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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το έγγραφο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α αφορά τα κριτήρια 
ποιότητας που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης (ΥΕΑ). Ανάλογα με το είδος 
του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος (ΧΙ) και τη φάση ανάπτυξης του έργου θα σχετίζονται διάφορες πληροφορίες. 
Στόχος του παρόντος εγγράφου είναι η καθιέρωση μιας κοινής αντίληψης για την αξιολόγηση της δυνατότητας 
τραπεζικής χρηματοδότησης έργων ΥΕΑ που απευθύνονται σε ΧΙ, ΕΕΑ και πελάτες. Επιπλέον, οι παρούσες 
κατευθυντήριες γραμμές καθορίζουν ποιες ελάχιστες χρηματοοικονομικές πληροφορίες είναι συναφείς.

Προηγούμενες εργασίες για το θέμα της χρηματοδότησης έργων ενεργειακής απόδοσης πραγματοποιήθηκαν από 
διάφορους οργανισμούς όπως ο EVO (2009), ο IEA (2014), ο EDF (2014), η CEN / CENELEC (2017), ο EEFIG 
(2017), και πολλά άλλα (πρβλ. Bleyl et al. 2017). Επομένως, οι παρούσες Χρηματοοικονομικές Κατευθυντήριες 
Γραμμές - Παράρτημα Α εμπλουτίζουν την υφιστάμενη πολύτιμη εμπειρία.

Οι Χρηματοοικονομικές Κατευθυντήριες Γραμμές πρέπει να ερμηνεύονται στο πλαίσιο του σχεδίου των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα ευρωπαϊκά τεχνικά κριτήρια ποιότητας, τα οποία έχουν δημοσιευθεί από την 
ομάδα εμπειρογνωμόνων του έργου QualitEE τον Δεκέμβριο του 2017 (www.qualitee.eu). Ενώ τα τεχνικά 
κριτήρια ποιότητας απευθύνονται στην ομάδα-στόχο των δυνητικών πελατών ΥΕΑ και τους επιτρέπουν να διακρίνουν 
μεταξύ έργων καλής και κακής ποιότητας, οι χρηματοοικονομικές κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στην ομάδα-
στόχο των ΧΙ με στόχο να τα υποστηρίξουν στην αξιολόγηση της δυνατότητας τραπεζικής χρηματοδότησης των 
έργων ΥΕΑ μέσω κοινών χρηματοοικονομικών κριτηρίων ποιότητας (ΧΚΠ).

1.1 Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και 
έργων ΥΕΑ

Η διεθνής αγορά για έργα ΥΕΑ εξακολουθεί να είναι σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητη και ένα από τα κύρια εμπόδια 
είναι η έλλειψη βιώσιμης χρηματοδότησης. Για τα συνήθη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η εκτίμηση της αξίας καθώς 
και των κινδύνων των έργων ενεργειακής απόδοσης εξακολουθεί να συνιστά άγνωστο πεδίο. Ενώ η αξία των 
ασφαλειών των περισσότερων έργων ενεργειακής απόδοσης είναι σχετικά χαμηλή, οι προκύπτουσες ταμειακές ροές 
ως κύρια πηγή της αξίας των έργων ενεργειακής απόδοσης δεν αναγνωρίζονται ως πηγή αποπληρωμής.

Για να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να κατανοήσουν πώς λειτουργούν τα έργα 
ΥΕΑ. Δεν είναι απαραίτητο να γίνουν κατανοητές όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά είναι πολύ σημαντικό να γίνει 
κατανοητό το πού και το πώς δημιουργούνται και εξασφαλίζονται οι αξίες στα έργα ΥΕΑ. Αυτό περιλαμβάνει τη 
σωστή κατανόηση των υπολογισμών των ταμειακών ροών και την αξιολόγηση του κινδύνου. Οι πελάτες ή οι ΕΕΥ 
που απαιτούν εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης για τα έργα τους θα πρέπει, από την άλλη πλευρά, να κατανοήσουν 
τις βασικές αρχές χρηματοδότησης. Η τεκμηρίωση των έργων παροχής υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει 
να προετοιμάζεται κατά τρόπο ώστε οι σχετικές χρηματοοικονομικές παράμετροι να μπορούν να προέρχονται άμεσα 
από τα παρεχόμενα δεδομένα.

Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή παρέχει τα κοινώς ονομαζόμενα χρηματοοικονομικά κριτήρια ποιότητας (ΧΚΠ) που 
βοηθούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αξιολογούν τη δυνατότητα χρηματοδότησης των έργων ΕΑ. Ταυτόχρονα, 
τα ΧΚΠ προσφέρουν υποστήριξη στους πελάτες ή τις ΕΕΥ, ώστε να παρέχουν επαρκή τεκμηρίωση των έργων τους.

1.2 Χρηματοδοτικά μέσα έργων ΥΕΑ

Για τη χρηματοδότηση των έργων ΥΕΑ διατίθενται διάφορα χρηματοδοτικά μέσα που έχουν όλα ειδικές απαιτήσεις 
(πρβλ. Bleyl-Androschin / Schinnerl 2010) σύμφωνα με τα ΧΚΠ.
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Χρηματοδότηση μέσω πίστωσης

Χρηματοδότηση μέσω leasing

Εκχώρηση

Χρηματοδότηση μέσω forfaiting

Χρηματοδότηση μέσω πίστωσης: Ένας δανειοδότης (ΧΙ) παρέχει σε έναν δανειολήπτη (πάροχο ΥΕΑ, 
πελάτη) κεφάλαιο για καθορισμένο σκοπό για σταθερό χρονικό διάστημα. Η πίστωση πρέπει να διακανονίζεται 
με σταθερές πληρωμές που περιλαμβάνουν την εξόφληση του χρέους, τα επιτόκια συν συμπληρωματικά 
κόστη.

Ως leasing ορίζεται η απόκτηση αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης (και όχι κατοχής) ενός περιουσιακού 
στοιχείου. Ο ιδιοκτήτης του περιουσιακού στοιχείου ονομάζεται εκμισθωτής, ενώ ο μισθωτής είναι υπεύθυνος 
για την εξόφληση της μίσθωσης.

