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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το ανά χείρας παραδοτέο αποτελεί µια πρώτη απόπειρα να συνθέσουµε το υλικό που έχει 
συγκεντρωθεί µέσα από βιβλιογραφική έρευνα και από την έως τώρα συνεργασία µε τους 
εταίρους του Έργου EFFECT στην προσπάθεια προσδιορισµού των κριτήριων ενεργειακής 
απόδοσης µε σκοπό την ενσωµάτωση τους στις ∆ηµόσιες Προµήθειες της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου.  

Πρόκειται για ένα σύντοµο και περιεκτικό οδηγό βασισµένο στη µεθοδολογία κατάρτισης 
των κριτηρίων ενεργειακής αποδοτικότητας (““““Methodology for transnational training 
criteria”””” ) που εκπονήθηκε από τον αρµόδιο εταίρο, το Ενεργειακό Κέντρο της Άνω Στύριας 
στην Αυστρία, (ΕΑΟ, PP9) µε τη συνεργασία όλων των εταίρων του Έργου EFFECT. 

Σκοπός αυτού του πρώτου Σχεδίου Κριτηρίων είναι να τεθεί σε διαβούλευση και περαιτέρω 
εξειδίκευση στα πλαίσια των Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων που προγραµµατίζονται στην 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου :  

Τίτλος Εργαστηρίου Τίτλος Εργαστηρίου Τίτλος Εργαστηρίου Τίτλος Εργαστηρίου     Τόπος ∆ιεξαγωγής Τόπος ∆ιεξαγωγής Τόπος ∆ιεξαγωγής Τόπος ∆ιεξαγωγής Χρόνος Χρόνος Χρόνος Χρόνος     

1ο Εκπαιδευτικό Εργαστήριο για το Local Focus Group: Εισαγωγή : 
Νοµοθεσία και θέµατα Ενεργειακά Αποδοτικών Προµηθειών 

Μυτιλήνη 
21-31 Ιανουαρίου  

2013 

2ο Εκπαιδευτικό Εργαστήριο για το Local Focus Group: Εξειδίκευση των 
Κριτηρίων Ενεργειακής αποδοτικότητας που θα υιοθετηθούν από τους 
τοπικούς δηµόσιους – προετοιµαζόµενοι για την νέα προγραµµατική 

περίοδο (2014-2020) 

Μυτιλήνη Μάρτιος 2013 

Τοπικό Συνέδριο µε τη συµµετοχή φορέων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα 
(προµηθευτές ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών) για την υιοθέτηση – 

υπογραφή του Πρωτοκόλλου (MoU) 
Μυτιλήνη Μάιος 2013 

 

Τα Κριτήρια Ενεργειακής Αποδοτικότητας που προτείνεται να ενσωµατωθούν στις 
προκηρύξεις δηµόσιων προµηθειών αποτελούν αντικείµενο του 4ου Πακέτου Εργασιών του 
Έργου EFFECT (“Upgrade and qualify the Demand Side of the EEPP procedures”). Οι 
δράσεις του εν λόγω πακέτου αποτελούν συνέχεια του 3ου Πακέτου Εργασίας το οποίο 
ανέδειξε τις αδυναµίες και τα εµπόδια που αντιµετωπίζει ο δηµόσιος τοµέας στην 
διαδικασία ενσωµάτωσης κριτηρίων ενεργειακά αποδοτικών προµηθειών (SWOT analysis). 

Τα κριτήρια που πρόκειται να αποφασιστούν στα πλαίσια της Ενέργειας 4.1: «Individuation 
of common criteria for the joint integration of energy efficient requirements in SEE area 
Public procurement procedures» (Action 4.1) θα πρέπει να υιοθετηθούν από τους εταίρους 
του Έργου και να προωθηθούν προς υιοθέτηση από δηµόσιους φορείς σε κάθε χώρα  
περιφέρεια – εταίρο του Προγράµµατος στα πλαίσια τοπικού Συνεδρίου. Κάθε εταίρος 
(δηµόσιος φορέας) του Έργου EFFECT υποχρεούται να διοργανώσει ένα Τοπικό Συνέδριο 
προκειµένου να ευαισθητοποιήσει τοπικούς φορείς (∆ήµους, δηµόσιους Οργανισµούς, κλπ) 
και να τους καλέσει να δεσµευτούν µε την υπογραφή ενός Υποµνήµατος “Memorandum of 
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Understanding” ότι θα ενσωµατώσουν αυτά τα κριτήρια στους διαγωνισµούς δηµόσιων 
προµηθειών που θα διενεργούν στο εξής.  

