Supporting PUBLic Authorities
to Implement Energy Efficient Policies
Περίληψη του D3.1
Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της καταγραφής των αναγκών, της συλλογής καλών
πρακτικών καθώς και της αντιστοίχισής τους στα διάφορα επίπεδα. Συλλέχθηκαν 54 καλές πρακτικές στις
13 χώρες των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
αντίστοιχα. Όλες οι καλές πρακτικές εμπίπτουν κυρίως στα 11 άρθρα της Ευρωπαϊκής οδηγίας για την
ενεργειακή απόδοση (EED), πιο συχνά στα άρθρα 3, 8, 14 και 20, με τον αριθμό να ανέρχεται σε 12, 14, 12
και 11, αντίστοιχα. Στη διαδικασία εκτίμησης των αναγκών εντοπίζονται 150 ανάγκες σε εθνικό επίπεδο
και 224 περιφερειακές / τοπικές ανάγκες στις 13 χώρες του έργου PUBLENEF. Όπως και για τις καλές
πρακτικές, όλες οι ανάγκες έχουν επίσης αναφορά στα άρθρα της Ευρωπαϊκής οδηγίας. Οι περισσότερες
ανάγκες, είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε περιφερειακό / τοπικό επίπεδο, απαντούν στο άρθρο 17 της
οδηγίας (ενημέρωση και κατάρτιση).
Έχοντας τόσο τις καλές πρακτικές όσο και τις ανάγκες ταξινομημένες με βάση τα άρθρα της οδηγίας, αυτά
χρησιμοποιήθηκαν ως κοινά αναγνωριστικά στοιχεία για την αντιστοίχιση των αναγκών με τις καλές
πρακτικές που συλλέχθηκαν. Σε εθνικό επίπεδο, από τις 150 ανάγκες που εντοπίστηκαν

108 έχουν «αντιστοιχιστεί» με καλές πρακτικές ενώ σε περιφερειακό / τοπικό επίπεδο,
142 από τις 224 ανάγκες που εντοπίστηκαν έχουν «αντιστοιχιστεί» με καλές πρακτικές.

JIN COORDINATES THE PUBLENEF PROJECT, AND COLLABORATES WITH 12 PARTNER ORGANISATIONS:
JIN Climate and Sustainability
Groningen, Netherlands
Center for Renewable Energy Sources and Saving (CRES)
Pikermi, Greece
Polish National Energy Conservation Agency (KAPE)
Warsaw, Poland
Research Centre for Energy Environment and Technology (CIEMAT)
Madrid, Spain
Centre for Monitoring Business Activities in the Energy Sector and Investments (CEI)
Zagreb, Croatia
ABEA - Association of Bulgarian Energy Agencies
Plovdiv, Bulgaria
Ob ESV - Ob Energiesparverband
Linz, Austria
Italian National Agency for New Technologies, Energy, and Sustainable Economic Development (ENEA)
Rome, Italy
European Federation of Agencies and Regions for Energy and the Environment (FEDARENE)
Brussels, Belgium
Energy Cities
Besancon, France
Tipperary Energy Agency (TEA)
Tipperary, Ireland
ARENE - ile-de-France
Paris, France
Local Energy Agency Bucharest (AEEPM)
Bucharest, Romania
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