
This project receives funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research 

and innovation programme.

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
Πλαίσιo πιστοποίησης της ποιότητας των 
ενεργειακών υπηρεσιών για την αύξηση των 
επενδύσεων στον κτιριακό τομέα
Ενότητες 3 & 4: Πιστοποιήσεις



www.qual i tee.eu

Page 2

Εισαγωγή
Γενικό Πλαίσιο
Επίδραση του συστήματος διασφάλισης
ποιότητας στην αγορά Ενεργειακών Υπηρεσιών
Κατηγορίες των συστημάτων διασφάλισης
ποιότητας
 Ιδιωτικά συστήματα
 Ημί – δημόσια συστήματα
 Δημόσια συστήματα

Το σύστημα του έργου QualitEE
Παραδείγματα καλής πρακτικής



www.qual i tee.eu

Το έργο QualitEE
Το έργο QualitEE στοχεύει στην:

Τυποποίηση των ενεργειακών υπηρεσιών και  στην θεσμοθέτηση της διαδικασίας 
διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της : 

 Ανάπτυξης τυποποιημένων «Κριτηρίων ποιότητας» 
— Τεχνικά και οικονομικά εγχειρίδια κατευθυντήριων γραμμών
— Εύκολο, αλλά ισχυρό εργαλείο για την αξιολόγηση διαφορετικών ενεργειακών υπηρεσιών
— Κριτήρια που μπορούν να ενσωματωθούν στις συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης από πελάτες
— Κάθε τεχνικό κριτήριο  ποιότητας περιλαμβάνει ένα σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης

 Εφαρμογή εθνικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας στις χώρες εταίρους
— Δημιουργία 11 εθνικών ομάδων προώθησης των δράσεων
— Δημιουργία  εθνικών πλατφορμών συζήτηση

Μείωση της πολυπλοκότητας των ενεργειακών υπηρεσιών και  αύξηση της ποιότητάς 
τους:

 Aεφαρμογή των Τεχνικών κριτηρίων ποιότητας σε 24 πιλοτικά έργα 
— 3 πιλοτικά έργα στην Γερμανία και την Αυστρία, από 2 πιλοτικά έργα στις 9 επιπλέον χώρες- εταίρους του έργου. 
— Ενσωμάτωση των  τεχνικών κριτηρίων ποιότητας στις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης  και στην διαγωνιστική 

διαδικασία για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης έργων ΣΕΑ. 
— 33 σεμινάρια εκπαίδευσης στοχευόμενα στους εμπλεκόμενους φορείς παροχής ενεργειακών υπηρεσιών με στόχο 

την αύξηση της ευαισθητοποίησης τους. 

 Διάδοση των κριτηρίων ποιότητας και των μοντέλων διασφάλισης ποιότητας
— Δημιουργία εύχρηστης εμπορικής βάσης δεδομένων για τις ενεργειακές υπηρεσίες
— Διανομή ενημερωτικών δελτίων, δελτίων τύπου και δημοσιεύσεων κοινωνικών μέσων 
— 68 εθνικές και διεθνής παρουσιάσεις

Αύξηση των rυπεύθυνων επενδύσεων για ενεργειακές υπηρεσίες στον κτηριακό τομέα
Βελτίωση του επιπέδου εμπιστοσύνης των πελατών και των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων στους παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών
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Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα ➝ δυνητικά ή υφιστάμενα που έχουν
χρηματοδοτήσει έργα παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, αναλαμβάνοντας
μέρος του ρίσκου του έργου

Πάροχοι ενεργειακών υπηρεσιών ➝ δυνητικοί ή υφιστάμενοι που
επιθυμούν να εντάξουν τα κριτήρια ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες
τους

Ομάδες στόχευσης υλοποίησης εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων

Δημόσιοι και ιδιωτικοί πελάτες ➝ όσοι ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν
μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις τους.
Ιδιοκτήτες και διαχειριστές:

