
 

 

 

ΔΩΡΕΑΝ Εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης 

για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) 

6 Σεμινάρια διάρκειας 3:30 ωρών έκαστο, στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσoύ, 
Λάρνακας, Πάφου 

 

 

4ο Σεμινάριο για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) 

Τοποθεσία: Αίθουσα Συνεδριάσεων του Ιστορικού Αρχείου της πόλης 
Λεμεσού (πρώην οικία Επάρχου) 

Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017, Ώρα: 10:00-13:30 

 

Το έργο GreenS: 

Το "GreenS"Green public procurement supporters for innovative and 
sustainable institutional change" το οποίο χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Ορίζοντας 2020 στοχεύει: 

1. Στην ενίσχυση της ικανότητας των Δημόσιων Οργανισμών και των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην επιτυχή υλοποίηση 
Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων(ΠΔΣ) 

2. Συνεισφορά στην αντιμετώπιση των εμποδίων για τις ΠΔΣ 
3. Στην υιοθέτηση κοινών διαδικασιών, εργαλείων και κριτηρίων στις ΠΔΣ 

σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 
4. Στην ανταλλαγή απόψεων με εμπλεκόμενους φορείς σε τοπικό και 

Ευρωπαϊκό επίπεδο και ετοιμασία προτάσεων πολιτικής 

Στο έργο συμμετέχουν 14 φορείς/οργανισμοί από 8 Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ 
από την Κύπρο συμμετέχει το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και το 
Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος. Ο βασικός στόχος του έργου για την Κύπρο είναι να 
ενισχύσει την ικανότητα των Δημόσιων Οργανισμών και των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης να εφαρμόσουν με επιτυχία Πράσινες Συμβάσεις 
(ΠΔΣ). Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενεργείας, τη 
μείωση του κόστους κύκλου ζωής από την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών. 

Το έργο GreenS ξεκίνησε τον Ιουνίου 2015 και έχει διάρκεια 36 μήνες. 

 

Ανάγκη κατάρτισης: 

Οι συνεργαζόμενοι φορείς έχουν εντοπίσει σημαντικά εμπόδια στην 
προσπάθεια των Δημόσιων Οργανισμών και των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης να υλοποιήσουν Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις και αυτό 
οφείλεται κυρίως στην έλλειψη γνώσεων και υποστήριξης του προσωπικού 
που ασχολούνται με τις δημόσιες συμβάσεις. 

 

Σκοπός: 

Η ενημέρωση και κατάρτιση του προσωπικού που εμπλέκονται στις 
προκηρύξεις Δημόσιων Συμβάσεων στους Δημόσιους Οργανισμούς και 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το θέμα των Πράσινων Δημόσιων 
Συμβάσεων. 



 

 

 

Στόχοι: 

Οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης θα 
ενημερωθούν για τα ακόλουθα θέματα: 

• Να γνωρίζουν τι είναι ΠΔΣ, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα  

• Να γνωρίζουν το υφιστάμενο εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό 
πλαίσιο για τις ΠΔΣ 

• Να γνωρίζουν τα κριτήρια ΠΔΣ και βέλτιστες πρακτικές για επιλεγμένες 
ομάδες προϊόντων όπως εσωτερικός και εξωτερικός φωτισμός, 
εξοπλισμός γραφείου (ΗΥ και εκτυπωτές), οχήματα, θέρμανση και 
κλιματισμός 

• Να γνωρίζουν τις παραμέτρους για την ανάλυση κύκλου ζωής και 
κόστους κύκλου ζωής των διαφορών προϊόντων 

 

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή: 

Το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε προσωπικό των Δημόσιων 
Οργανισμών και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι 
υπεύθυνοι και εμπλέκονται άμεσα με την προκήρυξη Δημόσιων 
Συμβάσεων. 

 

Τα εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης για τις Πράσινες Δημόσιες 
Συμβάσεις (ΠΔΣ) πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Ακαδημία 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης το εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Λεμεσό 
υποστηρίζεται από το Δήμο Λεμεσού. 

 

 

Εκπαιδευτές: 

 

Ο κος Σάββας Βλάχος είναι Μηχανικός Περιβάλλοντος, αποφοίτησε από το 
Πολυτεχνείο Κρήτης (2007) και απέκτησε το μεταπτυχιακό του τίτλο στην 
Πολιτική Μηχανική στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου 
(2010). Στην αρχή της καριέρας του εργάστηκε στον τομέα των 
Περιβαλλοντικών Μελετών. Από το 2009 εργοδοτήθηκε στο Ενεργειακό 
Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ως ειδικός για θέματα ΑΠΕ και ΕΞΕ. Ανάλαβε 
μελέτες που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, Σχεδίων 
Δράσης Αειφόρου Ενέργειας για τις Τοπικές Αρχές και τεχνολογιών 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Συμμετέχει και διαχειρίζεται πολλά 
ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ως τεχνικός 
εμπειρογνώμονας ή ως διαχειριστής έργου και συμμετέχει σε ειδικές 
τεχνικές επιτροπές. Έχει αναλάβει από το 2016 ως επικεφαλής του 
Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών. Είναι εγγεγραμμένος Ενεργειακός 
Ελεγκτής Κατηγορίας Α και Β για όλους τους τύπους κτιρίων, λιμάνια, 
αεροδρόμια, οδικό φωτισμό, βιομηχανία και γεωργικές δραστηριότητες. 
Επίσης είναι εγκεκριμένος Ειδικός Εμπειρογνώμονας για την έκδοση 
Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης για κατοικίες και πιστοποιημένος 
εκπαιδευτής ενηλίκων από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.  



