Supporting PUBLic Authorities
to Implement Energy Efficient Policies
Η παρούσα έκθεση παρέχει στους φορείς που ενδιαφέρονται για το έργο PUBLENEF μια βάση πληροφόρησης που
επιτρέπει στις δημόσιες αρχές σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο να εντοπίσουν τις ελλείψεις τους σε ότι
αφορά πολιτικές ενεργειακής απόδοσης. Σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τα δυνατά σημεία σχετίζονται με την
εμπειρία του προσωπικού σχετικά με την επικοινωνία, τις διαβουλεύσεις και τις υπηρεσίες, ενώ οι αδυναμίες
συνίστανται σε ανεπαρκή προϋπολογισμό, έλλειψη χρόνου και ερωτήσεις σχετικά με τους τρόπους μελλοντικής
κινητοποίησης των ενδιαφερομένων.
Οι σημαντικότερες ευκαιρίες που εντοπίστηκαν είναι οι επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις νομικές πτυχές, τις
διοικητικές πτυχές, τις δυνατότητες κατάρτισης και τις ενεργειακές τεχνολογίες. Ωστόσο, οι απειλές περιλαμβάνουν τα
όρια σχετικά με την υφιστάμενη νομοθεσία, την ανάγκη απλούστευσης όσον αφορά τις διοικητικές διαδικασίες και
την ανάγκη κατάρτισης των εκλεγμένων αντιπροσώπων σε θέματα ενεργειακής απόδοσης. Σε εθνικό επίπεδο, τα
ισχυρά σημεία είναι η αγορά από δημόσιους φορείς, οι υπάρχοντες ενεργειακοί έλεγχοι και τα συστήματα
διαχείρισης, η ύπαρξη συστημάτων πιστοποίησης, διαπίστευσης και το εθνικό ταμείο ενεργειακής απόδοσης για
χρηματοδότηση και τεχνική υποστήριξη.
Ωστόσο, αν κοιτάξουμε τις βασικές αδυναμίες, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες παραμέτρους: Η
έλλειψη ενεργειακής μοντελοποίησης τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, η έλλειψη μοντελοποίησης
προγραμμάτων τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, η έλλειψη πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν
σχετικά με τις τεχνολογίες, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές ενεργειακών υπηρεσιών και η έλλειψη συνέπειας στις
δράσεις στον δημόσιο τομέα μετά την επανεξέταση και την παρακολούθηση της εφαρμογής. Οι οδικοί χάρτες που θα
αναπτυχθούν θα προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες και τις προκλήσεις που εντοπίστηκαν προκειμένου
να βρεθούν λύσεις για τις ανάγκες της πολιτικής για την ενεργειακή απόδοση.
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