 Σχολείων και πανεπιστημίων
 Νοσοκομείων και δομών υγείας
 Ξενοδοχείων
 Κτιρίων του οικιακού τομέα
 Κτλ. 
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Φορείς πιστοποίησης ➝ φορείς που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη
συστημάτων διασφάλισης ποιότητας μέσω πιστοποίησης ή
οποιουδήποτε άλλου τύπου συστήματος/ διαδικασίας
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Σκοπός των σεμιναρίων

Κατανόηση του “συστήματος διασφάλισης ποιότητας”

Ανάδειξη της σημαντικότητας της εφαρμογής συστήματος 
διασφάλισης ποιότητας για τις ενεργειακές υπηρεσίες στην 
Ευρώπη

Καλύτερη πληροφόρηση των δυνητικών πελατών για τα οφέλη από 
την εφαρμογή συστήματος διασφάλισης ποιότητας των ΕΥ

Αύξηση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης στις ΕΥ

Κατανόηση των “τεχνικών κριτηρίων ποιότητας” 

Οι ενότητες 3 & 4  παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες του 
πλαισίου πιστοποίησης
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Ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας (ΣΔΠ) είναι ένα σύστημα
που εγγυάται ότι οι ενεργειακές υπηρεσίες που παρέχονται
είναι σύμφωνες με προκαθορισμένα κριτήρια ποιότητας
Η κύρια διαφορά μεταξύ ενός συστήματος πιστοποίησης από τα
άλλα συστήματα διασφάλισης ποιότητας, είναι ότι στο σύστημα
πιστοποίησης η πιστοποίηση θα πρέπει να παρέχεται από
ανεξάρτητο, διαπιστευμένο κατά ISO 17065 φορέα πιστοποίησης
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Σύστημα διασφάλισης ποιότητας

Πιστοποίηση Άλλα συστήματα

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ)
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Πιστοποίηση

Πιστοποίηση είναι η παροχή από ανεξάρτητο φορέα
γραπτής διασφάλισης (πιστοποιητικού) ότι το
συγκεκριμένο προϊόν, υπηρεσία ή σύστημα πληροί
συγκεκριμένες απαιτήσεις. η πιστοποίηση είναι επίσης
γνωστή ως εκτίμηση συμμόρφωσης τρίτου μέρους (third
party conformity assessment)

Source: ISO; CREARA analysis

Σύστημα Διασφάλισης ποιότητας

Πιστοποίηση Άλλα συστήματα
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Γενικό πλαίσιο

Εθνικός Φορέας 
Διαπίστευσης 

Φορέας 
Πιστοποίησης

Ο Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης
πιστοποιεί την ικανότητα και την
ακεραιότητα των Φορέων
Πιστοποίησης να λειτουργούν στη
χώρα σύμφωνα με τον Κανονισμό
765/2008

Φορέας 
Πιστοποίησης

Φορέας 
Πιστοποίησης

Οι φορείς πιστοποίησης είναι
οργανισμοί διαπιστευμένοι από τον
Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης και
παρέχουν ελέγχους και πιστοποιήσεις
σε αντικείμενα που δύναται να
πιστοποιηθούνΟργανισμοί Συστήματα Προϊόντα

Διαδικασίες Υπηρεσίες
Πιστοποίηση δύναται να παρέχεται σε
οργανισμούς, συστήματα, προϊόντα,
διαδικασίες ή υπηρεσίες.

Source: CREARA analysis
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Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN ISO 50001:2011 Συστήματα Ενεργειακής
Διαχείρισης - Απαιτήθηκαν κατευθυντήριες γραμμές για τη
χρήση, ώστε να μπορέσουν οι οργανισμοί να δημιουργήσουν τα
συστήματα και τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης
της ενεργειακής χρήσης και κατανάλωσης.
 Το γεγονός αυτό οδήγησε στην ταχεία αύξηση του αριθμού

