ΔΩΡΕΑΝ Εξειδικευμζνα προγράμματα κατάρτιςησ
για τισ Πράςινεσ Δημόςιεσ υμβάςεισ (ΠΔ)
4 εμινάρια διάρκειασ 3:30 ωρϊν ζκαςτο, ςτισ Επαρχίεσ Λευκωςίασ, Λεμεςoφ,
Λάρνακασ, Πάφου

ο

1 εμινάριο για τισ Πράςινεσ Δημόςιεσ υμβάςεισ (ΠΔ)
Σοποθεςία: Αίθουςα Πολλαπλϊν Χρήςεων, Τπουργείο Οικονομικϊν,
Λευκωςία
Παραςκευή 10 Μαρτίου 2017, Ώρα: 9:00-12:30

Σο ζργο GreenS:
Το "GreenS"Green public procurement supporters for innovative and
sustainable institutional change" το οποίο χρθματοδοτείται από τθν
Ευρωπαϊκι Επιτροπι μζςω του προγράμματοσ Ορίηοντασ 2020 ςτοχεφει:
1.

2.
3.
4.

Στθν ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ των Δθμόςιων Οργανιςμϊν και των
Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςτθν επιτυχι υλοποίθςθ
Πράςινων Δθμόςιων Συμβάςεων(ΠΔΣ)
Συνειςφορά ςτθν αντιμετϊπιςθ των εμποδίων για τισ ΠΔΣ
Στθν υιοκζτθςθ κοινϊν διαδικαςιϊν, εργαλείων και κριτθρίων ςτισ
ΠΔΣ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο
Στθν ανταλλαγι απόψεων με εμπλεκόμενουσ φορείσ ςε τοπικό και
Ευρωπαϊκό επίπεδο και ετοιμαςία προτάςεων πολιτικισ

Στο ζργο ςυμμετζχουν 14 φορείσ/οργανιςμοί από 8 Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ,
ενϊ από τθν Κφπρο ςυμμετζχει το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν
και το Τμιμα Περιβάλλοντοσ του Υπουργείου Γεωργίασ Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και Περιβάλλοντοσ. Ο βαςικόσ ςτόχοσ του ζργου για τθν Κφπρο
είναι να ενιςχφςει τθν ικανότθτα των Δθμόςιων Οργανιςμϊν και των
Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ να εφαρμόςουν με επιτυχία Πράςινεσ
Συμβάςεισ (ΠΔΣ). Αυτό κα ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν εξοικονόμθςθ
ενεργείασ, τθ μείωςθ του κόςτουσ κφκλου ηωισ από τθν αγορά προϊόντων
ι υπθρεςιϊν.
Το ζργο GreenS ξεκίνθςε τον Ιουνίου 2015 και ζχει διάρκεια 36 μινεσ.

Ανάγκη κατάρτιςησ:
Οι ςυνεργαηόμενοι φορείσ ζχουν εντοπίςει ςθμαντικά εμπόδια ςτθν
προςπάκεια των Δθμόςιων Οργανιςμϊν και των Οργανιςμϊν Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ να υλοποιιςουν Πράςινεσ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ και αυτό
οφείλεται κυρίωσ ςτθν ζλλειψθ γνϊςεων και υποςτιριξθσ του
προςωπικοφ που αςχολοφνται με τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ.

κοπόσ:
Η ενθμζρωςθ και κατάρτιςθ του προςωπικοφ που εμπλζκονται ςτισ
προκθρφξεισ Δθμόςιων Συμβάςεων ςτουσ Δθμόςιουσ Οργανιςμοφσ και

Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ με το κζμα των Πράςινων Δθμόςιων
Συμβάςεων.

