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Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας 
HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του συναφθέντος 
συμβολαίου υπ’ αριθμ. 649829.www.multEE.eu
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Κοινοπραξία                                                                                                                                           
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Το έργο multEE αποσκοπεί στη βελτίωση της συνοχής 
και ποιότητας του σχεδιασμού και της εφαρμογής 
των πολιτικών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 
μέσω καινοτόμων μηχανισμών παρακολούθησης και 
επαλήθευσης, όπως επίσης και μέσω της βελτίωσης του 
συντονισμού μεταξύ των διαφόρων διοικητικών επιπέδων.



Το έργο multEE                                                                                                                            
1. Εισαγάγει καινοτόμα συστήματα παρακολούθησης & 

επαλήθευσης (Π&Ε) «από τη βάση προς την κορυφή», ώστε 
να διασφαλίζεται ότι οι επιπτώσεις από τα μέτρα βελτίωσης 
της ενεργειακής απόδοσης αποτιμούνται αποτελεσματικά 
και με ακρίβεια με σκοπό να αξιοποιηθούν κατά το 
σχεδιασμό πολιτικών στο μέλλον. 

2. Βελτιώνει τον κάθετο συντονισμό μεταξύ των διαφόρων 
διοικητικών επιπέδων, ώστε να αξιοποιηθούν οι 
δυνατότητες των ολοκληρωμένων συστημάτων Π&Ε, 
καθώς και να βελτιωθεί η ποιότητα του σχεδιασμού και της 
εφαρμογής μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Κύκλος του έργου                                                                                                    Μέλη της Κοινοπραξίας                                                                                                   
1  Αυστρία
2  Κροατία
3  Δανία
4  Γερμανία*
5  Ελλάδα
6  Λετονία
7  Λιθουανία
8  ΠΓΔΜ
9  Σλοβακία

Η κοινοπραξία του έργου multEE  αποτελείται από διάφορα κορυφαία ιδρύματα, τα 
οποία ασχολούνται με την έρευνα στην ενεργειακή απόδοση, τη διαμόρφωση πολιτικής 
και την εφαρμογή της. Η ομάδα των συνεργατών του έργου απαρτίζεται από ερευνητικά 
ιδρύματα με τεχνογνωσία αιχμής στην μέτρηση της ενεργειακής απόδοσης, στον 
ενεργειακό εφοδιασμό και στην προετοιμασία της ενεργειακής στρατηγικής, από εθνικά 
ενεργειακά κέντρα υπεύθυνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ενεργειακής 
απόδοσης, καθώς και από λοιπούς οργανισμούς με εξειδίκευση στην ενίσχυση δομών και 
ανάπτυξη ικανοτήτων, τη μεταφορά και τη διάχυση τεχνογνωσίας.

* Η Γερμανία δεν συμπεριλαμβάνεται στις προς εξέταση χώρες του έργου multEE, αλλά παρόλα αυτά 
υποστηρίζει τις προσπάθειες διάδοσης του.
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κλίμα

ΠΕ 1                                                                     
Ανασκόπηση των υφιστάμενων 

συστημάτων Π&Ε και των μηχανισμών 
συντονισμού στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Εντοπισμός και ανάλυση της 
υπάρχουσας κατάστασης, καθώς και των 

βέλτιστων πρακτικών  

ΠΕ 2                                              
Ανάπτυξη καινοτόμων 

διαδικτυακών εφαρμογών 
πληροφορικής για την 

παρακολούθηση «από τη 
βάση προς την κορυφή», 

συμπεριλαμβάνοντας και την 
ενίσχυση δομών και ανάπτυξη 

ικανοτήτων 

ΠΕ 3                                                                 
Συστάσεις για την ανάπτυξη ειδικών 

μηχανισμών συντονισμού σε 
επίπεδο χώρας, καθώς και για τη 

διευκόλυνση αυτών

ΠΕ 4                                                            
Διάδοση και 
επικοινωνία