των διαπιστεύσεων κατά ISO 50001, από 364 το 2011 σε
17.102 το στην Ευρώπη.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι επίσημο έγγραφο που
καταρτίζεται από αρμόδιο τεχνικό, το οποίο περιλαμβάνει
αντικειμενικές πληροφορίες σχετικά με τα ενεργειακά
χαρακτηριστικά ενός κτιρίου.
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Source: Report on European Energy Efficiency Services Markets and Quality, QUALITEE; CREARA analysis 

Πιστοποιήσεις στον τομέα της ενέργειας
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Άλλοι τύποι συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

Υπάρχουν συστήματα διασφάλισης ποιότητας για τα οποία δεν
απαιτείται μεγάλης έκτασης έλεγχος όπως στην περίπτωση της
πιστοποίησης, καθώς ο φορέας πιστοποίησης δεν χρειάζεται να τηρεί
τις διαδικασίες του προτύπου ISO 17065

Τέτοιου είδους συστήματα είναι διαδεδομένα στις εθνικές αγορές
ενέργειας εκάστοτε χωρών
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Συστήματα διασφάλισης ποιότητας

Πιστοποίηση Άλλα συστήματα
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Άλλοι τύποι συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

Διαθέσιμα συστήματα:
 Σήμανση: η ποιότητα διασφαλίζεται με ετικέτα που υποδεικνύει ότι έχει

επαληθευθεί η συμμόρφωση με ορισμένα πρότυπα.
 Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) : η

συμβαλλόμενη εταιρεία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών δεσμεύεται να
συμμορφώνεται με τις αρχές που προβλέπονται από τον κώδικα.

 Κατευθυντήριες γραμμές: μη υποχρεωτικές συστάσεις για τον προσδιορισμό της
μεθοδολογίας διασφάλισης της ποιότητας.

 Πρότυπα συμβάσεων: τα πρότυπα συμβάσεων που περιέχουν συγκεκριμένες
ρήτρες, δημοσιεύονται από δημόσιους φορείς ή μέσω νομοθεσίας.

 Μητρώο Παρόχων Ενεργειακών Υπηρεσιών: Οι εταιρείες πρέπει να πληρούν
συγκεκριμένες προϋποθέσεις προκειμένου να πραγματοποιείται η καταχώρησή
τους στο μητρώο.
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Συστήματα διασφάλισης ποιότητας

Πιστοποίηση Άλλα συστήματα
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Πώς επηρεάζει ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας
την αγορά ενεργειακών υπηρεσιών ; (I/IV)

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαθέσιμα συστήματα
διασφάλισης ποιότητας σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες
για συγκεκριμένα πεδία εφαρμογής, δεν υπάρχει
κανένα σύστημα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο που να
εγγυάται την ποιότητα των Ενεργειακών Υπηρεσιών

Το έργο QualitEE προτείνει ένα ομογενοποιημένο
σύστημα διασφάλισης ποιότητας σε Ευρωπαϊκό
Επίπεδο

Ποια η αναγκαιότητα ενός τέτοιου συστήματος;
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Πώς επηρεάζει ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας 
την αγορά ενεργειακών υπηρεσιών ; (ΙΙ/ΙV)

Ποια η αναγκαιότητα ενός τέτοιου συστήματος;
 Η έλλειψη εμπιστοσύνης είναι ένα από τα βασικά εμπόδια για την ανάπτυξη

της αγοράς των ενεργειακών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
έρευνας του έργου QualiTEE (Σεπτέμβριος 2017; Διαθέσιμη στην ιστοσελίδα
του έργου)
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Πώς επηρεάζει ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας 
την αγορά ενεργειακών υπηρεσιών ; (III/IV)
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Σε ποιο βαθμό ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας αυξάνει την εμπιστοσύνη του πελάτη στις
υπηρεσίες και τους παρόχους για την υλοποίηση έργα μέσω ΣΕΑ/ Συμβάσεις Ενεργειακών
Υπηρεσιών
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Πώς επηρεάζει ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας 
την αγορά ενεργειακών υπηρεσιών ; (IV/IV)
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Θα επενδύατε/ υλοποιούσατε ΄’ένα έργο που διαθέτει σύστημα διασφάλισης
ποιότητας των παρεχόμενων ενεργειακών υπηρεσιών έναντι ενός έργου που δεν
διαθέτει; (έρευνα έργου QualitEE, Σεπτέμβριος 2017)
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Κατηγορίες συστημάτων διασφάλισης 
ποιότητας 