Η ιδέα για την υπογραφή του εν λόγω Υποµνήµατος έχει άµεση σχέση µε το «Σύµφωνο των 
∆ηµάρχων» το οποίο επίσης αποτελεί µια εθελοντική δέσµευση των ∆ηµάρχων της 
Ευρώπης. Συγκεκριµένα, πρόκειται για ένα Πρωτόκολλο το οποίο υπογράφουν ∆ήµαρχοι οι 
οποίοι αντιλαµβανόµενοι τον αντίκτυπο που έχουν οι τοπικές εκποµπές διοξειδίου του 
άνθρακα στην υπερθέρµανση του πλανήτη και την κλιµατική αλλαγή δεσµεύονται ότι θα 
αναλάβουν δράση προκειµένου να περιορίσουν τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα στην 
περιοχή της επικράτειας τους κατά τουλάχιστον 20% στα επόµενα 4 χρόνια.  

Ανάλογα, µε το Έργο EFFECT επιχειρείται να δοθεί έµφαση στην αναβάθµιση του 
συστήµατος δηµόσιων προµηθειών της Ευρώπης έτσι ώστε σε κάθε κράτος µέλος να 
ενσωµατωθεί µια σειρά κριτήριων µε τα οποία θα διασφαλίζεται η αγορά ενεργειακά 
αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.  

Στην προσπάθεια αυτή, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όπως και κάθε εταίρος – φορέας 
δηµοσίου – στο έργο EFFECT πρόκειται να οργανώσει µια Οµάδα Εργασίας (local Focus 
Group, LFG) η οποία θα αναλάβει το συντονισµό των εν λόγω δράσεων σε τοπικό επίπεδο.  

Η σύνθεση της Οµάδας Εργασίας (LFG) που θα αναλάβει δράση στην Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου ξεκίνησε ήδη µέσα στον Οκτώβριο του 2012, οπότε 2 εκπρόσωποι 
τοπικών/περιφερειακών φορέων που ήδη δραστηριοποιούνται στην κατάρτιση Τευχών 
Προκήρυξης προσκλήθηκαν να συµµετάσχουν στο ∆ιεθνές Συνέδριο – Εκπαιδευτικό 
Σεµινάριο που έλαβε χώρα στη Σλοβενία στις 17 & 18 Οκτωβρίου 2012.  

Οι κος Στρατής Μουφλουτζέλης (∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Λέσβου) και κος Τάσος 
Χατζέλης (Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου) που συµµετείχαν 
στο εν λόγω εκπαιδευτικό σεµινάριο στη Σλοβενία πρόκειται να ηγηθούν της τοπικής 
Οµάδας Εργασίας και να συµµετάσχουν ενεργά σε σχετικές συναντήσεις – εκπαιδευτικά 
εργαστήρια (workshop) που θα λάβουν χώρα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.  

Η υιοθέτηση συµµετοχικών διαδικασιών για να αποφασιστούν – αποσαφηνιστούν τα 
κριτήρια ενεργειακής αποδοτικότητας σε τοπικό επίπεδο έχουν ως στόχο να καταστήσουν 
εύκολα εφαρµόσιµες τις διαδικασίες περιγραφής τεχνικών προδιαγραφών και να 
αποτελέσουν το µέσο για την εύκολη µετάβαση και προσαρµογή στις απαιτήσεις – πολιτικές 
της νέας προγραµµατικής περιόδου (2013 – 2020)  

Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια που θα διοργανωθούν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  
(Action 4.2), µε τη συµµετοχή εµπειρογνωµόνων από το ΚΑΠΕ και άλλες δηµόσιες αρχές, 
θα παρέχουν στους τοπικούς εκπροσώπους ένα σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων που θα 
καταστήσουν εύκολη την προσαρµογή των διεθνών κριτήριων ενεργειακής αποδοτικότητας 
στο εθνικό / περιφερειακό νοµικό πλαίσιο. Σε γενικές γραµµές, τα θέµατα των 
εκπαιδευτικών εργαστηρίων θα αναδείξουν:   

• Το ευρωπαϊκό και εθνικό νοµικό πλαίσιο και τις πτυχές του 

• Τα εργαλεία και τις µεθόδους για τη λήψη αποφάσεων και την υποβολή προσφορών 
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• Μεθοδολογίες Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (LCA) και Κοστολόγησης Κύκλου Ζωής (LCC) 

• Πηγές χρηµατοδότησης ενεργειακά αποδοτικών δηµόσιων προµηθειών  

• ∆ηµιουργία δικτύων για τη µεταφορά τεχνογνωσίας 

• Συνεργασίες µε εξωτερικούς συνεργάτες / φορείς / οργανισµούς ενέργειας   

• Ενεργειακές τεχνολογίες, κ.α.  