Η εκχώρηση ορίζεται ως μεταφορά των μελλοντικών ταμειακών ροών από τον εκχωρητή (πάροχο ΥΕΑ) στον 
εκδοχέα (ΧΙ). Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως (πρόσθετη) εξασφάλιση για χρηματοδότηση μέσω πίστωσης 
ή leasing.

Το forfaiting είναι μια συγκεκριμένη μορφή εκχώρησης, όπου οι μελλοντικές ταμειακές ροές πωλούνται σε ένα 
ΧΙ με αντάλλαγμα μια εφάπαξ πληρωμή χωρίς πρόσθετη συμφωνία χρηματοδότησης (πίστωση ή leasing).

Από την πλευρά του πελάτη, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες πτυχές για την επιλογή κατάλληλου 
χρηματοδοτικού μέσου για έργα ενεργειακής απόδοσης:

Κόστος χρηματοδότησης (επιτόκια, τέλη, εύρος χρηματοδότησης, επιδοτήσεις, ...)

Νομικές πτυχές (όροι σύμβασης, ευελιξία, ιδιοκτησιακές παράμετροι, κατοχή, ...)

Εξασφαλίσεις/Ασφάλειες (ταμειακές ροές, μετοχές, περιουσιακά στοιχεία, κτηματολόγιο, προσωπική 
ευθύνη, ...)

Φορολογία

Ισολογισμός & λογιστικές παράμετροι

Δαπάνες διαχείρισης/Κόστος συναλλαγής

Δεν υπάρχει γενικός κανόνας για την επιλογή χρηματοδοτικών μέσων για διαφορετικούς τύπους έργων 
παροχής υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης. Σε κάθε περίπτωση, μόνο έργα υψηλής ποιότητας θα έχουν 
επιτυχία από οικονομικής απόψεως και, ως εκ τούτου, τα χρηματοοικονομικά κριτήρια ποιότητας θα πρέπει να 
επικεντρώνονται στην περιγραφή και στον ορισμό της ποιότητας από την οπτική γωνία των ΧΙ.

1.3 Διαδικασία ανάπτυξης έργων ΥΕΑ

Σύμφωνα με το έργο Investor Confidence Project (ICP), τα έργα ενεργειακής απόδοσης που διακρίνονται 
από καλό σχεδιασμό και καλή εκτέλεση μπορούν να χωριστούν σε πέντε κατηγορίες κύκλου ζωής με 
συγκεκριμένες εργασίες και διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας (EDF 2014):

Διαμόρφωση γραμμών βάσης

Υπολογισμοί εξοικονόμησης

Σχεδιασμός, κατασκευή και επαλήθευση
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Λειτουργίες, συντήρηση και παρακολούθηση

Μέτρηση και επαλήθευση

Ωστόσο, μια διεξοδική οικονομική αξιολόγηση θα πρέπει να εξετάζει ολόκληρο τον κύκλο ζωής, με ιδιαίτερη 
εστίαση και συνάφεια. Επιπλέον, οι απαραίτητες πληροφορίες θα διαφέρουν όσον αφορά τα μέσα 
χρηματοδότησης που εφαρμόζονται σε κάθε έργο.

1.4 Αξία και κίνδυνος των έργων ΥΕΑ

Από την άποψη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, δύο στοιχεία έχουν μεγάλη συνάφεια για την εκτίμηση 
της αξίας και των κινδύνων των έργων ενεργειακής απόδοσης:

Ταμειακές ροές (ΤΡ) από την εξοικονόμηση ενέργειας, και 

Αξία των περιουσιακών στοιχείων (εγκατεστημένος εξοπλισμός).

Επιπλέον, για ορισμένους τύπους έργων ενεργειακής απόδοσης ενδέχεται να δημιουργούνται μη 
ενεργειακές αξίες (π.χ. αύξηση αξίας ενεργητικού, αύξηση παραγωγικότητας, βελτίωση υγείας και 
ευημερίας), οι οποίες θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη (IEA 2014, Energy Efficiency Financial 
Institutions Group 2017, Bleyl et al. 2017).

1.5 Χρηματοοικονομικά Κριτήρια Ποιότητας (ΧΚΠ)

Στο πλαίσιο των προηγούμενων κεφαλαίων, τα ΧΚΠ πραγματεύονται τις πιο σχετικές παραμέτρους της 
χρηματοδότησης των ΥΕΑ:

Ταμειακές ροές

Σύσταση ασφαλειών για τον τεχνικό εξοπλισμό (περιουσιακά στοιχεία)

Αποτυχία ή πτώχευση της ΕΕΥ

Αποτυχία ή πτώχευση του πελάτη στις εγκαταστάσεις του οποίου υλοποιείται το έργο ΥΕΑ

Ως εκ τούτου, προέκυψαν τα ακόλουθα χρηματοοικονομικά κριτήρια ποιότητας:

ΧΚΠ 1: Ποιότητα πρόβλεψης των ταμειακών ροών

ΧΚΠ 2: Διάρθρωση κινήτρων για τη δημιουργία ταμειακών ροών

ΧΚΠ 3: Αξιοποίηση των ταμειακών ροών

ΧΚΠ 4: Αξία και αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων (τεχνικός εξοπλισμός)

ΧΚΠ 5: Μη ενεργειακά οφέλη των έργων ΥΕΑ

Γενικά, είναι παραδεκτό ότι τα έργα που πληρούν τα ΧΚΠ πρέπει να θεωρούνται ως έργα που παρουσιάζουν 
επενδυτικό ενδιαφέρον από την άποψη των ΙΧ.
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Ο Πίνακας 1 δείχνει τη συνάφεια των ΧΚΠ για τις διάφορες παραμέτρους της χρηματοδότησης 
των έργων ΥΕΑ:

Πίνακας 1: Συνάφεια χρηματοοικονομικών κριτηρίων ποιότητας για διάφορες πτυχές 
χρηματοδότησης