Η ποιότητα διασφαλίζεται από μια ιδιωτική οντότητα

Ο φορέας έκδοσης είναι συνήθως ένας σύνδεσμος
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Ιδιωτικά 
συστήματα

“Ημι – δημόσια 
συστήματα»

Δημόσια 
συστήματα

Η ποιότητα διασφαλίζεται είτε από μια ιδιωτική 
οντότητα με δημόσια υποστήριξη  είτε από φορέα 
πιστοποίησης αναγνωρισμένο από τον Εθνικός 
Φορέας

Η ποιότητα εξασφαλίζεται από μια καθαρά δημόσια 
οντότητα
Το σύστημα φέρει πλήρης αναγνώρισης
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Κατηγορίες συστημάτων διασφάλισης 
ποιότητας 

Προς στήριξη της ανάπτυξης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας 
του έργου QualitEE, εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν 84 συστήματα 
αξιολόγησης της ποιότητας
Μέσα από αυτή τη διαδικασία, 63 συστήματα απορρίφθηκαν και για τα 
υπόλοιπα  21 ακολούθησε περαιτέρω αξιολόγηση
Τα εν λόγω συστήματα αξιολογήθηκαν από τους συνεργάτες του έργου 
QualitEE βάση βαθμολόγησης σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:
 Είναι ένα καλό σύστημα για τη διασφάλιση της ποιότητας;
 Μπορεί το σύστημα να εφαρμοστεί σε πλήθος περιπτώσεων/ χωρών;

Τα 10 συστήματα με την υψηλότερη βαθμολογία επιλέχθηκαν και 
πραγματοποιήθηκε εκτενής ανάλυση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του 
έργου)
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Παραδείγματα επιλεγμένων συστημάτων διασφάλισης
ποιότητας στην Ευρώπη
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Ιδιωτικά 
σχήματα

“Ημι – δημόσια” 
σχήματα

Δημόσια 
σχήματα

PLEL4
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PLEL4 You can find more information on the schemes in D5.1
Pedro Luis Espejo Luque, 31-Jan-19
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Πιστοποίηση κατά DECA 
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DECA PROVIDER CLIENT

DESCRIPTION OF THE PROCESS

• DECA sets the quality criteria to be 
implemented in projects that carry 
their label 

• Provider of EES signs the self-
declaration committing to meet 
the criteria on the projects that 
carry the Label 

• Each project executed under 
DECA’s quality criteria carries a 
Label with a specific ID number

• Projects are executed with the 
DECA quality Label

• If reasonable doubt exists, the 
client may contact a DECA 
Association member to verify 
compliance with the criteria

• If the provider does not meet the 
standards, DECA is allowed to 
revoke the company’s registration

Η DECA είναι ένας Αυστριακός σύνδεσμος που απαρτίζεται από 41 
Επιχειρήσεις ενεργειακών υπηρεσιών
Το σήμα DECA εισήχθη  στην αγορά το 2018
Το σήμα ακολουθεί μια μέθοδο "αυτο-δήλωσης με έλεγχο αξιοπιστίας"
Τα κριτήρια QualitEE αναπτύχθηκαν βάση των κριτηρίων DECA

Ιδιωτικό

• Ο σύνδεσμος DECA καθορίζει τα
κριτήρια ποιότητας που θα
εφαρμόζονται στα έργα που
φέρουν το σήμα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛΑΤΗΣ

• Ο πάροχος υπογράφει την
αυτό-δήλωση με την οποία
δεσμεύεται να εφαρμόσει τα
κριτήρια DECA στα έργα που
φέρουν το σήμα