τόχοι:
Οι ςυμμετζχοντεσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ
κα ενθμερωκοφν για τα ακόλουκα κζματα:






Να γνωρίηουν τι είναι ΠΔΣ, πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα
Να γνωρίηουν το υφιςτάμενο εκνικό και ευρωπαϊκό νομοκετικό
πλαίςιο για τισ ΠΔΣ
Να γνωρίηουν τα κριτιρια ΠΔΣ και βζλτιςτεσ πρακτικζσ για
επιλεγμζνεσ ομάδεσ προϊόντων όπωσ εςωτερικόσ και εξωτερικόσ
φωτιςμόσ, εξοπλιςμόσ γραφείου (ΗΥ και εκτυπωτζσ), οχιματα,
κζρμανςθ και κλιματιςμόσ
Να γνωρίηουν τισ παραμζτρουσ για τθν ανάλυςθ κφκλου ηωισ και
κόςτουσ κφκλου ηωισ των διαφορϊν προϊόντων

Περιγραφή υποψηφίων για ςυμμετοχή:
Το πρόγραμμα κατάρτιςθσ απευκφνεται ςε προςωπικό των Δθμόςιων
Οργανιςμϊν και των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ που είναι
υπεφκυνοι και εμπλζκονται άμεςα με τθν προκιρυξθ Δθμόςιων
Συμβάςεων.

Σα εξειδικευμζνα προγράμματα κατάρτιςησ για τισ Πράςινεσ Δημόςιεσ
υμβάςεισ (ΠΔ) πραγματοποιοφνται ςε ςυνεργαςία με την Ακαδημία
Σοπικήσ Αυτοδιοίκηςησ.

Εκπαιδευτζσ:

Ο κοσ άββασ Βλάχοσ είναι Μθχανικόσ Περιβάλλοντοσ, αποφοίτθςε από
το Πολυτεχνείο Κριτθσ (2007) και απζκτθςε το μεταπτυχιακό του τίτλο
ςτθν Πολιτικι Μθχανικι ςτθν Πολυτεχνικι Σχολι του Πανεπιςτθμίου
Κφπρου (2010). Στθν αρχι τθσ καριζρασ του εργάςτθκε ςτον τομζα των
Περιβαλλοντικϊν Μελετϊν. Από το 2009 εργοδοτικθκε ςτο Ενεργειακό
Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ωσ ειδικόσ για κζματα ΑΠΕ και ΕΞΕ. Ανάλαβε
μελζτεσ που ςχετίηονται με τθν ενεργειακι απόδοςθ των κτιρίων, Σχεδίων
Δράςθσ Αειφόρου Ενζργειασ για τισ Τοπικζσ Αρχζσ και τεχνολογιϊν
Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ. Συμμετζχει και διαχειρίηεται πολλά
ευρωπαϊκά
ςυγχρθματοδοτοφμενα
προγράμματα
ωσ
τεχνικόσ
εμπειρογνϊμονασ ι ωσ διαχειριςτισ ζργου και ςυμμετζχει ςε ειδικζσ
τεχνικζσ επιτροπζσ. Ζχει αναλάβει από το 2016 ωσ επικεφαλισ του
Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων Πολιτϊν. Είναι εγγεγραμμζνοσ
Ενεργειακόσ Ελεγκτισ Κατθγορίασ Α και Β για όλουσ τουσ τφπουσ κτιρίων,
λιμάνια, αεροδρόμια, οδικό φωτιςμό, βιομθχανία και γεωργικζσ
δραςτθριότθτεσ. Επίςθσ είναι εγκεκριμζνοσ Ειδικόσ Εμπειρογνϊμονασ για
τθν ζκδοςθ Πιςτοποιθτικϊν Ενεργειακισ Απόδοςθσ για κατοικίεσ και
πιςτοποιθμζνοσ εκπαιδευτισ ενθλίκων από τθν Αρχι Ανάπτυξθσ
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ.