Ταμειακές Ροές
Επίπεδο 

εξασφάλισης Αποτυχία ή Αποτυχία ή
του τεχνικού πτώχευση του πτώχευση του
εξοπλισμού παρόχου ΥΕΑ του πελάτη ΥΕΑ

ΧΚΠ 1. Ποιότητα πρόβλεψης 
ταμειακών ροών ++ o + +

ΧΚΠ 2. Διάρθρωση κινήτρων ++ o ++ o
για τη δημιουργία ταμειακών 
ροών

ΧΚΠ 3. Αξιοποίηση των 
ταμειακών ροών ++ ++ ++ o

ΧΚΠ 4. Αξία και αξιοποίηση + ++ ++ ++
των περιουσιακών στοιχείων
(Τεχνικός εξοπλισμός)

ΧΚΠ 5. Μη ενεργειακά οφέλη o o + ++
των έργων ΥΕΑ

Πίνακας 2: Συνάφεια των κριτηρίων χρηματοοικονομικής ποιότητας για τα χρηματοδοτικά μέσα

Χρηματοδότηση Χρηματοδότηση Εκχώρηση Χρηματοδότηση 
μέσω πίστωσης μέσω Leasing μέσω Forfaiting

ΧΚΠ 1. Ποιότητα πρόβλεψης 
ταμειακών ροών ++ ++ + ++

ΧΚΠ 2. Διάρθρωση κινήτρων ++ ++ ++ ++
για τη δημιουργία ταμειακών 
ροών

ΧΚΠ 3. Αξιοποίηση των 
ταμειακών ροών ++ ++ ++ ++

ΧΚΠ 4. Αξία και αξιοποίηση + ++
των περιουσιακών στοιχείων 
(Τεχνικός Εξοπλισμός)

ΧΚΠ 5. Μη ενεργειακά οφέλη ++ + +
των έργων ΥΕΑ
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2 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

2.1 ΧΚΠ 1: Ποιότητα πρόβλεψης των ταμειακών ροών

Γενικό πλαίσιο και σημασία

Η αξία των έργων υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης καθορίζεται κυρίως από την προβλεπόμενη μελλοντική 
εξοικονόμηση του κόστους ενέργειας. Ωστόσο, η εξοικονόμηση του κόστους ενέργειας προκύπτει από μια 
πληθώρα παραμέτρων και προϋποθέσεων.

Η κύρια πηγή για την αποπληρωμή οποιασδήποτε χρηματοδότησης ενός έργου ΥΕΑ είναι η ταμειακή ροή 
που παράγεται από συμφωνημένες και (σε πλείστες των περιπτώσεων) εγγυημένες εξοικονομήσεις. Ως εκ 
τούτου, είναι πολύ σημαντικό τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να δείχνουν εμπιστοσύνη στο γεγονός ότι θα 
δημιουργηθούν επαρκείς ταμειακές ροές από το έργο ΥΕΑ, ανεξάρτητα από τις μεταβαλλόμενες συνθήκες 
πλαισίου.

Αυτό που μερικές φορές είναι δύσκολο να κατανοηθεί είναι το γεγονός ότι η εξοικονόμηση δεν μπορεί να 
μετρηθεί άμεσα και ότι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης δεν οδηγεί αναγκαστικά σε εξοικονόμηση 
ενέργειας σε απόλυτες τιμές. Ως εκ τούτου, είναι χρήσιμο να κατανοήσουμε τον ορισμό των κύριων όρων των 
έργων ενεργειακής απόδοσης.

Ενεργειακή απόδοση είναι η ποσότητα μιας φυσικής υπηρεσίας (θερμότητα, φωτισμός, ισχύς κ.λπ.) σε σχέση 
με την κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται για την παροχή αυτής της υπηρεσίας. Η αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για ένα δεδομένο επίπεδο υπηρεσιών, 
θα μπορούσε επίσης να σημαίνει αύξηση του επιπέδου υπηρεσιών με την ίδια ποσότητα ενέργειας. Το 
επίπεδο υπηρεσιών μπορεί επίσης να αυξηθεί σε επίπεδο όπου απαιτείται περισσότερη ενέργεια σε 
απόλυτους όρους, αλλά η ενεργειακή απόδοση εξακολουθεί να βελτιώνεται. Ανάλογα με τη συμφωνία, η 
τελευταία αυτή περίπτωση μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις ταμειακές ροές.

Η κατανάλωση ενέργειας είναι η απόλυτη ποσότητα ενέργειας που χρησιμοποιείται για την παροχή μιας 
φυσικής υπηρεσίας. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η ενεργειακή απόδοση δεν συνεπάγεται απαραίτητα 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Η εξοικονόμηση ενέργειας στο πλαίσιο των έργων παροχής υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης συνήθως 
ορίζεται ως η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης σε σύγκριση με μια συμφωνημένη γραμμή βάσης της 
κατανάλωσης ενέργειας που καθορίζει την ποσότητα ενέργειας που χρησιμοποιείται για την περίπτωση που 
δεν έχει υλοποιηθεί κανένα σχέδιο παροχής υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης (γραμμή βάσης). Ο ορισμός 
της γραμμής βάσης είναι κρίσιμος παράγοντας για την πρόβλεψη της εξοικονόμησης ενέργειας —και των 
ταμειακών ροών— και περιλαμβάνει επίσης συντελεστές προσαρμογής που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην 
περίπτωση μεταβολής των συνθηκών πλαισίου όπως η θερμοκρασία περιβάλλοντος, η στάθμη παραγωγής, η 
χρήση κ.λπ.

Η προκύπτουσα κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται κυρίως από την ποιότητα της υλοποίησης του έργου των 
υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης αλλά και από την ποιότητα εργασιών συντήρησης και λειτουργίας. Ως εκ 
τούτου, η πρόβλεψη των ταμειακών ροών πρέπει επίσης να εξετάσει αυτές τις παραμέτρους.