 

 

Η κα Ναταλία Γεωργίου, σπούδασε Γεωλογία στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και παράλληλα Διερμηνέας Ελληνικής 
Νοηματικής Γλώσσας. Εργάστηκε για επτά χρόνια σε μελετητικό γραφείο 
στη Θεσσαλονίκη, όπου ασχολήθηκε μεταξύ άλλων με την ετοιμασία 
χαρτών και μελετών με το σύστημα MAPINFO GIS, παράλληλα εκτελούσε 
καθήκοντα εκπαιδεύτριας σε διάφορες επιχειρήσεις και δημόσιους 
οργανισμούς με τους οποίους συνεργαζόταν το γραφείο. Προσλήφθηκε 
επίσης ως εκπαιδεύτριας για το μάθημα του GIS Arc Info στο Δημόσιο ΙΙΕΚ 
Κουφαλίων (Θεσσαλονίκη), όπου παρέδιδε μαθήματα εργαστηρίου για ένα 
χρόνο. Από το 2006 εργάζεται στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στην Κύπρο, όπου 
ασχολήθηκε αρχικά με το πρόγραμμα ανακύκλωσης του Υπουργείο και από 
το 2010 είναι το άτομο επικοινωνίας για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις 
στην Κύπρο, καθώς και για το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα EU Ecolabel. Από 
το 2014, είναι υπεύθυνη και για το Ευρωπαϊκό σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης EU EMAS. 

 

Ο κος Φίλιππος Κατράνης είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κύπρου 
στον Τομέα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και απέκτησε 
τον τίτλο του επαγγελματία λογιστή εργαζόμενος στο ελεγκτικό τμήμα της 
PricewaterhouseCoopers. Aσχολείται με θέματα Δημοσίων Συμβάσεων από 
την πρόσληψη του στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας το 2004 και είχε 
αναλάβει την εισαγωγή του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης 
Συμβάσεων (eProcurement) και την εισαγωγή των Συμφωνιών Πλαίσιο και 
των ηλεκτρονικών καταλόγων. Σήμερα είναι ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων που είναι η Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη, μεταξύ άλλων, 
για την διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου, των πολιτικών και του 
περιβάλλοντος που διέπουν τις Δημόσιες Συμβάσεις. 

 

Ο κος Χάρης Κορδάτος είναι Δασολόγος απόφοιτος του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην 
Περιβαλλοντική Βιολογίας του ΑΠΘ. Ξεκίνησε να εργάζεται στο Ενεργειακό 
Γραφείο Κυπρίων Πολιτών το 2009 και έχει εξειδικευτεί σε θέματα που 
αφορούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εγκατάσταση ΑΠΕ και 
στον τομέα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Συμμετέχει 
και συντονίζει συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά και εθνικά έργα που 
αφορούν την περιβαλλοντική διαχείριση και την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή και είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και υποβολή 
ευρωπαϊκών προτάσεων. Είναι πιστοποιημένος επιθεωρητής (no. SCC 
34/12) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2015 & ISO 
19011:2011 και έχει παρακολούθηση με επιτυχία την εκπαίδευση των 
επιθεωρητών για τον έλεγχο παραγωγής pellet σύμφωνα με το σύστημα 
πιστοποίησης ENplus certification scheme (European Pellet Council – EPC). 

 

Ο κος Μάριος Πέτρακκας είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός απόφοιτος του 
Loughborough University MEng. Επί του παρόντος συμμετέχει σε μελέτες 
που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και αθλητικών 
εγκαταστάσεων και την αποδοτική χρήση φωτισμού. Είναι ειδικευμένος στη 
χρήση διαφόρων λογισμικών που αφορούν στη διαχείριση της ενέργειας, 
των ΑΠΕ, της ενεργειακής απόδοσης και του φωτισμού και έχει τύχει 
επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης τα τελευταία 3 χρόνια. 
Συμμετέχει σε πολλά ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα ως τεχνικός 
εμπειρογνώμονας και σε άλλες ειδικές τεχνικές επιτροπές. Είναι 



 

 

πιστοποιημένος Ενεργειακός Ελεγκτής για κτίρια, λιμάνια, αεροδρόμια, 
οδικό φωτισμό, βιομηχανικές εγκαταστάσεις/διεργασίες και γεωργικές 
εγκαταστάσεις. 

