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Εμπειρίες από την εφαρμογή Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) 

στον Ιδιωτικό Τομέα  

Τα έργα χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ΗΟRIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Την ευθύνη για το περιεχόμενο των έργων φέρουν αποκλειστικά οι εταίροι του. Τα έργα δεν εκφράζουν απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά. 



 
 

Σε μια Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) όπως 
αυτή ορίζεται στο ν. 4342/2015: 
 
…….. «πραγματοποιούνται πληρωμές» 

  
από τον φορέα του έργου προς τον πάροχο της 

υπηρεσίας αφού επιτευχθεί 
 
… «το συμβατικώς συμφωνηθέν επίπεδο βελτίωσης 
της ενεργειακής απόδοσης» 
 
Ως εκ τούτου, εμπεριέχει πάντα ένα οικονομικό ρίσκο. 



 
 

Μια ΣΕΑ μπορεί να αφορά είτε την αποπληρωμή της: 
 
προσφερόμενης υπηρεσίας σε περίπτωση που ο 
φορέας του έργου χρηματοδοτήσει με δικά του 
κεφάλαια την επένδυση 

  
είτε 

 
της χρηματοδότησης σε περίπτωση που η επένδυση 
δεν χρηματοδοτηθεί από τον φορέα του έργου αλλά 
από τον πάροχο της υπηρεσίας ή από τρίτο φορέα. 



 
 

Η αποπληρωμή γίνεται είτε: 
 
με συμβατικώς ορισθείσα αμοιβή που υπολογίζεται με 
βάση την επίτευξη της εγγυημένης απόδοσης (η 
περίπτωση των Συμβάσεων Εγγυημένης Απόδοσης) 

  
είτε 

 
με συμβατικώς ορισθέν ποσοστό από το οικονομικό 
όφελος της εξοικονόμησης ενέργειας (η περίπτωση των 
Συμβάσεων Διαμοιραζόμενου Οφέλους) 



 
 

Το πιο συνηθισμένο είναι ο φορέας του έργου να 
επιδιώκει την λύση της: 
 
χρηματοδότησης από τον πάροχο της ενεργειακής 
υπηρεσίας ή από Τρίτο φορέα 

  
και 

 
την αποπληρωμή από ποσοστό του οικονομικού 
οφέλους της εξοικονόμησης ενέργειας 
 

Καθώς έτσι μειώνεται το οικονομικό του ρίσκο. 



 
 

Τέτοιες περιπτώσεις συναντιούνται συνήθως: 
 
Σε μεγάλα έργα του δημοσίου τομέα (> 1.000.000 €) 
όπου υπάρχουν και μεγαλύτερη ασφάλεια για τις 
αποπληρωμές του παρόχου της ενεργειακής 
υπηρεσίας. 
 
και συνήθως προσφέρονται από: 
 
Μεγάλες εταιρείες (πολυεθνικές) που έχουν 
πρόσβαση σε κεφάλαια. 



 
 

Το μεγαλύτερο μέρος του ιδιωτικού τομέα με δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας δεν 
έχει πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες διότι: 
 
Οι προϋπολογισμοί των έργων τους είναι σχετικά μικροί (20.000 – 500.000 €) και δεν 
προσφέρουν τα επιθυμητά περιθώρια κέρδους για τις μεγάλες εταιρείες (που έχουν 
σημαντικά πάγια έξοδα). 
 
Οι μικρές εταιρείες που ενδιαφέρονται δεν έχουν πρόσβαση στα απαραίτητα 
κεφάλαια (είτε με ιδία κεφάλαια είτε με δανεισμό). Ακόμα όμως σε περίπτωση που 
είχαν πρόσβαση σε αυτά (π.χ μέσω δανεισμού), η επιβάρυνση του ισολογισμού τους 
με αυτά καθιστά το επιχείρημα απαγορευτικό (οι Εταιρείες Ειδικού Σκοπού που 
μπορούν να ξεπεράσουν αυτό το εμπόδιο έχουν ιδιαίτερα μεγάλο λειτουργικό κόστος 
και προσφέρονται για μεγαλύτερες επενδύσεις με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους). 
Επίσης, μια μικρή ESCO δύσκολα μπορεί να ανταπεξέλθει σε πολύπλοκα έργα που 
έχουν μεγάλη ποικιλία επεμβάσεων και τεχνολογιών, κυρίως λόγω της έλλειψης 

εξειδικευμένου προσωπικού διαφορετικών ειδικοτήτων. 
 



 
 

Συνεπώς, στον ιδιωτικό τομέα (κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις) βλέπουμε 
να υλοποιούνται τέτοιου είδους έργα με τον κάτωθι τρόπο: 
 
 Με ιδία κεφάλαια του φορέα του έργου. Σε αυτή την περίπτωση, το 
προστιθέμενο όφελος για τον πελάτη είναι μια μεγαλύτερη ασφάλεια ως προς της 
επίτευξη της εξοικονόμησης ενέργειας, σε σχέση με τον συμβατικό τρόπο 
ανάθεσης σε μελετητή και εργολάβο. 
 