Τέλος, θα πρέπει να υπάρχει μια έννοια μέτρησης και επαλήθευσης (M&V) ως μεθοδολογικό υπόβαθρο για 
τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας μετά την υλοποίηση του έργου.

Κριτήρια αξιολόγησης και διαδικασία επαλήθευσης

Τα κριτήρια αξιολόγησης και η διαδικασία επαλήθευσης για το ΧΚΠ 1 περιγράφονται στον πίνακα 3.
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Πίνακας 3: Κριτήρια αξιολόγησης και διαδικασία επαλήθευσης για ΧΚΠ 1 Πρόβλεψη ταμειακών ροών

ΚΑ Κριτήριο Αξιολόγησης Τεκμήριο Επαλήθευση Σχόλιο

1-1 Σχέδιο μέτρησης και
επαλήθευσης (M&V)

Διαθεσιμότητα ενός σχεδίου M&V σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα με τα ακόλουθα στοιχεία:

σαφής προσδιορισμός του προτύπου που χρησιμοποιείται 
για M&V

χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων M&V

προσδιορισμός των αλγόριθμων των υπολογισμών

υπεύθυνοι φορείς για την εφαρμογή της διαδικασίας M&V

εκ των προτέρων: Υπάρχει μια έννοια M&V 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα;

εκ των υστέρων: Διαθεσιμότητα των 
τακτικών εκθέσεων M&V σύμφωνα με το 
Σχέδιο M&V;

Υφιστάμενα πρότυπα:

IPMVP

ISO 50015:2014

1-2 Σαφής καθορισμός της
γραμμής βάσης που 
χρησιμοποιείται για τον
υπολογισμό της 
εξοικονόμησης ενέργειας 
και της M&V

Ο καθορισμός της γραμμής βάσης πρέπει να περιλαμβάνει
τις ακόλουθες πληροφορίες:

Οι συντελεστές προσαρμογής πρέπει να αυξηθούν, να 
εγκριθούν από τον πελάτη και να περιληφθούν στη γραμμή 
βάσης.

Πληροφορίες για το κλίμα

Οι τιμές ενέργειας πρέπει να είναι ένας από τους βασικούς 
συντελεστές προσαρμογής, δηλ. οι ταμειακές ροές του έργου 
θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες από τις διακυμάνσεις στις 
ενεργειακές τιμές.

εκ των προτέρων: Προσδιορίζεται η 
γραμμή βάσης επαρκώς και περιλαμβάνει 
συντελεστές προσαρμογής;

εκ των υστέρων: Αναθεώρηση των 
εκθέσεων M&V.

Οι συντελεστές γραμμής 
βάσης και προσαρμογής 
πρέπει να προκύπτουν από 
την υπάρχουσα κατανάλωση 
ενέργειας (λογαριασμοί 
ενέργειας, δεδομένα 
μετρήσεων κ.λπ.) και ανάλυση 
της λειτουργίας 
προηγούμενων ετών.

1-3 Σενάρια για τη χειρότερη, 
πραγματική και καλύτερη 
περίπτωση όσον αφορά 
τις ταμειακές ροές

Ύπαρξη ανάλυσης κινδύνου για ταμειακές ροές:

Σενάρια για τη χειρότερη, καλύτερη και πραγματική περίπτωση. 
Τα σενάρια θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές στις 
συνθήκες πλαισίου που δημιουργούν συντελεστές 
προσαρμογής, αλλά θα πρέπει και να περιλαμβάνουν πιθανές 
ελλείψεις όσον αφορά την εφαρμογή.

εκ των προτέρων: Υπάρχει ανάλυση 
κινδύνου για ταμειακές ροές 
συμπεριλαμβανομένης της χειρότερης, 
πραγματικής και καλύτερης περίπτωσης;

εκ των υστέρων: Σύγκριση των ταμειακών 
ροών με σενάρια συμπεριλαμβανομένων
των συντελεστών προσαρμογής.
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1‐4 Εφαρμογή της 
καλύτερης διαθέσιμης 
τεχνολογίας

Θα πρέπει να εφαρμοστεί η καλύτερη διαθέσιμη 
τεχνολογία στο έργο ΥΕΑ. Αυτό μπορεί να τεκμηριωθεί 
μέσω των εξής:

Χρήση των προϊόντων που ορίζονται στον κανονισμό 
EcoDesign, μόνο οι καλύτερες κατηγορίες θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται

Χρήση προϊόντων με σήμανση ποιότητας

Κατάλογος αναφοράς των υλοποιημένων έργων

εκ των προτέρων: Αναφέρεται 
το έργο σε ένα ορισμένο 
επίπεδο τεχνολογίας και στα 
υφιστάμενα πρότυπα; 
Τεκμηριώνει σημάνσεις και 
άλλα τεκμήρια για την 
καλύτερη διαθέσιμη 
τεχνολογία;

εκ των υστέρων: Ο 
εγκατεστημένος εξοπλισμός 
πληροί τις προβλεπόμενες
προδιαγραφές;
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2.2 ΧΚΠ 2 Διάρθρωση κινήτρων για τη δημιουργία ταμειακών ροών

Γενικό πλαίσιο και σημασία

Ένα έργο YEA επενδυτικού ενδιαφέροντος πρέπει να έχει τέτοια δομή ώστε ο πάροχος ΥΕΑ καθώς και ο 
πελάτης ΥΕΑ να έχουν ισχυρά κίνητρα για να επιτύχουν την υποσχόμενη εξοικονόμηση ενέργειας και έτσι να 
δημιουργήσουν τις ταμειακές ροές του έργου που απαιτούνται για την αποπληρωμή.