Η κα Ναταλία Γεωργίου, ςποφδαςε Γεωλογία ςτο Αριςτοτζλειο
Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ και παράλλθλα Διερμθνζασ Ελλθνικισ
Νοθματικισ Γλϊςςασ. Εργάςτθκε για επτά χρόνια ςε μελετθτικό γραφείο
ςτθ Θεςςαλονίκθ, όπου αςχολικθκε μεταξφ άλλων με τθν ετοιμαςία
χαρτϊν και μελετϊν με το ςφςτθμα MAPINFO GIS, παράλλθλα εκτελοφςε
κακικοντα εκπαιδεφτριασ ςε διάφορεσ επιχειριςεισ και δθμόςιουσ
οργανιςμοφσ με τουσ οποίουσ ςυνεργαηόταν το γραφείο. Προςλιφκθκε
επίςθσ ωσ εκπαιδεφτριασ για το μάκθμα του GIS Arc Info ςτο Δθμόςιο ΙΙΕΚ
Κουφαλίων (Θεςςαλονίκθ), όπου παρζδιδε μακιματα εργαςτθρίου για
ζνα χρόνο. Από το 2006 εργάηεται ςτο Τμιμα Περιβάλλοντοσ του
Υπουργείου Γεωργίασ, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Περιβάλλοντοσ ςτθν
Κφπρο, όπου αςχολικθκε αρχικά με το πρόγραμμα ανακφκλωςθσ του
Υπουργείο και από το 2010 είναι το άτομο επικοινωνίασ για τισ Πράςινεσ
Δθμόςιεσ Συμβάςεισ ςτθν Κφπρο, κακϊσ και για το Ευρωπαϊκό Οικολογικό
Σιμα EU Ecolabel. Από το 2014, είναι υπεφκυνθ και για το Ευρωπαϊκό
ςφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ EU EMAS.

Ο κοσ Φίλιπποσ Κατράνησ είναι απόφοιτοσ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου
ςτον Τομζα Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και απζκτθςε
τον τίτλο του επαγγελματία λογιςτι εργαηόμενοσ ςτο ελεγκτικό τμιμα τθσ
PricewaterhouseCoopers. Aςχολείται με κζματα Δθμοςίων Συμβάςεων
από τθν πρόςλθψθ του ςτο Γενικό Λογιςτιριο τθσ Δθμοκρατίασ το 2004
και είχε αναλάβει τθν ειςαγωγι του Ηλεκτρονικοφ Συςτιματοσ Σφναψθσ
Συμβάςεων (eProcurement) και τθν ειςαγωγι των Συμφωνιϊν Πλαίςιο και
των θλεκτρονικϊν καταλόγων. Σιμερα είναι ο Προϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ
Δθμοςίων Συμβάςεων που είναι θ Αρμόδια Αρχι υπεφκυνθ, μεταξφ
άλλων, για τθν διαμόρφωςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου, των πολιτικϊν και
του περιβάλλοντοσ που διζπουν τισ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ.

Ο κοσ Χάρησ Κορδάτοσ είναι Δαςολόγοσ απόφοιτοσ του Αριςτοτελείου
Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ και κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςτθν
Περιβαλλοντικι Βιολογίασ του ΑΠΘ. Ξεκίνθςε να εργάηεται ςτο Ενεργειακό
Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν το 2009 και ζχει εξειδικευτεί ςε κζματα που
αφοροφν τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ από τθν εγκατάςταςθ ΑΠΕ και
ςτον τομζα των Γεωγραφικϊν Συςτθμάτων Πλθροφοριϊν (GIS).
Συμμετζχει και ςυντονίηει ςυγχρθματοδοτοφμενα ευρωπαϊκά και εκνικά
ζργα που αφοροφν τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ και τθν αειφόρο
αξιοποίθςθ τθσ ςτερεισ βιομάηασ και είναι υπεφκυνοσ για τθ διαχείριςθ
και υποβολι ευρωπαϊκϊν προτάςεων. Είναι πιςτοποιθμζνοσ επικεωρθτισ
(no. SCC 34/12) ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ISO 14001:2015
& ISO 19011:2011 και ζχει παρακολοφκθςθ με επιτυχία τθν εκπαίδευςθ
των επικεωρθτϊν για τον ζλεγχο παραγωγισ pellet ςφμφωνα με το
ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ ENplus certification scheme (European Pellet
Council – EPC).