Προσφορά υπηρεσίας από μακροχρόνιες συμπράξεις μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων διαφορετικών ειδικοτήτων που δεν είναι ανταγωνιστές. 
 
Επιλογή επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας που η απόδοσή τους μπορεί να 
μετρηθεί και να επαληθευθεί με απλό και φθηνό τρόπο.  
 
Απλοποιημένη ΣΕΑ. Σημείωση: Η τελική ΣΕΑ είναι, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης μεταξύ του φορέα και του παρόχου 
της υπηρεσίας. 



 
 

Πολύ σημαντικός παράγοντας για τον φορέα του έργου σε αυτές τις 
περιπτώσεις είναι η διασφάλιση ποιότητας της προσφερόμενης ενεργειακής 
υπηρεσίας. 
 
Στην Ελλάδα, ένα πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση είναι η υποχρέωση οι 
Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών που είναι εγεγραμμένοι στο σχετικό 
Μητρώο, να προσκομίσουν ΣΕΑ που να πιστοποιεί την εμπειρία τους. 
 
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου QualitEE, γίνονται προσπάθειες για την 
θεσμοθέτηση ενός εθελοντικού σήματος ποιότητας. Προκειμένου αυτό να 
διατηρηθεί θα πρέπει να πιστοποιείται η υλοποίηση έργων εξοικονόμησης 
ενέργειας σύμφωνα με τα τεχνικά κριτήρια ποιότητας του έργου QualitEE 
(www.qualitee.eu). Παρόμοιό σήμα προσφέρεται ήδη στην Αυστριακή αγορά 
(www.deca.at)  
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Πιλοτικό έργο στο κτίριο γραφείων του 
ΚΑΠΕ 
 
Αντικείμενο: Αντικατάσταση υφιστάμενων φωτιστικών 
σωμάτων φθορισμού με φωτιστικά σώματα τύπου LED 
και ανιχνευτές κίνησης και φωτισμού. 
 
Επιθυμητό αποτέλεσμα: Επίτευξη επιπέδων 
φωτεινότητας που ορίζει ο ΤΟΤΕΕ – ΚΕΝΑΚ με την 
μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. 
 
Διάρκεια σύμβασης: 3 έτη 
 
Προϋπολογισμός έργου: 20.000 € 
 
Χρηματοδότηση έργου: Ιδία κεφάλαια ΚΑΠΕ 
 
Σύσταση σύμπραξης: (1) Εταιρεία Ενεργειακών 
Υπηρεσιών, (2) Μελετητική εταιρεία Η/Μ 
εγκαταστάσεων, (3) Προμηθευτής εξοπλισμού 
 
Εγγυημένη απόδοση: 64,5% εξοικονόμηση ενέργειας 

Τρόπος αποπληρωμής: 50% με την παραλαβή και το 
υπόλοιπο σε τρεις ετήσιες δόσεις με την 
επαλήθευση της εξοικονόμησης ενέργειας. 
 
Οικονομική ρήτρα: αποζημίωση εξισορρόπησης της 
διαφοράς 
 
Μέτρηση και επαλήθευση: Μόνιμοι μετρητές στους 
ηλεκτρικούς πίνακες 
 
Αποτελέσματα μετρήσεων: 83,3 % εξοικονόμηση 
ενέργειας 



 
 

Parabita – Οδός Ερμού 45 
 
Αντικείμενο: Βελτιστοποίηση οπτικής 
άνεσης και μείωση της ενεργειακής 
απόδοσης για τον φωτισμού. Η 
υφιστάμενη εγκατάσταση αποτελείται 
από φωτιστικά σώματα και προβολείς 
τύπου LED. 
 
Διάρκεια σύμβασης: 4 έτη 
 
Προϋπολογισμός έργου: < 10.000 €.  
 
Χρηματοδότηση έργου: Ιδία κεφάλαια 
Εταιρείας Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ).  
 
Σύσταση σύμπραξης: (1) Εταιρεία 
Ενεργειακών Υπηρεσιών, (2) Μελετητική 
εταιρεία φωτισμού, (3) Προμηθευτής 
εξοπλισμού 
 
Εγγυημένη απόδοση: 49,3% 
εξοικονόμηση ενέργειας 

Τρόπος αποπληρωμής: Σε τέσσερις (4) ετήσιες δόσεις από το 
οικονομικό όφελος το οποίο το καρπώνεται 100% η ΕΕΥ. 
 
Μέτρηση και επαλήθευση: Από λογαριασμούς παρόχου ενέργειας 
και ετήσιες μετρήσεις με φορητό εξοπλισμό. 
 
Αποτελέσματα επαλήθευσης: 52,3 % εξοικονόμηση ενέργειας 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! 

19o χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 19009 Πικέρμι Αττικής 

Τ: 2106603300, F: 2106603301-2 

www.cres.gr, cres@cres.gr 