Από την πλευρά του παρόχου ΥΕΑ, αυτό συνδέεται κυρίως με μια συμβατική διάταξη όσον αφορά την 
εγγύηση εξοικονόμησης. Εντούτοις, σε πολλές περιπτώσεις, ο πελάτης πρέπει να συμβάλει στην επιτυχία του 
έργου εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις όσον αφορά τη συνεργασία. Συνολικά, ένας ισορροπημένος 
καταμερισμός κινδύνων μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών ΥΕΑ και του πελάτη είναι κρίσιμης σημασίας για την 
παραγωγή ταμειακών ροών. Σε γενικές γραμμές, ο πάροχος ΥΕΑ θα πρέπει να αναλαμβάνει τους κινδύνους 
που μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα από τον πελάτη — συνήθως αυτοί είναι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με 
την ανάλυση, την επιλογή, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των μέτρων ΕΑ. Τους άλλους κινδύνους πρέπει 
να τους φέρει ο πελάτης!

Κριτήρια αξιολόγησης και διαδικασία επαλήθευσης

Τα κριτήρια αξιολόγησης και η διαδικασία επαλήθευσης περιγράφονται στον πίνακα 4.
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Πίνακας 4: Κριτήρια αξιολόγησης και διαδικασία επαλήθευσης για το ΧΚΠ 2 Διάρθρωση κινήτρων για τη δημιουργία ταμειακών ροών

ΚΑ Κριτήριο Αξιολόγησης Τεκμήριο Επαλήθευση Σχόλιο
2-1 Προσέγγιση καταμερισμού

συνολικών κινδύνων
Ανάθεση των κινδύνων επίδοσης στο 
συμβαλλόμενο μέρος που βρίσκεται σε
καλύτερη θέση να χειριστεί τους ειδικούς 
κινδύνους, διασφαλίζοντας, παράλληλα, ότι 
ο εν λόγω συμβαλλόμενος έχει τη συμβατική 
εξουσία να διαχειριστεί τους κινδύνους 
αναλόγως

εκ των προτέρων:
α) Ειδικό έγγραφο καταμερισμού 
κινδύνων
που περιλαμβάνει τα εξής

     καταλογογράφηση των 
αντιληπτών κινδύνων 
επίδοσης που σχετίζονται

      με τη δημιουργία ταμειακών 
ροών

     επιμερισμός της διαχείρισης
κινδύνων στα συμβαλλόμενα
μέρη (συμπεριλαμβανομένης
αιτιολόγησης)

β) Μεταφορά της επιλεγμένης 
προσέγγισης διαχείρισης 
κινδύνων στη ΣΕΑ

Ο όρος «κίνδυνος επίδοσης» σε αυτό το 
πλαίσιο αναφέρεται σε όλους τους 
παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
αρνητικά τη δημιουργία ταμειακών ροών από 
την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως:

      κακή ανάλυση και σχεδιασμός

      παραλείψεις στην εφαρμογή των μέτρων

       λειτουργικά σφάλματα

διακύμανση των τυπικών τρόπων χρήσης

        συμπεριφορά των χρηστών 

        αλλαγή των τιμών της ενέργειας

2-2 Εξάρτηση της αμοιβής του
πάροχου ΥΕΑ από την 
τήρηση της εγγύησης
εξοικονόμησης ενέργειας

Εξοικονόμηση τύπου εγγύησης 1: Η
μείωση της αμοιβής πρέπει να είναι, 
τουλάχιστον, ανάλογη με το επίπεδο της μη 
επίτευξης της εγγυημένης εξοικονόμησης 
ενέργειας.

Εγγύηση εξοικονόμησης τύπου 2: Η
επιτευχθείσα εξοικονόμηση πρέπει να 
επιμερίζεται μεταξύ του παρόχου ΥΕΑ και 
του πελάτη κατά συγκεκριμένη αναλογία.

Βάσει των συμβατικών όρων
που σχετίζονται με την εγγύηση 
της εξοικονόμησης ενέργειας

Η εγγύηση εξοικονόμησης τύπου 1 παρέχει 
μεγαλύτερα κίνητρα ώστε ο πάροχος ΥΕΑ να 
επιτύχει όντως την προβλεπόμενη 
εξοικονόμηση ενέργειας. Επομένως, αυτός ο 
τύπος εγγυήσεων επίδοσης είναι σαφώς 
προτιμότερος όσον αφορά την παροχή 
κινήτρων.

Αν η αμοιβή περιλαμβάνει πρόσθετο επίδομα 
για υπέρμετρη επίδοση ή/και πρόσθετη ποινή 
για τη μη επίτευξη της επίδοσης, το κίνητρο 
είναι ακόμα υψηλότερο.
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2‐3 Διατάξεις παροχής
κινήτρων από την πλευρά 
του πελάτη

Σαφής ορισμός της συνεισφοράς του 
πελάτη στην επιτυχία του έργου,
συμπεριλαμβανομένων των εξής

    επαρκή κίνητρα για συνεργασία με 
τον πάροχο ΥΕΑ

σαφή ρύθμιση των δυνατοτήτων του 
πελάτη να παρεμποδίσει την 
εφαρμογή των μέτρων ΕΑ από τον 
πάροχο ΥΕΑ

Βάσει των συμβατικών όρων Αυτό το κριτήριο αξιολόγησης 
αντικατοπτρίζει τον ρόλο και τη θέση του 
πελάτη. Παρατίθενται κάποια παραδείγματα 
από την πρακτική των ΥΕΑ:

      Η συμπεριφορά των χρηστών είναι 
σημαντικός παράγοντας επηρεασμού. 
Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να 
αναφέρεται αυτό το ζήτημα στη 
σύμβαση,

     Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι ο 
επιμερισμός της εξοικονόμησης με τον 
πελάτη από την αρχή ισχύος της 
σύμβασης,

Διατάξεις που ρυθμίζουν την 
αποζημίωση του παρόχου ΥΕΑ για τις 
περιπτώσεις όπου ο πελάτης αρνείται 
αθέμιτα να συνεργαστεί
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2.3 ΧΚΠ 3: Αξιοποίηση των ταμειακών ροών

Γενικό πλαίσιο και σημασία

Ακόμη και αν μια ΥΕΑ υλοποιηθεί με επιτυχία και δημιουργήσει τις προβλεπόμενες ταμειακές ροές, η 
αποπληρωμή του δανείου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο εάν το έργο πρέπει να αναδιαρθρωθεί επειδή ένα από 
τα συμβαλλόμενα μέρη (προμηθευτής ΥΕΑ ή πελάτης ΥΕΑ) αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και τελικά 
χρεοκοπεί. Επιπλέον, η αναδιάρθρωση μιας σύμβασης ΥΕΑ μπορεί να είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις όπου 
ο πελάτης πωλεί τις εγκαταστάσεις στις οποίες έχει υλοποιηθεί ένα έργο ΥΕΑ ή σε περιπτώσεις νόμιμης 
διαδοχής.