Ο κοσ Μάριοσ Πζτρακκασ είναι Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ απόφοιτοσ του
Loughborough University MEng. Επί του παρόντοσ ςυμμετζχει ςε μελζτεσ
που ςχετίηονται με τθν ενεργειακι απόδοςθ των κτιρίων και ακλθτικϊν
εγκαταςτάςεων και τθν αποδοτικι χριςθ φωτιςμοφ. Είναι ειδικευμζνοσ
ςτθ χριςθ διαφόρων λογιςμικϊν που αφοροφν ςτθ διαχείριςθ τθσ
ενζργειασ, των ΑΠΕ, τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και του φωτιςμοφ και ζχει
τφχει επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και εξειδίκευςθσ τα τελευταία 3 χρόνια.
Συμμετζχει ςε πολλά ευρωπαϊκά ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα ωσ τεχνικόσ

εμπειρογνϊμονασ και ςε άλλεσ ειδικζσ τεχνικζσ επιτροπζσ. Είναι
πιςτοποιθμζνοσ Ενεργειακόσ Ελεγκτισ για κτίρια, λιμάνια, αεροδρόμια,
οδικό φωτιςμό, βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ/διεργαςίεσ και γεωργικζσ
εγκαταςτάςεισ.

Μζθοδοι κατάρτιςησ:
Κατά πρόςωπο εκπαίδευςθ

Σεχνικζσ κατάρτιςησ:
Διαλζξεισ, ςυηιτθςθ, αςκιςεισ

Μζςα κατάρτιςησ:
Πίνακασ, Flipchart, Ηλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ

Τλικά Κατάρτιςησ:
Θα δοκοφν παρουςιάςεισ, ςχετικζσ νομοκεςίεσ και ςθμειϊςεισ που κα
κρικοφν απαραίτθτεσ ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι

φνολο ωρϊν κατάρτιςησ: 3:30 ϊρεσ

Ημερομηνίεσ διεξαγωγήσ προγράμματοσ κατάρτιςησ:
Μάρτιοσ 2017-Απρίλιοσ2017

Κόςτοσ υμμετοχήσ:
Δεν υπάρχει κόςτοσ ςυμμετοχισ

Εγγραφζσ:
Παρακαλοφμε όπωσ ςυμπλθρωκεί το “Ζντυπο Συμμετοχισ” και να
αποςταλεί ςτο φαξ 22667736, μζχρι τισ 6 Μαρτίου 2017

Γλϊςςα ςεμιναρίου:
Ελλθνικά

Χϊροσ διεξαγωγήσ:
Επαρχία: Λευκωςία

Πιςτοποιητικά υμμετοχήσ:
Θα δοκοφν ςτουσ ςυμμετζχοντεσ Βεβαιϊςεισ Παρακολοφκθςθσ

Αξιολόγηςη Προγράμματοσ:
Με το πζρασ του ςεμιναρίου κα διανεμθκεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ
ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ.

Πληροφορίεσ:
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να απευκφνεςτε ςτο Ενεργειακό
Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν, κο Χάρθ Κορδάτο και ςτα τθλζφωνα:
22667716, φαξ: 22667736 ι email harris.kordatos@cea.org.cy

«Εξειδικευμζνο πρόγραμμα κατάρτιςησ για τισ Πράςινεσ Δημόςιεσ υμβάςεισ (ΠΔ)»

Σοποθεςία: Αίθουςα Πολλαπλϊν Χρήςεων, Τπουργείο Οικονομικϊν, Λευκωςία
Παραςκευή 10 Μαρτίου 2017
Ώρα: 9:00-12:30
Ωρολόγιο πρόγραμμα

09:00-09:30

Προςζλευςη- Καφζσ
ΕΝΟΣΗΣΑ A – ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΙ ΠΡΑΙΝΕ ΔΗΜΟΙΕ ΤΜΒΑΕΙ (ΠΔ)

