Ενότητα 3: Αειφόρες Προμήθειες-Συμβάσεις

Σκοπός Μαθήματος
«Αειφόρος προμήθεια είναι η διαδικασία μέσω της οποίας οργανισμοί ικανοποιούν τις ανάγκες
τους σε αγαθά, υπηρεσίες, έργα και ωφέλειες με τρόπο που επιτυγχάνουν αξία για τα λεφτά (value
for money) στη βάση ολόκληρης της ζωής του οργανισμού ώστε να παραχθούν οφέλη στην
κοινωνία και στην οικονομία, μειώνοντας παράλληλα επιβλαβείς συνέπειες στο περιβάλλον.» Με
την κατανόηση αυτών των διαδικασιών μπορεί να επιτευχτεί αξία για τα λεφτά (value for money) το
οποίο ορίζεται ως ο βέλτιστος συνδυασμός μεταξύ κόστους και ποιότητας στη διάρκεια ζωής
(fitness for purpose) ικανοποιώντας τις ανάγκες του χρήστη. Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να
εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με την απαραίτητη τεχνογνωσία για να επιτύχουν την Αειφόρο
Προμήθεια και να κατανοήσουν τους κανόνες προμηθειών. Το επίκεντρο αυτού του μαθήματος
είναι να λάβει υπόψη περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά θέματα που αφορούν τις
προμήθειες στα πλαίσια της επίτευξης αξία για τα λεφτά (value for money) μέσα από την Αειφόρο
Προμήθεια. Η συμμετέχοντες θα μπορέσουν να κατανοήσουν επίσης και τις επιπτώσεις που
επιφέρουν οι αποφάσεις σε θέματα προμηθειών στο ολικό κόστους κύκλου ζωής ενός έργου.

Κεφάλαια
1. Βασικές αρχές Αειφόρου Προμήθειας (0.25 της μέρας)
2. Αειφόρος Προμήθεια: Αξία για τα λεφτά (value for money) και ολικό κόστος κύκλου ζωής
έργου (0.25 της μέρας)
3. Αειφόρος Προμήθεια: Πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκής Ένωσης (0.25 της μέρας)
4. Πρακτικές αειφόρων κατασκευών (0.25 της μέρας)

Εκπαιδευτική Διαδικασία
Η συγκεκριμένη ενότητα θα αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια όπως αναφέρεται και πιο πάνω.
Αυτό βοηθά τους εκπαιδευτές να τα παραδώσουν με διάφορες μεθόδους. Αυτές μπορεί να είναι
κατ’ οίκον παρακολούθηση (πρόσωπο με πρόσωπο), εκπαίδευση με απόσταση ή συνδυασμός
αυτών σε διαφορετικά χρονοδιαγράμματα ( 1 ή 2 μέρες, 1 ημέρα, ½ ή ¼ της ημέρας εργαστήριο).
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Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Εκτιμάται ότι τα οφέλη για τους συμμετέχοντες θα είναι η απόκτηση γνώσεων σε θέματα σχετικά
με:
•

Εισαγωγή στην διαδικασία Αειφόρου Προμήθειας

•

Ο ρόλος της Αειφόρου Προμήθειας στην αειφόρο κατασκευή

•

Ενσωμάτωση της αειφόρο απόδοσης στην διαδικασία προμήθειας

•

Επιτυχία αξίας για τα λεφτά (value for money) μέσω της αειφόρου προμήθειας

•

Επιρροή της Αειφόρου Προμήθειας στην εφοδιαστική αλυσίδα των κατασκευών

•

Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα Αειφόρου Προμήθειας

Επιδιωκόμενο Ακροατήριο
Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όσους θέλουν να κατανοήσουν της βασικές αρχές και
διαδικασίες της αειφόρου προμήθειας και θέλουν να συνεισφέρουν στην αποτελεσματικότητα του
οργανισμού τους μέσω αειφορίας και καινοτόμων λύσεων. Ειδικό ενδιαφέρον θα έχουν αυτοί οι
οποίοι εργάζονται ή εμπλέκονται σε θέματα προμηθειών, χρηματοδοτήσεων και κόστους
κατασκευαστικών έργων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.
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