Για τις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να υπάρχουν συμβατικές διατάξεις που

να διασφαλίζουν, όσο είναι δυνατόν, τη μη διακοπή της υλοποίησης του έργου αλλά τη συνέχισή  
του με νέα σύσταση εταίρων, συνεχίζοντας έτσι την παραγωγή ταμειακών ροών από την 
εξοικονόμηση ενέργειας
να παρέχουν στο ΧΙ εκ των προτέρων πρόσβαση στις ταμειακές ροές

Λαμβάνοντας υπόψη την ανομοιογένεια των προσεγγίσεων που εφαρμόζονται για τη χρηματοδότηση έργων 
ΥΕΑ, οι συμβατικές διατάξεις πρέπει να αντικατοπτρίζουν

το αν η χρηματοδότηση του έργου ΥΕΑ παρέχεται στον πάροχο ΥΕΑ (αποκαλούμενη 
«χρηματοδότηση από τρίτους») ή στον πελάτη ΥΕΑ
τα διάφορα χρηματοδοτικά μέσα που ενδεχομένως εφαρμοστούν, όπως η χρηματοδότηση μέσω 
πίστωσης, μέσω leasing, η εκχώρηση, η χρηματοδότηση μέσω forfaiting.

Συνεπώς, πρέπει επίσης να διαφοροποιηθεί κατάλληλα η αξιολόγηση του ΧΚΠ 3 Αξιοποίηση των ταμειακών 
ροών.

Κριτήρια αξιολόγησης και διαδικασία επαλήθευσης

Τα κριτήρια αξιολόγησης και η διαδικασία επαλήθευσης περιγράφονται στον πίνακα 5.
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Πίνακας 5: Κριτήρια αξιολόγησης και διαδικασία επαλήθευσης για το ΧΚΠ 3 Αξιοποίηση των ταμειακών ροών

ΚΑ Κριτήριο Αξιολόγησης Τεκμήριο Επαλήθευση Σχόλιο

3‐1 Προληπτική προσέγγιση
όσον αφορά τις στρατηγικές 
εξόδου

Οι στρατηγικές εξόδου πρέπει να 
έχουν εκπονηθεί και τεκμηριωθεί
πριν από την υλοποίηση του έργου

εκ των προτέρων:
α) Ειδικό έγγραφο σχετικά με τις στρατηγικές 
εξόδου που καλύπτει τουλάχιστον τις 
ακόλουθες περιπτώσεις

πτώχευση είτε του παρόχου ΥΕΑ
ή του πελάτη ΥΕΑ

πώληση των εγκαταστάσεων από τον 
πελάτη

νομική διαδοχή / αντικατάσταση του 
παρόχου ΥΕΑ

β) Μεταφορά των επιλεγμένων στρατηγικών 
εξόδου στη ΣΕΑ

Από την οπτική γωνία των ΧΙ είναι
σημαντικό, όσο είναι δυνατόν, να 
μην σταματήσει η υλοποίηση του 
έργου, αλλά να περάσει σε μια νέα 
σύνθεση των συμβατικών εταίρων,
συνεχίζοντας έτσι τη δημιουργία
ταμειακών ροών από την 
εξοικονόμηση ενέργειας

3‐2 Αντικατάσταση του παρόχου
ΥΕΑ

Ύπαρξη συμβατικού κανονισμού Συμβατική διευθέτηση που επιτρέπει στον 
πάροχο ΥΕΑ να εκχωρήσει όλα τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
ΣΕΑ σε τρίτο μέρος χωρίς προηγούμενη 
συγκατάθεση του πελάτη.

Εάν χορηγείται χρηματοδότηση του 
έργου σε έναν πάροχο ΥΕΑ που 
έχει δυσκολίες αποπληρωμής του 
δανείου, μπορεί να συμφέρει την 
τράπεζα χρηματοδότησης να έχει 
άμεση πρόσβαση στις μελλοντικές
ταμειακές ροές (μέσω εκχώρησης) 
και ενδεχομένως να αντικαταστήσει 
τον πάροχο ΥΕΑ.

3‐3
Δικαίωμα του παρόχου ΥΕΑ
να αναχρηματοδοτήσει μέσω
εκχώρησης Ύπαρξη συμβατικού κανονισμού

Συμβατική διευθέτηση που επιτρέπει στον 
πάροχο ΥΕΑ να πωλήσει τις μελλοντικές 
απαιτήσεις του ως εξασφαλίσεις για τη 
χρηματοδότηση έργων (συνήθως χωρίς 
παραίτηση από το δικαίωμα ένστασης)

3‐4 Περιοριστική διάταξη
όσον αφορά την καταγγελία 
της σύμβασης από τον 
πελάτη ΥΕΑ

Ύπαρξη συμβατικού
Κανονισμού

Η δυνατότητα του πελάτη να καταγγείλει τη
σύμβαση πρέπει να περιορίζεται σε εξαιρετικές
περιπτώσεις μακροχρόνιας παραβίασης των 
καθηκόντων του παρόχου ΥΕΑ. Εναλλακτικά, η 
καταγγελία της σύμβασης μπορεί να 
αποθαρρυνθεί από μια διάταξη που 
υποχρεώνει τον πελάτη να πληρώσει όλες τις 
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την καταγγελία της σύμβασης. Μια παρόμοια 
διάταξη απαιτείται στην περίπτωση 
παροπλισμού των εγκαταστάσεων στις οποίες 
εφαρμόζεται η ΥΕΑ.