Στη συνέχεια, γίνεται µια σύντοµη αναφορά στα κριτήρια πράσινων δηµόσιων προµηθειών 
που προτείνονται από την ΕΕ και που πρόκειται να προσαρµοστούν και να εξειδικευτούν σε 
θέµατα ενεργειακής αποδοτικότητας.  
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2 ΠΡΑΣΙΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΙΕΣ  

2.1  ΤΙ ΕΙΝΑΙ;  

Η βασική ιδέα για τις Πράσινες ∆ηµόσιες Προµήθειες (Π∆Π) παραπέµπει στην ύπαρξη 

σαφών, περιβαλλοντικών κριτηρίων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, βασισµένη στην 

προσέγγιση ανάλυσης του κύκλου ζωής. Στην Ανακοίνωση της ΕΕ µε τίτλο «Οι δηµόσιες 

συµβάσεις στην υπηρεσία του περιβάλλοντος" (COM (2008) 400), η Επιτροπή πρότεινε τη 

δηµιουργία µιας διαδικασίας για τον καθορισµό κοινών κριτηρίων για τις Π∆Π. 

Τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται από τα κράτη µέλη θα πρέπει να είναι παρόµοια µε 

σκοπό την αποφυγή στρεβλώσεων της ενιαίας αγοράς και τη µείωση του ανταγωνισµού σε 

επίπεδο ΕΕ. Έχοντας κοινά κριτήρια µειώνεται σηµαντικά ο διοικητικός φόρτος για τους 

οικονοµικούς φορείς και τις διοικήσεις δηµόσιου για την εφαρµογή Π∆Π. Τα κοινά κριτήρια 

Π∆Π είναι ένα ιδιαίτερα επωφελή για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα 

από ένα κράτη µέλη, καθώς και για τις ΜΜΕ (των οποίων η ικανότητα να χειρίζονται 

ποικίλες διαδικασίες σύναψης συµβάσεων είναι περιορισµένη). 

Από το 2008, η Επιτροπή έχει αναπτύξει 19 κοινά κριτήρια Π∆Π. Οι τοµείς προτεραιότητας 

για την εφαρµογή των Π∆Π επιλέχθηκαν µέσω µιας πολύ-κριτηριακής ανάλυσης η οποία 

λαµβάνει υπόψη της τα εξής: 

• Τη δυνατότητα προστασίας του περιβάλλοντος 

• το επίπεδο των ∆ηµοσίων δαπανών 

• Πιθανές επιπτώσεις στους προµηθευτές 

• ∆υνατότητες µεταφοράς της τεχνογνωσίας σε µεταξύ φορέων ιδιωτικού τοµέα 

• Πολιτική ευαισθησία 

• Εύκολα στη χρήση κριτήρια 

• ∆ιαθεσιµότητα της αγοράς και της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας 

Τα κριτήρια Π∆Π βασίζονται σε µια βάση δεδοµένων που περιλαµβάνει κριτήρια 

πιστοποίησης µε το ευρωπαϊκό οικολογικό σήµα (ecolabel) καθώς και πληροφορίες που 

συλλέγονται από φορείς της βιοµηχανίας, της κοινωνίας των πολιτών και των κρατών 

µελών. Η βάση δεδοµένων χρησιµοποιεί τα διαθέσιµα επιστηµονικά στοιχεία και ανάλυση 

του κύκλου ζωής προϊόντων και υπηρεσιών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012) 
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2.2 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  

Λόγω της ποικιλοµορφίας των προϊόντων της οµάδας, οι πιο σηµαντικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις διαφέρουν ανάλογα µε το προϊόν εξετάζεται και το στάδιο του κύκλου ζωής. Για 
παράδειγµα, στην περίπτωση που µελετάται ένα Γραφείο θα πρέπει να προσδιοριστούν 
κριτήρια για  