 

Μέθοδοι κατάρτισης: 
Κατά πρόσωπο εκπαίδευση 
 
Τεχνικές κατάρτισης: 
Διαλέξεις, συζήτηση, ασκήσεις  
 
Μέσα κατάρτισης: 
Πίνακας, Flipchart, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 
 
Υλικά Κατάρτισης: 
Θα δοθούν παρουσιάσεις, σχετικές νομοθεσίες και σημειώσεις που θα 
κριθούν απαραίτητες σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή  
 
Σύνολο ωρών κατάρτισης: 3:30 ώρες 
 
Κόστος Συμμετοχής: 
Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής 
 
Εγγραφές: 
Παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί το “Έντυπο Συμμετοχής” και να 
αποσταλεί στο φαξ 22667736, μέχρι τις 26 Οκτωβρίου 2017 
 
Γλώσσα σεμιναρίου: 
Ελληνικά  
 
Χώρος διεξαγωγής: 
Επαρχία: Λεμεσού 
 
Αξιολόγηση Προγράμματος: 
Με το πέρας του σεμιναρίου θα διανεμηθεί στους συμμετέχοντες 
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης.  
 
 

 

Πληροφορίες: 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Ενεργειακό 
Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, κο Χάρη Κορδάτο και στα τηλέφωνα: 22667716, 
φαξ: 22667736 ή email harris.kordatos@cea.org.cy 
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«Εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ)» 

 
Τοποθεσία: Αίθουσα Συνεδριάσεων του Ιστορικού Αρχείου της πόλης Λεμεσού 

(πρώην οικία Επάρχου), Βύρωνος 5 
Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 

 Ώρα: 10:00-13:30 
 

Ωρολόγιο πρόγραμμα 
 

10:00-10:30 Προσέλευση- Καφές 

 ΕΝΟΤΗΤΑ A – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΠΔΣ) 

10:30-10:35 Καλωσόρισμα-Χαιρετισμός 

10:35-10:50 Το έργο GreenS, εισαγωγή στις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) (υφιστάμενη 
κατάσταση, εμπόδια, προκλήσεις), Κος Χάρης Κορδάτος, Λειτουργός Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 

10:50-11:05 Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) στην Κύπρο, Κα Ναταλία Γεωργίου-Τσιάκαλου, 

Λειτουργός Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος  

11:05-11:20 Εισαγωγή στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για τις Πράσινες Δημόσιες 
Συμβάσεις (ΠΔΣ), Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (tbc) 

11:20-11:30 Συζήτηση 

 

 ΕΝΟΤΗΤΑ Β–ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

11:30-11:50 Εσωτερικός και εξωτερικός φωτισμός. Κριτήρια ΠΔΣ, βέλτιστες πρακτικές, 
παραδείγματα και συζήτηση, Κος Μάριος Πέτρακκας, Λειτουργός Ενέργειας, Ενεργειακό 

Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 

11:50-12:10 Οχήματα. Κριτήρια ΠΔΣ, βέλτιστες πρακτικές, παραδείγματα και συζήτηση, Κος Σάββας 

Βλάχος, Διευθυντής Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών 

12:10-12:30 Διάλειμμα  

12:30-12:50 Εξοπλισμός γραφείου (ΗΥ και εκτυπωτές). Κριτήρια ΠΔΣ, βέλτιστες πρακτικές, 
παραδείγματα και συζήτηση, Κος Μάριος Πέτρακκας, Λειτουργός Ενέργειας, Ενεργειακό 

Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 

12:50-13:10 Θέρμανση και κλιματισμός. Κριτήρια ΠΔΣ, βέλτιστες πρακτικές, παραδείγματα και 
συζήτηση, Κος Σάββας Βλάχος, Διευθυντής Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών 

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 

13:10-13:30 Συζήτηση – Τελικά συμπεράσματα για την εφαρμογή ΠΔΣ  

 

  



 

 

 

Έντυπο Συμμετοχής / Participation Form 

 
Εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ)» 

 
Τοποθεσία: Αίθουσα Συνεδριάσεων του Ιστορικού Αρχείου της πόλης Λεμεσού 

(πρώην οικία Επάρχου), Βύρωνος 5 

Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 

Ώρα: 10:00-13:30 

 

Ονοματεπώνυμο / Name and Surname : 

 

Οργανισμός / Organization: 

 

Email: 

 

Τηλ./Tel: 

 

Fax 

 

 

Παρακαλώ επιστρέψτε συμπληρωμένο το έντυπο συμμέτοχης στο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 

μέσω fax: +357 22667736 ή μέσω email: harris.kordatos@cea.org.cy, μέχρι τις 26/10/2017. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στo τηλέφωνo: +357 22667716  

 

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας / Thank you for your interest 

 

mailto:harris.kordatos@cea.org.cy