3‐5 Αξιοποίηση ταμειακών ροών 
σε περίπτωση πώλησης των 
εγκαταστάσεων

Ύπαρξη συμβατικού κανονισμού

Συμβατικές διατάξεις που ενθαρρύνουν τη
συνέχιση ενός έργου (σε περίπτωση πώλησης)

α) καθήκον του πελάτη να πληρώσει όλες τις 
οφειλόμενες μελλοντικές απαιτήσεις άμεσα κατά 
την καταγγελία της σύμβασης (βλ. 3-4)

β) καθορισμός των όρων υπό τους οποίους ο
πάροχος ΥΕΑ πρέπει να αποδεχθεί τον 
αγοραστή των εγκαταστάσεων ως νέο πελάτη
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2.4 ΧΚΠ 4: Αξία και αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων (τεχνικός 
εξοπλισμός)

Γενικό πλαίσιο και σημασία

Στα έργα ΥΕΑ, ο νεοεγκατεστημένος τεχνικός εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξασφάλιση. Ωστόσο, 
σε περίπτωση πτώχευσης του δανειολήπτη ή άλλων αιτιών που οδηγούν σε τερματισμό της λειτουργίας του 
έργου, η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων εξαρτάται από πολλές ακόλουθες προϋποθέσεις:

τεχνική αξιοποίηση: τα περιουσιακά στοιχεία δύνανται να αφαιρεθούν τεχνικά,
οικονομική αξιοποίηση: τα περιουσιακά στοιχεία δύνανται να πωληθούν αντί εύλογου τιμήματος (είτε 
να γίνει αφαίρεσή πολλές είτε χρήση από νέους πελάτες πολλές πολλές εγκαταστάσεις),
νομική αξιοποίηση: κατοχή των υπολειπόμενων περιουσιακών στοιχείων (π.χ. σε πολλές χώρες τα 
περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται μόνιμα με την κατοχή του κτιρίου μεταβιβάζονται αυτόματα 
στον ιδιοκτήτη του κτιρίου).

Τα έργα ΥΕΑ συνήθως εφαρμόζουν νέο τεχνικό εξοπλισμό στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Λόγω της υψηλής 
τεχνικής ενσωμάτωσης, η εκμετάλλευση θα έχει νόημα μόνο για εξαρτήματα που μπορούν εύκολα να 
αφαιρεθούν από το σύστημα και τα οποία έχουν εύλογη αξία. Στην πράξη, η τεχνική εκμετάλλευση καλύπτει 
μόνο ένα μικρό ποσό της αξίας ολόκληρου του έργου ΥΕΑ.

Μια άλλη μορφή αξιοποίησης του εγκατεστημένου εξοπλισμού είναι η χρήση ολόκληρου του έργου 
ενεργειακής απόδοσης σε υφιστάμενους χώρους από νέο πελάτη. Αυτός ο τρόπος αξιοποίησης εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από το υψηλό επίπεδο διαιώνισης των εγκαταστάσεων και των διαδικασιών παραγωγής.

Εκτός από τις τεχνικές και οικονομικές συνθήκες πλαισίου εφαρμογής, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί η 
δυνατότητα νομικής αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων. Οι συμβάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν 
κανονισμούς για την κατοχή του εξοπλισμού στην περίπτωση που προκύπτει αναδιάρθρωση των 
συμβαλλομένων μερών.

Κριτήρια αξιολόγησης και διαδικασία επαλήθευσης

Τα κριτήρια αξιολόγησης και η διαδικασία επαλήθευσης περιγράφονται στον πίνακα 6.
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Πίνακας 6 Κριτήρια αξιολόγησης και διαδικασία επαλήθευσης για το ΧΚΠ 4 Αξία και αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων (Τεχνικός Εξοπλισμός)

ΚΑ Κριτήριο Αξιολόγησης Τεκμήριο Επαλήθευση Σχόλιο

4‐1 Η αξία του τεχνικού
εξοπλισμού για αφαιρούμενα
εξαρτήματα ορίζεται στην
τεκμηρίωση του έργου.

Ύπαρξη τεκμηρίωσης του έργου
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με 
την οικονομική αξία των αφαιρούμενων 
εξαρτημάτων.

εκ των προτέρων: Η τεκμηρίωση του έργου επιτρέπει την 
επιλογή των αφαιρούμενων εξαρτημάτων και ορίζει την 
οικονομική αξία αυτών των εξαρτημάτων.

εκ των υστέρων: Αναθεώρηση της αξίας του πωληθέντα 
τεχνικού εξοπλισμού

4‐2 Ο τεχνικός εξοπλισμός (ή
τουλάχιστον τα μείζονα 
εξαρτήματα) μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν για 
διαφορετικές διεργασίες και 
κλάδους του πελάτη

Ύπαρξη τεκμηρίωσης του έργου
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τη 
χρήση του τεχνικού εξοπλισμού (ή εξαρτημάτων του
εξοπλισμού) για αλλαγές στις διεργασίες
ή κλάδους.

εκ των προτέρων: Η τεκμηρίωση του έργου ορίζει τα 
εξαρτήματα του τεχνικού εξοπλισμού που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς σκοπούς (διεργασίες, 
κλάδους) και εξαρτήματα για συγκεκριμένες διεργασίες.

εκ των υστέρων: Αναθεώρηση των επιπτώσεων των 
αλλαγών στις διεργασίες ή κλάδους

4‐3 Η σύμβαση ορίζει
την κατοχή του τεχνικού
εξοπλισμού στην περίπτωση 
της μεταβολής της νομικής 
δομής του πελάτη ή του 
παρόχου ΥΕΑ

Σαφείς κανονισμοί στη σύμβαση
που καθορίζουν την κατοχή εξοπλισμού στις εξής 
περιπτώσεις

        Μεταβολές στη νομική δομή του πελάτη
         Μεταβολές στη νομική δομή του παρόχου ΥΕΑ
       Πτώχευση του πελάτη ή του παρόχου ΥΕΑ

   Τεκμηρίωση του τεχνικού εξοπλισμού αλλά και 
παροχή οδηγιών για σωστή λειτουργία και 
συντήρηση.