• Τον κύκλο ζωής του ηλεκτρονικού εξοπλισµού καθώς και για  

• Τα Κτίρια 

• Την απόκτηση των πρώτων υλών 

• Τις Μεταφορές 

• Τη Βιοµηχανία των συστατικών µερών 

• Τη σύνθεση των µερών σε ένα τελικό προϊόν 

• Τη λειτουργία και τη διαχείριση του δικτύου διανοµής 

• Τη χρήση και συντήρηση 

• Το τέλος του κύκλου ζωής και την τελική διάθεση του προϊόντος 

Σηµαντικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις που συνήθως σχετίζονται µε όλα τα 
προϊόντα οφείλονται σε: 

• Κατασκευή εξαρτηµάτων 

• Ενεργειακή κατανάλωση των προϊόντων 

• Επικίνδυνα συστατικά σε προϊόντα 

• Μέταλλα που περιέχονται σε µπαταρίες 

• Μείωση των αποβλήτων - επαναχρησιµοποίηση / ανακύκλωση και η εγγύηση των 
ανταλλακτικών 

• Θόρυβο 

 

 

2.2.1 Εξοπλισµός Γραφείου (IT) 

Για το σύνολο του εξοπλισµού γραφείου είναι επίσης σηµαντικό να εξετάσει η δυνατότητα 
αναβάθµισης. Ως εκ τούτου, τα κριτήρια που προτείνονται αφορούν κάθε µία από τις 
ακόλουθες πτυχές που αντανακλούν τις παραπάνω περιβαλλοντικές επιπτώσεις: 
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• Ενεργειακή Απόδοση (Energy Star πρότυπο) 

• Οθόνη υγρών κρυστάλλων 

• ∆υνατότητα επισκευής 

• θόρυβος και σύστηµα ήχου 

• Συσκευασία 

• Επικίνδυνες ουσίες (υδράργυρος, επιβραδυντικά φλόγας, κλπ) 

• ∆υνατότητα αναβάθµισης και ανθεκτικότητα (παράταση της διάρκειας ζωής) 

• Ανακυκλώσιµο περιεχόµενο και δυνατότητα ανακύκλωσης 

 

2.2.2 ∆ηµοτικός Φωτισµός (Φωτισµός Εσωτερικών χώρων) 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τον εσωτερικό φωτισµό σχετίζονται µε την κατανάλωση 
ενέργειας και τις συναφείς εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου. Άλλες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις µπορούν να σχετίζονται µε τη χρήση ορισµένων ουσιών σε λάµπες π.χ. 
υδραργύρου. Έτσι τα κριτήρια που προτείνονται για την αξιολόγηση των προµηθειών σε 
δηµοτικό/δηµόσιο φωτισµό είναι:  

• Στο στάδιο του σχεδιασµού, η δυνατότητα εξασφάλισης νέων εγκαταστάσεων 
φωτισµού που να διαθέτουν τη βέλτιστη δυνατή :  

o Αποδοτικότητα (lm/W) 

o Θερµοκρασία Φωτός (K) 

o ∆είκτης Χρωµατικής Απόδοσης 

o Μέσος Χρόνος Ζωής (h) 

o Χρόνος από εκκίνηση ως πλήρη φωτεινότητα 

o Χρόνος επανεκκίνησης 

o ∆ιατήρηση Φωτεινής Ροής 

• Χρήση συστηµάτων ελέγχου φωτισµού για την περαιτέρω µείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας 

• χρήση ρυθµιζόµενών πηνίων, κλπ  

Στο στάδιο της εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι το σύστηµα λειτουργεί όπως προβλέπεται, 
δηλαδή µε ενεργειακά αποδοτικό τρόπο 

• λάµπες µε χαµηλότερη περιεκτικότητα σε υδράργυρο 

• δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης ή ανάκτησης των αποβλήτων εγκατάσταση 
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• λαµπτήρες φθορισµού για νέες και ανακαινισµένες εγκαταστάσεις, και λάµπες 
αντικατάστασης σε υφιστάµενες εγκαταστάσεις, πρέπει να έχουν χαµηλή 
περιεκτικότητα σε υδράργυρο 

• ανακυκλώσιµα υλικά συσκευασίας κλπ.  

