Νέες δημοσιεύσεις του έργου Publenef: Εκθέσεις σχετικά με καλές πρακτικές
και εκτιμήσεις αναγκών για πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο

Ο βασικός σκοπός του Ευρωπαϊκού έργου Publenef είναι η υποστήριξη εθνικών, περιφερειακών και
τοπικών αρχών για την υλοποίηση βιώσιμων πολιτικών στον τομέα της ενέργειας παρουσιάζοντας
επιτυχημένες πρακτικές από άλλα κράτη. Στην πρώτη του φάση, το έργο πραγματοποίησε
ολοκληρωμένη έρευνα για τις ανάγκες και τα καλά παραδείγματα των πολιτικών ενεργειακής
απόδοσης που εφαρμόζονται σε κάθε διοικητικό επίπεδο και τα αποτελέσματα περιλαμβάνονται σε
δύο εκθέσεις του έργου.
Η πρώτη αφορά μια συλλογή μελετών περιπτώσεων και συγκεκριμένα 20 επιτυχημένα
παραδείγματα πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας ως αποτέλεσμα μιας SWOT ανάλυσης. Αυτά τα
20 παραδείγματα επιλέχθηκαν ανάμεσα στα 55 που συλλέχθηκαν συνολικά στο έργο με τη βοήθεια
ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν και συμπληρώθηκαν από ενδιαφερόμενους σε κάθε χώρα.
Η ανάλυση και η αξιολόγηση των αναγκών των δημόσιων φορέων στα διάφορα διοικητικά επίπεδα
είχε ως αποτέλεσμα τη σύνταξη της δεύτερης έκθεσης που αφορά στην εκτίμηση των αναγκών. Η
έκθεση αυτή, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ελλείψεις που πιθανόν να υπάρχουν στις
ισχύουσες πολιτικές ενεργειακής απόδοσης σε κάθε χώρα.
Η μελέτη των απαντήσεων οδήγησε στον εντοπισμό των παραγόντων που μπορεί να οδηγούν στην
επιτυχία ή αποτυχία τέτοιων δράσεων και πως αυτές μπορούν να επαναληφθούν με βάση τις
πραγματικές ανάγκες των φορέων χάραξης πολιτικής ενεργειακής απόδοσης.
Στα επόμενα στάδια του έργου, αυτές οι 20 περιπτώσεις μαζί με χρήσιμα εργαλεία που θα
συλλεχθούν και σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις που έχουν καταγραφεί θα οδηγήσουν στη
δημιουργία οδικών χαρτών για κάθε χώρα.
Επίσης, τους επόμενους μήνες οι εταίροι του έργου σε κάθε χώρα θα διοργανώσουν ημερίδες όπου
θα παρουσιάσουν το έργο και τις δύο μελέτες που έχουν ήδη στη διάθεσή τους.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και τις εκδηλώσεις του καθώς και τις παραπάνω
μελέτες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.publenef-project.eu.

