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Δομή	της	πλατφόρμας

Link:	http://www.eumerci-portal.eu/

Database Library Surveys



EU-MERCI DATABASE
Με πηγαία δεδομένα μέτρων
εξοικονόμησης ενέργειας που
συλλέχθηκαν στα πλαίσια του
έργου από τις 4 εθνικές Β.Δ.

EU-MERCI LIBRARY
Με τις «καλύτερες πρακτικές»
σύμφωνα με τη βιβλιογραφία
και τις «Καλές πρακτικές» που
αναγνωρίσθηκαν στα πλαίσια
του έργου

EU-MERCI SURVEYS
Με τα αποτελέσματα της έρευνας που
διεξήχθη σε βιομηχανίας, ESCOS και
συνδέσμους για την αποτύπωση της
τάσης εξοικονόμησης ενέργειας στην
αγορά

Δομή	της	πλατφόρμας



q Τροφίμων	και	Ποτών
q Χάρτου	και	χαρτοπολτού
q Κωκ και	πετρελαίου
q Χημικών
q Μη	μεταλλικών	ορυκτών
q Βασικά	μέταλλα–
q Μηχανουργία
q Γυαλί	και	προϊόντα
q Αλουμίνιο
q Χαλκός
q Τσιμέντου

Οι	κλάδοι	που	περιέχονται



2.909
μέτρα	εξοικονόμησης	
ενέργειας	που	έχουν	
υιοθετηθεί	από	
βιομηχανίες

White	Certificates	
mechanism

Klimaactive	&	KPC	program

Carbon	Trust	EE	Advice
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Εναρμόνιση	της	πληροφορίας

White	Certificates	
mechanism

Συλλογή	Δεδομένων



• Μέγεθος	εταιρείας
• Έτος	εφαρμογής
• Χώρα
• Διαδικασία	παραγωγής
• Καλή	η	όχι	πρακτική
• Κλάδος
• Διεργασία

Β.Δ.	Ελεύθερη	περιήγηση	ή	Αναζήτηση



Για κάθε εγγραφή, δίνεται και
αναλυτική παρουσίαση που περιέχει
γενικές πληροφορίες αλλά και
ειδικές όπως:
• Χρόνος	ζωής	της	εγκατάστασης;	
• Αναλυτική	περιγραφή	του	έργου;
• Τους	φορείς	ενέργειας	πριν	και	

μετά;
• Αρχική	κατανάλωση	και	

εξοικονόμηση;
• Την	απόδοση	που	υπολογίζεται	

μέσω	Δεικτών	(KPI)

Βάση	Δεδομένων: Πεδία	αναλυτικής	πληροφορίας



Country	
analysis

Technical	
analysis

Σχηματική	δομή	των	
φάσεων	με	τις	καλές	

πρακτικές
Σχήματα των φάσεων
Με link στις καλές
πρακτικές

Τεχνική ανάλυση
των διαδικασιών
κάθε κλάδου

Λεπτομερής
Ανάλυση
Της βιομηχανίας
σε χώρες της Ε.Ε.

Βιβλιοθήκη

Factsheets

Δελτία
παρουσίασης
των	κορυφαίων	
Καλών	πρακτικών,	
στατιστικά,	
προτάσεις	και	
πολιτικές	σε	κάθε	
κλάδο.



“Best Practices” που περιέχονται στην
πλατφόρμα, έχουν επιλεγεί μέσω
ανάλυσης διαφόρων πηγών της
βιβλιογραφίας.

Οι επιλεγμένες “Good Practices” πληρούν τα
ακόλουθα κριτήρια:

ü Εξοικονόμηση Ενέργειας;

ü Τεχνική εφαρμογή;

ü Οικονομική βιωσιμότητα.

1. Στατιστικά από τη Β.Δ.;

2. Τεχνική Εμπειρία;

3. Δείκτες Απόδοσης KPI (technical,
economic, advanced)

Κάλλιστες	και	Καλές	Πρακτικές



2909	ΕΓΓΡΑΦΕΣ	ΣΤΗ	Β.Δ.

157	“Καλές	Πρακτικές”

Κατάταξη	βάση	Δεικτών

Εμπειρογνώμονες	

Στατιστική	Ανάλυση

Καλές	πρακτικές	: Διαδικασία	επιλογής



Let’s	surf	the	website!

http://www.eumerci-
portal.eu/web/guest/library/tutorial



Σχηματικά	διαγράμματα	



Παρουσίαση	των		καλών	πρακτικών



Technical Analyses: Ανάλυση των κυριότερων διεργασιών στους
επιλεγμένους τομείς με πληροφορίες σχετικά με την εξοικονόμηση
ενέργειας

Country Analyses: Στατιστικά σχετικά με τη Βιομηχανία στις
διάφορες χώρες της Ε.Ε. με έμφαση στα οικονομικά
αποτελέσματα των υπό εξέταση κλάδων.

Technical	Analyses	and	Country	Analyses



Σύντομη περιγραφή των πορισμάτων κάθε κλάδου με στατιστικά,
παρουσίαση των κορυφαίων πρακτικών, συστάσεις και πολιτικές.

Δελτία



Γραφικά	με	τα	αποτελέσματα	των	ερωτηματολογίων		σε	3	
διαφορετικά	γκρουπ:
• Εταιρίες;
• Επιχειρήσεων	Ενεργειακών	Υπηρεσιών	 ESCOs;
• Κλαδικούς	συνδέσμους.

Surveys
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