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Νομοθεσία ΣΕΑ- ΠΕΥ  

 2006/32/ΕΚ: Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και 
τις   ενεργειακές υπηρεσίες 

 Ν. 3855/2010: Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την 
τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 

 Υπουργική Απόφαση Δ6/13280/2011, (ΦΕΚ Β’ 1228) Επιχειρήσεις 
Ενεργειακών Υπηρεσιών, Λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας Δεοντολογίας (Η εν 
λόγω Υ.Α έχει καταργηθεί) 

 2012/27/ΕΚ: Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση 

 Ν.4342/2015: Για την ενεργειακή απόδοση 

 Υπουργική Απόφαση ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.176381/2018, (ΦΕΚ Β’ 2672) 
Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, Ενεργειακές Υπηρεσίες, Μητρώο & 
Κώδικας Δεοντολογίας Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών  

 

 



Νομοθεσία ΣΕΑ- ΠΕΥ  

«Σύμβαση ενεργειακής απόδοσης-ΣΕΑ»: συμβατική συμφωνία που καταρτίζεται 
μεταξύ του δικαιούχου και του παρόχου ενεργειακών υπηρεσιών, η οποία 
επαληθεύεται και παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, στο 
πλαίσιο της οποίας πραγματοποιούνται πληρωμές για επενδύσεις (έργο, προμήθεια ή 
υπηρεσία) για μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, οι οποίες συνδέονται με 
ένα συμβατικώς συμφωνηθέν επίπεδο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή με 
άλλο συμφωνηθέν κριτήριο ενεργειακής απόδοσης, όπως η εξοικονόμηση χρημάτων. 

«Πάροχος ενεργειακής υπηρεσίας - ΠΕΥ»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες ή και άλλα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης σε εγκαταστάσεις ή κτίρια τελικών καταναλωτών  

 

Το οικονομικό όφελος του ΠΕΥ είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το αποτέλεσμα της 
ενεργειακής εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται στην Αναθέτουσα Αρχή ή τον  
πελάτη.  

 

 



 
Μηχανισμός Χρηματοδότησης μέσω Παρόχων  
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Υποθετικό Ενεργειακό 

Όφελος 

Ενεργειακό Κόστος 

Μετά τις παρεμβάσεις ΕΞΕ 
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Ενεργειακό Κόστος 

Πληρωμή ΕΕΥ 

Συμβατικοί μηχανισμοί χρηματοδότησης  Χρηματοδότηση μέσω ΠΕΥ  

         Μετρούμενο & Επαληθεύσιμο                                          

                                       Ενεργειακό 

                    Όφελος 



Μηχανισμός Χρηματοδότησης μέσω Παρόχων  
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Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) 

Σε μια ΣΕΑ θα πρέπει να προσδιορίζονται και να καθορίζονται με σαφήνεια και 
διαφάνεια τα ακόλουθα:  
 
 o κατάλογος των μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και, κατά 

περίπτωση, το σχετικό κόστος. 

 οι οικονομικές επιπτώσεις του έργου και κατανομή του μεριδίου των δύο μερών 
στην επιτευχθείσα εξοικονόμηση χρημάτων. 

 η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί με την εφαρμογή των μέτρων ΕΞΕ της 
σύμβασης.  

 Η διαδικασία μέτρησης και επαλήθευσης της επιτευχθείσας εξοικονόμησης, 

 η διάρκεια και τα στάδια της σύμβασης, οι όροι και οι προθεσμίες καταγγελίας.  

 Η διαδικασία αντιμετώπισης του μεταβαλλόμενου πλαισίου συνθηκών που 
επηρεάζουν την κατανάλωση ενέργειας (π.χ. κλιματολογικές συνθήκες, 
μεταβαλλόμενες τιμές ενέργειας, μεταβαλλόμενη ένταση χρήσης της 
εγκατάστασης).  

 οι  υποχρεώσεις κάθε συμβαλλόμενου μέρους και οι κυρώσεις από την 
παραβίασή τους. 



Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) 

Μέσω μιας ΣΕΑ επιτυγχάνεται: 

 

 H διασφάλιση της χρηματοδότησης μέσω επωφελούς σχήματος και για τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη 

 Εγγυημένη ενεργειακή εξοικονόμηση 

 Αναβάθμιση των κτιρίων και γενικότερα των εγκαταστάσεων με σύγχρονο και 
αξιόπιστο ενεργειακό αποδοτικό εξοπλισμό. Επομένως διασφαλίζεται 
εγγυημένο επίπεδο άνεσης για τους φιλοξενούμενους και εργαζόμενους 

 Μείωση του λειτουργικού κόστους  

 Η διασφάλιση συνεχούς συντήρηση του εξοπλισμού που εγκαταστάθηκε  

 Μείωση των εκπομπών CO2 



Πιθανά εμπόδια - Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης 

Πολυπλοκότητα Σύμβασης - Τυποποίηση 

Πληρωμή έργων ΣΕΑ 

Νομοθεσία- Μόνο για ΣΕΑ στο δημόσιο 

Πιστοποίηση ΠΕΥ 

Χρηματοδότηση 



Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών –
ΥΠEN 

Σύμβαση Εγγυημένης Απόδοσης  Σύμβαση Διαμοιραζόμενου Οφέλους 

Η αμοιβή του Ανάδοχος είναι σταθερή, αλλά σε περίπτωση 
απόκλισης από τις εγγυήσεις,  απομειώνεται. 
 

