Supporting PUBLic Authorities
to Implement Energy Efficient Policies
Περίληψη:
Η παρούσα έκθεση περιγράφει μια σειρά βημάτων που οδηγούν στην ανάπτυξη ενός οδικού χάρτη για την
εφαρμογή πολιτικών ενεργειακής απόδοσης (EE) στο πλαίσιο του έργου PUBLEnEf. Κάθε βήμα
συνοδεύεται από "παράγοντες επιτυχίας". Πρόκειται για προτάσεις ενεργειών που μπορούν να γίνουν για
την εκπλήρωση κάθε βήματος και για την καλύτερη αξιοποίηση των πληροφοριών και του υλικού που
συλλέχθηκε σε άλλα πακέτα εργασίας του συγκεκριμένου έργου. Αυτό το έγγραφο έχει σκοπό να
χρησιμεύσει ως οδηγός. Δεδομένου ότι κάθε χάρτης πορείας είναι μοναδικός, τα βήματα μπορούν και
πρέπει να προσαρμοστούν στην κάθε ειδική κατάσταση, ώστε να μεγιστοποιηθεί η ποιότητα και η
χρησιμότητα του χάρτη πορείας που θα προκύπτει κάθε φορά.

JIN COORDINATES THE PUBLENEF PROJECT, AND COLLABORATES WITH 12 PARTNER ORGANISATIONS:

JIN Climate and Sustainability
Center for Renewable Energy Sources and Saving (CRES)
Polish National Energy Conservation Agency (KAPE)
Research Centre for Energy Environment and Technology (CIEMAT)
Centre for Monitoring Business Activities in the Energy Sector and Investments (CEI)
ABEA - Association of Bulgarian Energy Agencies
Ob ESV - Ob Energiesparverband
Italian National Agency for New Technologies, Energy, and Sustainable Economic Development (ENEA)
European Federation of Agencies and Regions for Energy and the Environment (FEDARENE)
Energy Cities
Tipperary Energy Agency (TEA)
ARENE - ile-de-France
Local Energy Agency Bucharest (AEEPM)
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