• Σχεδιασµός και εγκατάσταση συστηµάτων ελέγχου φωτισµού (χρονοδιακόπτες, 
αισθητήρες, που συνδέονται µε το φως της ηµέρας και ελέγχεται η αστραπή)  

• ∆υνατότητα πληροφόρησης και εκπαίδευσης του χρήστη, κλπ 

 

2.2.3 ∆ηµοτικός Φωτισµός (Φωτισµός Εξωτερικών χώρων –∆ρόµων)    

Σε ότι αφορά το φωτισµό οδών και τα σήµατα κυκλοφορίας, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
σχετίζονται επίσης µε την κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρήση και τις  συναφείς εκποµπές 
αερίων του θερµοκηπίου. Άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα µπορούσαν ενδεχοµένως να 
προκύψουν από τη χρήση ορισµένων ουσιών, π.χ. υδραργύρου και ελαφρά ρύπανση, 
ανάλογα µε τη θέση του φωτισµού. Συνεπώς, τα βασικά κριτήρια εστιάζουν στην 
κατανάλωση ενέργειας, ιδίως την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα των 
λαµπτήρων. Ο καθορισµός απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης των λαµπτήρων θα οδηγήσει 
σε µείωση του συνολικού περιεχοµένου τους σε υδράργυρο. 

Εποµένως προτείνονται:  

χρήση φωτεινών σηµατοδοτών LED.  

• Λάµπες µε υψηλή απόδοση λαµπτήρα 

• Συστήµατα φωτισµού µε χαµηλή κατανάλωση ενέργειας    

• Αγορά λαµπτήρων µε χαµηλότερη περιεκτικότητα σε υδράργυρο 

• χρήση φωτιστικών που περιορίζουν το φως που εκπέµπεται πάνω από τον ορίζοντα 

• Αγορά λαµπτήρων µε υψηλούς συντελεστές συντήρησης της φωτεινής ροής (LLMF) 
και οι συντελεστές επιβίωσης (LSF) 

• Ανακυκλώσιµα υλικά συσκευασίας 

 

 

2.2.4 Κατασκευές – Κτίρια   
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Για κατασκευαστικά έργα και κτίρια συµπεριλαµβανοµένης της παροχής συναφών 
υπηρεσιών, όπως η ψύξη, θέρµανση και τον εξαερισµό των υπηρεσιών και την παροχή του 
ηλεκτρικού ρεύµατος προτείνονται κριτήρια που αφορούσε 2 φάσεις: 

Α) τη φάση του σχεδιασµού, της κατασκευής, 

Β) τη χρήση και τη διάθεση των κτιρίων, όπως δηµόσια κτίρια υπηρεσιών και τα κτίρια 
γραφείων 

Σε κάθε περίπτωση προτείνονται µέτρα που σχετίζονται µε την  

- χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ),  

- αγορά ενεργειακά οικοδοµικών υλικών και προϊόντων,  

- διαχείριση αποβλήτων  

- διαχείριση των υδάτων,   

Η προτεινόµενη προσέγγιση αντιµετωπίζει τα κτίρια ως ένα σύστηµα. Τα κριτήρια που 
προτείνονται µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε προκηρύξεις για την κατασκευή νέων 
κτιρίων, καθώς και την ανακαίνιση και τη συντήρηση κτιρίων. Σχετικές ενεργειακής 
αποδοτικότητας περιλαµβάνουν την :  

• αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου κατά ένα συγκεκριµένο ποσοστό, ή 
την αναβάθµιση της ενεργειακής κλάσης του κτιρίου πχ από Β σε Α.  

• κατασκευή παθητικών κτιρίων  

• χρήση βιώσιµων δοµικών υλικών,  

• εφαρµογή έξυπνων λύσεων  

• αξιοποίηση ενεργειακών υπηρεσιών, 

• εφαρµογή σύγχρονων - βιώσιµων τεχνολογιών για τη διαχείριση των υδάτων των 
λυµάτων  

• βελτίωση των συνθηκών υγιεινής διαβίωσης 

•  

 

 

Η εµπειρία του αρχιτέκτονα σε περιβαλλοντικά φιλικές κατασκευές (σχεδιασµό των κτιρίων) 
είναι επίσης ένα σηµαντικό κριτήριο που θα πρέπει να ενσωµατωθεί.  