09:30-09:40



Ειςαγωγι ςτο ζργο GreenS, Κοσ Σάββασ Βλάχοσ, Αναπληρωτήσ Διευθυντήσ Ενεργειακοφ
Γραφείου Κυπρίων Πολιτών

09:40-09:50



Ειςαγωγι ςτισ Πράςινεσ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ (ΠΔΣ), τι είναι;, βαςικά
μειονεκτιματα-εμπόδια, πλεονεκτιματα, υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςτθν Κφπρο και
Ευρϊπθ, Κοσ Χάρησ Κορδάτοσ, Λειτουργόσ Περιβαλλοντικήσ Διαχείριςησ και Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων, Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

09:50-10:05



Ειςαγωγι ςτο Εκνικό και Ευρωπαϊκό νομοκετικό πλαίςιο, Κοσ Φίλιπποσ Κατράνησ,
Προϊςτάμενοσ Διεφθυνςησ Δημοςίων Συμβάςεων, Γενικό Λογιςτήριο τησ Δημοκρατίασ

10:05-10:20



Πράςινεσ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ (ΠΔΣ), ανάλυςθ- step by step, Κα Ναταλία ΓεωργίουΤςιάκαλου, Λειτουργόσ Περιβάλλοντοσ, Τμήμα Περιβάλλοντοσ

ΕΝΟΣΗΣΑ Β–ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕ ΟΜΑΔΕ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ
10:20-10:40



Εςωτερικόσ και εξωτερικόσ φωτιςμόσ. Κριτιρια ΠΔΣ, βζλτιςτεσ πρακτικζσ, άςκθςθ
και ςυηιτθςθ, Κοσ Μάριοσ Πζτρακκασ, Λειτουργόσ Ενζργειασ, Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων
Πολιτών

10:40-11:00



Οχιματα. Κριτιρια ΠΔΣ, βζλτιςτεσ πρακτικζσ, άςκθςθ και ςυηιτθςθ, Κοσ Σάββασ
Βλάχοσ, Αναπληρωτήσ Διευθυντήσ Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων Πολιτών

11:00-11:30

Διάλλειμα

11:30-11:50



Εξοπλιςμόσ γραφείου (ΗΥ και εκτυπωτζσ). Κριτιρια ΠΔΣ, βζλτιςτεσ πρακτικζσ,
άςκθςθ και ςυηιτθςθ, Κοσ Μάριοσ Πζτρακκασ, Λειτουργόσ Ενζργειασ, Ενεργειακό Γραφείο
Κυπρίων Πολιτών

11:50-12:10



Θζρμανςθ και κλιματιςμόσ. Κριτιρια ΠΔΣ, βζλτιςτεσ πρακτικζσ, άςκθςθ και
ςυηιτθςθ, Κοσ Σάββασ Βλάχοσ, Αναπληρωτήσ Διευθυντήσ Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων
Πολιτών

12:10-12:30



Συηιτθςθ

Έντυπο Συμμετοχής / Participation Form
Εξειδικευμζνο πρόγραμμα κατάρτιςησ για τισ Πράςινεσ Δημόςιεσ υμβάςεισ (ΠΔ)»

Σοποθεςία: Αίθουςα Πολλαπλϊν Χρήςεων, Τπουργείο Οικονομικϊν, Λευκωςία
Παραςκευή 10 Μαρτίου 2017
Ώρα: 9:00-12:30

Ομοματεπώμυμο / Name and Surname :
Οργαμισμός / Organization:
Email:
Τηλ./Tel:
Fax
Παρακαλώ επιστρέψτε συμπληρωμέμο το έμτυπο συμμέτοχης στο Εμεργειακό Γραφείο Κυπρίωμ
Πολιτώμ μέσω fax: +357 22667736 ή μέσω email: harris.kordatos@cea.org.cy, μέχρι τις 06/03/2017.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοιμωμήστε μαζί μας στo τηλέφωμo: +357 22667716

Ευχαριστούμε για το εμδιαφέρομ σας / Thank you for your interest