Η αμοιβή του Αναδόχου είναι ποσοστό του οικονομικού 
οφέλους από την εφαρμογή των παρεμβάσεων ΕΞΕ. Το 
οικονομικό όφελος διαμοιράζεται μεταξύ Παρόχου και 
Πελάτη σε προσυμφωνημένο στην σύμβαση ποσοστό 

Ο Ανάδοχος παρέχει εγγυήσεις για ελάχιστα επίπεδα 
εξοικονόμησης ενέργειας και οικονομικού οφέλους.  

Ο Ανάδοχος δεν παρέχει εγγυήσεις για ελάχιστα 
επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας και οικονομικού 
οφέλους.  

•Το Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2011 και τηρείται 
στη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΔΕΠΕΑ) του ΥΠΕΝ 

•Η θέσπιση Μητρώου ΕΕΥ αποσκοπεί:  

•στην καταγραφή  των επιχειρήσεων που προσφέρουν Ενεργειακές Υπηρεσίες 

•στην καλύτερη πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με τις υπηρεσίες των ΕΕΥ  

•στη χρήση του ως εργαλείο marketing των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών για την προώθηση 
των δραστηριοτήτων τους 

•στην κινητοποίηση επενδύσεων στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης  

•Εγγραφή στο Μητρώο είναι προαιρετική  

www.escoregistry.gr  

http://www.escoregistry.gr/
http://www.escoregistry.gr/
http://www.escoregistry.gr/
http://www.escoregistry.gr/
http://www.escoregistry.gr/


Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών –
ΥΠEN 

Παροχή ενεργειακών υπηρεσιών είτε με Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) είτε με απλή 
σύμβαση ενεργειακών υπηρεσιών (χωρίς ΣΕΑ – o πάροχος των ενεργειακών υπηρεσιών 
πληρώνεται ως προμηθευτής και όχι σε σχέση με προσυμφωνημένο επίπεδο βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοση δεν αναλαμβάνει οικονομικό ρίσκο όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις των 
ΣΕΑ.  

  
Κατηγορίες ΕΕΥ στο Μητρώο 

• Κατηγορία Α: Περιλαμβάνει τις εταιρείες (νομικά πρόσωπα) και τους ιδιώτες (φυσικά πρόσωπα) 

που έχουν υλοποιήσει μια τουλάχιστον ΣEA (ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη) – 3 εταιρίες 
• Κατηγορία Β: Περιλαμβάνει τις εταιρείες (νομικά πρόσωπα) και τους ιδιώτες (φυσικά πρόσωπα) 

που έχουν μια τουλάχιστον χωρίς ΣΕΑ (απλή σύμβαση ενεργειακών υπηρεσιών) – 83 εταιρίες 



www.qual i tee.eu  

Τεχνικά κριτήρια ποιότητας των ενεργειακών 
υπηρεσιών  

Τεχνικό κριτήριο ποιότητας των ενεργειακών υπηρεσιών (ΕΥ) 

Κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών κριτηρίων ποιότητας 

Μεθοδολογία Τεκμηρίωσης της 
εφαρμογής του κριτηρίου  

Διαδικασία Επαλήθευσης της 
πλήρωσης του κριτηρίου (εκ των 
προτέρων και εκ των υστέρων) 

Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή 
τους (για τα κριτήρια που 

απαιτούνται διευκρινήσεις) 

9 κριτήρια ποιότητας 
Δημιουργήθηκαν λόγω της ανάγκης βελτίωσης και τυποποίησης των ενεργειακών υπηρεσιών.  

Έργο QualitEE του προγράμματος Ορίζοντας 2020 – ΚΑΠΕ 
www.qualitee.eu  

Εθνικής Συντονιστικής  Ομάδας Δράσης 

http://www.qualitee.eu/


Προτεινόμενες λύσεις χρηματοδότησης 

 
• Να αναζητηθούν ευέλικτοι και αποδοτικοί μηχανισμοί χρηματοδότησης: 

– Συνδυασμός κρατικών ενισχύσεων (π.χ επιχορηγήσεις,δάνεια με ευνοϊκούς όρους, 
πιστωτικές διευκολύνσεις) και μόχλευσης ιδιωτικού κεφαλαίου  

– ανακυκλούμενα κεφάλαια (revolving fund),  
– διευκολύνσεις εγγυήσεων 
– χρηματοδότηση των μελετών σκοπιμότητας και ενεργειακών επιθεωρήσεων κα. 

 
• Να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης έργων βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης μέσω ΣΕΑ, όπως: 
–  η λειτουργική ή η χρηματοδοτική μίσθωση (operate or finance lease) 
– οι συμβάσεις προεξόφλησης απαιτήσεων τρίτων (forfaiting),  
 

και να συγκριθούν με τα κλασικά χρηματοπιστωτικά μέσα όπως οι πιστώσεις. 
 

• Να αναζητηθούν συνεργασίες με χρηματοδοτικούς φορείς όπως: “European Bank for 
Reconstruction & Development (EBRD)”, Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), “Green 
Environmental Facility (GEF)” ή με ιδιωτικές τράπεζες, εταιρίες επιχειρηματικού κεφαλαίου, 
εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης και λοιπών επιχειρήσεων. 

 
• Η κατάρτιση του εργατικού δυναμικού των ιδιωτικών τραπεζών και φορέων 

χρηματοδότησης αναφορικά με θέματα που αφορούν τη χρηματοδότηση έργων 
Ενεργειακής Αποδοτικότητας μέσω ΣΕΑ. 



Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας 

Καραμάνη Φωτεινή 

fkaramani@cres.gr 

 

mailto:fkaramani@cres.gr

