν οδηγό και ένα εργαλείο, που είναι
πλέον διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Ο οδηγός
παρουσιάζει μια τυπική διαδικασία, σχεδιασμένη
ώστε να ενθαρρύνει καινοτόμες και ενεργειακά
αποδοτικές λύσεις.
Το εργαλείο υποστηρίζει τους φορείς λήψης
αποφάσεων στον υπολογισμό του κόστους κύκλου
ζωής (LCC) και τις εκπομπές CO2 των διαφόρων
προϊόντων και υπηρεσιών. Το ΚΑΠΕ, κατόπιν και
συμφωνίας με το συντονιστή του έργου SMART SPP,
παρουσίασε κατόπιν της σχετικής μετάφρασης και
προσαρμογής στα Ελληνικά, το εργαλείο SMART
SPP στο εκπαιδευτικό σεμινάριο του έργου pro-EE.
Όλο το υλικό είναι διαθέσιμο στα αγγλικά, ισπανικά,
πορτογαλικά και δανικά και βρίσκεται στην ιστοσελίδα
www.smart-spp.eu/guidance. Τόσο ο οδηγός και το
εργαλείο είναι εκδόσεις beta και θα ολοκληρωθούν
στις αρχές του 2011.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.smart-spp.eu ή να
επικοινωνήσετε με Philipp Tepper:
philipp.tepper@iclei.org

© stock.xchng/Gary Tamin
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Συνάντηση της ομάδας έργου pro-EE στο Cascais, Πορτογαλία, Νοέμβριος 2009

Συντονιστής
του έργου:

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 proEE συγχρηματοδοτείται από:

www.pro-ee.eu
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9
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