•  Οι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν την τεχνική τους ικανότητα (χρήση µέτρων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, πιστοποίηση κατά EMAS, ISO14001 ή άλλο ισοδύναµο 
πιστοποιητικό) 
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•  ενεργειακή απόδοση και χρήση ΑΠΕ περιβαλλοντικά φιλικό σχεδιασµό και 
κατασκευή. (εξειδικευµένες προδιαγραφές ενεργειακής ζήτηση ανά τ.µ. για 
θέρµανση, ψύξη, αερισµό και φωτισµό για παλιότερη κατασκευή) 

• Η δυνατότητα σύναψης συµβάσεων εγγυηµένης απόδοσης µε εταιρείες ενεργειακών 
υπηρεσιών 

• Η εφαρµογή βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής, για την επίτευξη ενεργειακής 
αποδοτικότητας, θερµική και οπτική άνεση, αποφεύγοντας µηχανικά συστήµατα, 
π.χ. συστήµατα φυσικού φωτισµού. 

•  Η χρήση του LCC και εργαλείων ΑΚΖ στο σχεδιασµό. 

•  Η επίτευξη προτύπων καλής ποιότητας του εσωτερικού αέρα. 

•  Η αποδοτικότητα του συστήµατος εξοικονόµησης νερού / µείωση αποβλήτων 

 

2.2.5 Θερµοµόνωση   

Τα θερµοµονωτικά υλικά είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα ως προς τη χηµική τους σύσταση. Αυτό 
µπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του αέρα και του νερού, καθώς και την υγεία του 
ανθρώπου, µε πολλές από τις ουσίες που χαρακτηρίζονται ως καρκινογόνες ή ερεθιστικές 
για άτοµα µε διαταραχές της αναπνοής. Οι επικίνδυνες ιδιότητες των ουσιών αυτών 
καθιστούν πολλά από αυτά ακατάλληλα για χώρους υγειονοµικής ταφής. Μερικά µπορούν 
να ανακυκλωθούν περιορίζοντας έτσι τον αντίκτυπο στο περιβάλλον. 

Η κατανάλωση ενέργειας είναι ένα άλλο βασικό αντίκτυπο, ιδιαίτερα κατά την κατασκευή 
θερµοµονωτικών υλικών και τη µεταφορά τους. Ωστόσο, η µείωση της χρήσης ενέργειας 
στα κτίρια, επιλέγοντας ιδιαίτερα αποτελεσµατική µόνωση, µε καλή θερµική αντίσταση είναι 
ζωτικής σηµασίας και πρέπει να είναι το πρώτο µέληµα. Αυτό θα µειώσει την κατανάλωση 
ενέργειας κατά τη χρήση, περιορίζοντας την ανάγκη για καύσιµα για τη θέρµανση 
εσωτερικών χώρων, εξισορροπώντας την ενσωµατωµένη ενέργεια µέσα στα µονωτικά 
υλικά. 

Συνιστάται λοιπόν να αγοράζονται θερµοµονωτικά υλικά που: 

• είναι τα πλέον ενεργειακά αποδοτικά  

• είναι κατάλληλα για µια κατάσταση (ανάλογη της χρήσης του χώρου) για να 
εξασφαλίσει το µέγιστο δυνατό όφελος. 

• Για την κατασκευή τους έχει περιοριστεί η χρήση των επικίνδυνων υλικών. 

• Συντηρούνται αποτελεσµατικά και υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του ωφέλιµου 
χρόνου ζωής του. 
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• Μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσµατικά µετά το τέλος της ζωής του, π.χ. 
διοχετεύεται εύκολα – είναι αποδεκτό - σε συστήµατα επιστροφής / 
επαναχρησιµοποίηση / ανακύκλωση. 

• έχουν σχεδιαστεί για να αποσυναρµολογούνται και ανακυκλώνονται εύκολα. 

• χρησιµοποιούν φιλικά προς το περιβάλλον υλικά 

• χρησιµοποιούν ανακυκλωµένα υλικά τόσο κατά την κατασκευή τους όσο και στη 
συσκευασία, είτε άµεσα είτε, στην περίπτωση της συσκευασίας, µέσω της 
συµµετοχής τους σε εγκεκριµένο σύστηµα ανακύκλωσης. 