εκ των προτέρων: Η κατοχή του τεχνικού εξοπλισμού
ορίζεται σε περίπτωση αλλαγών στη νομική δομή του 
πελάτη ή του παρόχου ΥΕΑ. Θα πρέπει επίσης να ορίζει 
την κατοχή στην περίπτωση πτώχευσης.
εκ των υστέρων: Ανασκόπηση της αλλαγής ιδιοκτησίας
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2.5 ΧΚΠ 5 Μη ενεργειακά οφέλη του έργου ΥΕΑ

Γενικό πλαίσιο και σημασία

Τα έργα ΥΕΑ όχι μόνο αυξάνουν την ενεργειακή απόδοση με μειωμένο ενεργειακό κόστος (σε σύγκριση με τη 
γραμμή βάσης), αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις τα έργα αυτά έχουν πρόσθετα (μη ενεργειακά) οφέλη 
που αντιπροσωπεύουν αξία για τον πελάτη ΥΕΑ ή άλλους ενδιαφερόμενους και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να 
λαμβάνονται υπόψη και στην οικονομική αξιολόγηση (πρβλ. IEA 2014, Bleyl et al. 2017). Τα σημαντικότερα μη 
ενεργειακά οφέλη από την πλευρά του πελάτη είναι τα εξής:

Αύξηση της παραγωγικότητας

Μείωση των διακοπών παραγωγής

Εξοικονόμηση εκπομπών CO2

Ασφάλιση μισθίου

Ασφάλιση πωλήσεων

Μείωση εξάρτησης από τις τιμές ενέργειας

Εικόνα βιωσιμότητας 
Κοινωνικά οφέλη

Τα μη ενεργειακά οφέλη μπορούν να ταξινομούνται ανάλογα με τη συνάφεια της επιχειρηματικής περίπτωσης 
από τη μια πλευρά, και ανάλογα με τη δυσκολία ποσοτικοποίησης από την άλλη πλευρά.

Κριτήριο αξιολόγησης και διαδικασία επαλήθευσης

Τα κριτήρια αξιολόγησης και η διαδικασία επαλήθευσης περιγράφονται στον πίνακα 7.
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Πίνακας 7 Κριτήρια αξιολόγησης και διαδικασία επαλήθευσης για ΧΚΠ 5 Πολλαπλά οφέλη από το έργο EΑ

ΚΑ Κριτήριο αξιολόγησης Τεκμήριο Επαλήθευση Σχόλιο

5-1 Ένας κατάλογος μη 
ενεργειακών οφελών 
είναι διαθέσιμος και 
ταξινομημένος

Ύπαρξη ενός καταλόγου μη ενεργειακών 
οφελών από την οπτική των διαφορετικών
ενδιαφερόμενων φορέων.

Αυτός ο κατάλογος θα πρέπει να ταξινομηθεί 
περαιτέρω σύμφωνα με τους διάφορους 
ενδιαφερόμενους, τη συνάφεια με την ΥΕΑ και 
την ικανότητα ποσοτικοποίησης.

εκ των προτέρων: Η 
τεκμηρίωση του έργου 
περιλαμβάνει μη ενεργειακά 
οφέλη. Ο κατάλογος
ταξινομείται περαιτέρω 
σύμφωνα με τους
ενδιαφερόμενους φορείς και
τη συνάφεια με την ΥΕΑ.

εκ των υστέρων: Αναθεώρηση 
των επιλεγμένων δεικτών μη 
ενεργειακών οφελών.

Τα μη ενεργειακά οφέλη (ΜΕΟ) είναι
συνώνυμα με τα πολλαπλά οφέλη (ΠΟ)
ή τις μη ενεργειακές επιπτώσεις (ΜΕΕ)

5-2
Ποσοτικοποίηση και
νομισματοποίηση των
των μη ενεργειακών 
οφελών

Ύπαρξη ποσοτικοποίησης επιλεγμένων
μη ενεργειακών οφελών. Όπου δεν υπάρχουν 
ακριβείς τιμές καθορίζονται τα εύρη τιμών 
(χαμηλό σε ανώτερο εύρος).
Νομισματοποίηση των ποσοτικοποιημένων μη 
ενεργειακών οφελών από την οπτική των 
διαφορετικών ενδιαφερόμενων φορέων.

εκ των προτέρων: Η 
τεκμηρίωση του έργου 
περιλαμβάνει ποσοτικοποίηση 
των μη ενεργειακών οφελών 
και, όπου δυνατόν, και
νομισματοποίηση (υπολογισμός 
ΚΠΑ).
εκ των υστέρων: Αναθεώρηση 
των τελικών μη ενεργειακών 
οφελών.

Η νομισματικοποίηση πρέπει να εφαρμόζεται στην 
προσέγγιση της καθαρής παρούσας αξίας (ΚΠΑ).
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3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ

Το παρόν έγγραφο απευθύνεται σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΧΙ), επιχειρήσεις ενεργειακών υπηρεσιών 
(ΕΕΥ) και πελάτες έργων ενεργειακής απόδοσης. Τα χρηματοοικονομικά κριτήρια ποιότητας (ΧΚΠ) έχουν 
στόχο να συμβάλουν στην επιλογή ενεργειακών έργων που είναι επιλέξιμα για εξωτερική χρηματοδότηση.

Τα ΧΚΠ συμβάλλουν στην αξιολόγηση της δυνατότητας χρηματοδότησης των έργων ενεργειακής απόδοσης 
από την οπτική γωνία των ΧΙ. Οι ΕΕΥ καλούνται να παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες υπό μορφή που 
μπορούν να επεξεργαστούν τα ΧΙ. Οι πελάτες θα επωφεληθούν άμεσα από την εφαρμογή των ΧΚΠ, επειδή η 
υψηλή ποιότητα του έργου ΥΕΑ δεν αφορά μόνο τη χρηματοδότηση αλλά και την οικονομική επίδοση του 
έργου.
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