
                                                                                               

 Ακρωνύμιο •             EFFECT 
 Τίτλος Έργοσ 

 

• Upgrading of Energy Efficient Public Procurement for a Balanced Economic 
Growth of SEE Area (Δλζσκάησζε ηεο Έλλνηαο ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο 

ζηηο Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ Δπξύηεξνπ Γεκνζίνπ Σνκέα γηα κηα 

Ιζόξξνπε Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε ζηελ Πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 
Δπξώπεο) 

 Επιτειρησιακό 

Πρόγραμμα 

•  South East Europe 

 Πποςπολογιζμόρ 

Έπγος 

• 2.326.000,00 € 

 Πποςπολογιζμόρ 
Π.Τ.Α.Β.Α. 

•   100.000,00 € 

 Έναπξη / Λήξη • 3/2011 - 2/2014 
 Εηαιπικό Σσήμα 

 

•    ARAEN – Abruzzo Regional Energy Agency (Δπηθεθαιήο Δηαίξνο) (Ιηαιία) 

•    Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ 
•    Sviluppo Marche SpA, Development Agency of Marche Region (Ιηαιία) 

•    Jožef Stefan Institute (ινβελία) 

•    Plovidv Chamber of Commerce and Industry (Βνπιγαξία) 
•    Centre for Renewable Energy Sources and Saving 

•    Inter-University Research Centre for Technology, Work and Culture      
(Απζηξία) 

•    North East Regional Development Agency (Ρνπκαλία) 

•    Energy Agency of Upper Styria (Απζηξία) 
•    Aegean Islands Network for Sustainable Development 

•    Hungarian Chamber of Commerce and Industry (Οπγγαξία) 
•    Ministry of Public Administration (ινβελία) 

•    Serbian Energy Efficiency Agency (εξβία) 
•    Regional Αdministration Varna (Βνπιγαξία) 

•    North Hungarian Regional Innovation Agency (Οπγγαξία) 

Ανηικείμενο       • Energy Upgrade - Public Buildings 

  Σςνοπηική 

Πεπιγπαθή 
 Σν έξγν EFFECT έξρεηαη λα ηθαλνπνηήζεη ηελ αλάγθε πνπ έρνπλ νη ρώξεο ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο λα θαηλνηνκήζνπλ θαη λα ελεξγνπνηήζνπλ ηελ 
ελζσκάησζε θξηηεξίσλ ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο ζηηο πξνκήζεηεο ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα ηνπο, έηζη ώζηε λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 
Δπξσπατθνύ πζηήκαηνο Γεκόζησλ Πξνκεζεηώλ θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ ηεο Δπξσπατθήο Δλεξγεηαθήο ηξαηεγηθήο. 
Οη Γεκόζηεο Πξνκήζεηεο αληηζηνηρνύλ πεξίπνπ ζην 16% ηνπ επξσπατθνύ ΑΔΠ 

θαη απνηεινύλ έλα ζεκαληηθό εξγαιείν γηα ηνπο δεκόζηνπο θνξείο, πξνθεηκέλνπ 

απηνί λα εληνπίζνπλ απνηειεζκαηηθέο πνιηηηθέο ελεξγεηαθήο απόδνζεο, νη 
νπνίεο πξνσζνύλ ηελ παξαγσγή θαη θαηαλάισζε ελεξγεηαθά απνδνηηθώλ 

πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ. 
θνπόο ηνπ έξγνπ EFFECT είλαη λα ελεξγνπνηήζεη ηελ πηνζέηεζε επξσπατθώλ 

πνιηηηθώλ ζε ζέκαηα Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο ζηελ πεξηνρή ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ ηνπηθώλ 
αξρώλ θαη θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε ζέκαηα ελέξγεηαο, πξνθεηκέλνπ 

λα κνριεύζνπλ Δλεξγεηαθά Απνδνηηθέο Πξνκήζεηεο γηα ην Γεκόζην Σνκέα, 
δεδνκέλνπ όηη απηή ε δξάζε κπνξεί λα απνηειέζεη κεραληζκό βειηίσζεο ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ θιάδνπ θαη λα ζπκβάιεη ζηελ πξνώζεζε ηεο 
ηζόξξνπεο θαη αεηθόξνπ αλάπηπμεο ζηηο ζπκκεηέρνπζεο ρώξεο, νη νπνίεο 

βξίζθνληαη αληηκέησπεο κε ζεκαληηθή αύμεζε ζηελ ζπλνιηθή δήηεζε ελέξγεηαο. 