 

2.2.6 Μεταφορές  

 

Προµήθεια οχηµάτων χαµηλών εκποµπών (αερίων του θερµοκηπίου, άλλα καυσαέρια, 
θόρυβος) 

•  Μείωση της κατανάλωσης καυσίµων µέσω του eco-driving, χρήση συστηµάτων 
παρακολούθησης των ελαστικών της πίεσης και των δεικτών αλλαγής ταχύτητας 

•  Μείωση της κατανάλωσης καυσίµων µε τη χρήση λιπαντικών χαµηλού ιξώδους και 
ελαστικών χαµηλής αντίστασης κύλισης 

• Προµήθεια οχηµάτων µε συστήµατα κλιµατισµού µε χαµηλό GWP (Global Warming 
Potential - δυναµικό θέρµανσης του πλανήτη) ψύκτες 

• Προµήθεια ελαστικών φιλικών προς το περιβάλλον και αποκατάσταση των 
χρησιµοποιηµένων λιπαντικών 

• Ορθή συλλογή και διαχείριση των χρησιµοποιηµένων λιπαντικών ελαίων και 
ελαστικών 

• Οικολογική οδήγηση  

• Χρήση εναλλακτικών καυσίµων 

• ελαστικά οχηµάτων (αντοχή τροχαίο / θόρυβο) 

2.3 ∆ΟΜΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ   

ΣΚΟΠΟΣΣΚΟΠΟΣΣΚΟΠΟΣΣΚΟΠΟΣ    

Στόχος του σεµιναρίου είναι να δοθούν τα απαραίτητα εφόδια (νοµικές, οικονοµικές, 
περιβαλλοντικές γνώσεις), για την εισαγωγή της περιβαλλοντικής διάστασης στην 
πραγµατοποίηση πράσινων αγορών και ειδικότερα ενεργειακά αποδοτικών προµηθειών. 
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ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ    

Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια απευθύνονται σε στελέχη τµηµάτων διαχείρισης προµηθειών ή 
και σχεδιασµού προϊόντων και διεργασιών σε ιδιωτικές – δηµόσιες επιχειρήσεις, στελέχη 
δηµόσιας διοίκησης, στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης και γενικότερα σε όσους εµπλέκονται 
ενεργά µε διαχείριση προµηθειών. 

 

∆ΟΜΗ∆ΟΜΗ∆ΟΜΗ∆ΟΜΗ----ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ    των εκπαιδευτικών εργαστηρίωντων εκπαιδευτικών εργαστηρίωντων εκπαιδευτικών εργαστηρίωντων εκπαιδευτικών εργαστηρίων    

- Εισαγωγή 

- Βιώσιµη Ανάπτυξη & Περιβαλλοντική Πολιτική της Ε.Ε και της Ελλάδας 

- Νοµοθεσία-Κανονισµοί ( Υποχρεώσεις και στόχοι) 

- Πράσινη ∆ιαχείριση (προµήθειες και προϊόντα) 

- Ανάλυση κύκλου ζωής και οικονοµικά οφέλη 

- Σήµανση και προδιαγραφές προϊόντων 

- Κριτήρια Αξιολόγησης 

- Πράσινες προµήθειες ∆ηµόσιων Οργανισµών 

- Παραδείγµατα – Καλές Πρακτικές 

 

2.4 Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός Γραφείου  

- Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί και Εθνικό Νοµικό Πλαίσιο   

- Ενεργειακά πιστοποιηµένες συσκευές  

- Εφαρµογές stand by – good bye  

- Πρότυπα:  

o Energystar 

o EU ecolabel 

o Blue Angel 

o Nordic Swan 

o www.topproducts.eu 
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2.5 ∆ηµόσιος Φωτισµός    

- Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί και Εθνικό Νοµικό Πλαίσιο   

- Ενεργειακά πιστοποιηµένες συσκευές  

- Χρονοπρογραµµατισµός δηµοτικού φωτισµού 

- Αισθητήρες  

- Νέες τεχνολογίες  

- Μοντέλα συµβάσεων  

- Εργαλεία LCC και υπολογισµός CO2  

2.6 ∆ηµόσιες Μεταφορές  

- Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί και Εθνικό Νοµικό Πλαίσιο   

- Τεχνολογικές λύσεις  

- Έξυπνα συστήµατα µεταφορών  

- Πράσινη οδήγηση (eco-driving) 

-   

 

2.7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

- 1. «Methodology for transnational training criteria (WP4)» ΕΑΟ, EFFECT PP9 

- 2. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 

- http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm  

- http://sd.defra.gov.uk/  

- http://www.sustainable-procurement.org/resources/procurement-criteria/  

- http://www.iclei.org/index.php?id=640 

- http://training.loreus.com/course/view.php?id=59  

  