Σν ζρέδην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζπλνςίδεηαη ζηα: 
 βαζηθή επηδίσμε είλαη λα εμηζνξξνπεζεί ε δήηεζε κε ηελ πξνζθνξά 

ελεξγεηαθά απνδνηηθώλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ εμαζθαιίδνληαο ηελ 

άκεζε εκπινθή δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ θνξέσλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ θιάδν 

 ην εηαηξηθό ζρήκα – πνπ πινπνηεί ην έξγν - πξόθεηηαη λα αλαιύζεη ην 

πθηζηάκελν ζεζκηθό θαη λνκνζεηηθό πιαίζην θαη ηνπο εζληθνύο θαη 



                                                                                               

 

 Παπαδοηέα 

• Δλεκεξσηηθόο Οδεγόο 

• 2 Δπηκνξθσηηθέο πλαληήζεηο / Δθπαηδεπηηθά εκηλάξηα ζε Υίν θαη 

Μπηηιήλε 

• Δθπαίδεπζε ζε Γηεζλέο πλέδξην ζηειερώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ 

Αηγαίνπ & Φνξέσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ 

• Καηαγξαθή πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ζπιινγή πιεξνθνξηώλ 

ζρεηηθά κε ηηο ελεξγεηαθά απνδνηηθέο πξνκήζεηεο ζηνλ δεκόζην ηνκέα 

• Αλάιπζε SWOT γηα ηελ εθηίκηζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο 

ελεξγεηαθά απνδνηηθώλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ζε δεκόζηεο 

πξνκήζεηεο 

• Καηάξηηζε Κξηηεξίσλ Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθόηεηαο ζε Γεκόζηεο 

Πξνκήζεηεο 

• Μεζνδνινγία γηα ηελ Αλάπηπμε Ιθαλνηήησλ - Δξσηεκαηνιόγηα γηα 

εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα (εξσηεκαηνιόγηα πξν εθπαίδεπζεο θαη κεηά 

εθπαίδεπζεο) 

•Λίζηα Πξνκεζεπηώλ ΔΑΠΤ 

•Local Focus Group 

•πλνπηηθή Πεξηγξαθή Δζληθνύ Πιαηζίνπ γηα ηηο Δλεξγεηαθά Απνδνηηθέο 

Γεκόζηεο Πξνκήζεηεο 

•Φπιιάδην ηνπ έξγνπ ζηα Αγγιηθά 

 

πεξηθεξεηαθνύο θαλνληζκνύο Γεκόζησλ Πξνκεζεηώλ, θαζώο θαη ηα 

θξηηήξηα πνπ εθαξκόδνληαη ζε θάζε ρώξα ηόζν από ηελ πιεπξά ηνπ 
δεκνζίνπ όζν θαη από ηελ πιεπξά ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνηείλεη ηελ ελζσκάησζε θξηηεξίσλ ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο ζηηο 
πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα.  

 

ηόρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο κέζα από 
εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηνπηθέο νκάδεο επηθνηλσλίαο, αμηνινγώληαο 

ηα πξνζόληα, ηηο ηθαλόηεηεο θαη ηηο γλώζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε Δλεξγεηαθά 
Απνδνηηθά πζηήκαηα Γεκόζησλ Πξνκεζεηώλ, ηόζν από ηελ πιεπξά ηεο 

δήηεζεο (δεκόζηνο ηνκέαο), όζν θαη ηεο πξνζθνξάο (ηδησηηθόο ηνκέαο).  