• Το σήμα DECA που αποδίδεται
σε κάθε έργο φέρει μοναδικό
αριθμό ID

• Tα έργα εκτελούνται με το σήμα
ποιότητας DECA

• Εάν υπάρχει εύλογη αμφιβολία για την
ποιότητα των παρεχόμενων ενεργειακών
υπηρεσιών , ο πελάτης μπορεί να
επικοινωνήσει με ένα άλλο μέλος του
συνδέσμου DECA για να επαληθεύσει τη
συμμόρφωση με τα κριτήρια

• Εάν ο πάροχος δεν πληροί τα πρότυπα, η
DECA μπορεί να ανακαλέσει την εγγραφή
της εταιρείας στον σύνδεσμο
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ANESE ESCO TÜV RHEINLAND ANESE

DESCRIPTION OF THE PROCESS

• ANESE establishes the 
criteria to be a certified 
ESCO 

• The ESCO must contact 
ANESE to initiate 
qualification process, 
who will redirect them to 
TÜV Rheinland

• TÜV Rheinland, will audit 
the ESCO 

• The report and 
evaluation as well as the 
assessment done will be 
sent to ANESE

• ANESE will classify the 
company and consider if 
the requisites are met

• If the result of the 
evaluation is not 
positive, the candidate 
company is given a 
resolution period

• If ANESE considers that 
all the criteria are met, 
they will proceed to the 
delivery of the certificate

Σύστημα ANESE 
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Η ANESE είναι Ισπανικός σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Η ANESE παρέχει δύο ειδών πιστοποιητικά:
 Το σήμα “ESE” , για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμα υλοποιήσει 

έργω μέσω ΣΕΑ
 Το σήμα “ESE PLUS” , που μπορούν να αποδείξουν (με πειστήρια) ότι 

έχουν υλοποιήσει έργα μέσω ΣΕΑ

Ιδιωτικό

ΕΕΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

• Η ANESE καθορίζει τα
κριτήρια πιστοποίησης
των ΕΕΥ

• Η EEY επικοινωνεί με την
ANESE για να ξεκινήσει η
διαδικασία πιστοποίησης.
Μετά την αξιολόγηση η
ANESE απευθύνεται στην
TUV Rheinland

• Η TUV Rheinland ελέγχει
την ΕΕΥ

• Η έκθεση αναφοράς της
αξιολόγησης,
συμπεριλαμβανομένων
των εκτιμήσεων που
έγιναν υποβάλλεται στην
ANESE

• Η ANESE κατηγοριοποιεί την
ΕΕΥ λαμβάνοντας υπόψη την
πλήρωση των κριτηρίων

• Αν το αποτέλεσμα της
αξιολόγησης δεν είναι θετικό,
δίνεται στην υποψήφια
επιχείρηση περίοδος
συμμόρφωσης

• Αν πληρούνται τα κριτήρια, η
ANESE πιστοποιεί την ΕΕΥ
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Παθητική κατοικία (I/II)
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Ιδιωτικό

Η παθητική κατοικία είναι ένα αυστηρό, εθελοντικό πρότυπο για την
ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου, που μειώνει το οικολογικό αποτύπωμα
του.

Για να θεωρηθεί ένα κτίριο παθητική κατοικία, πρέπει να πληρούνται
προκαθορισμένα κριτήρια

Το πιστοποιητικό παθητικής κατοικίας μπορεί να αποκτηθεί με δύο
διαφορετικούς τρόπους

PASSIVE HOUSE INSTITUTE CERTIFIED DESIGNERCLIENT

DESCRIPTION OF THE PROCESS

• The Passive House Institute 
established the criteria and Passive 
House Planning Package for 
buildings to ascribe to, to be 
considered Passive Houses

• The client wishing to get certified 
contacts a Passive House Institute 
Certified Building Designer

• The Certified Building Designer will 
act both as the designer of the 
building as well as the accredited 
certifying body granting the 
Passive House certificate 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

• Το Ινστιτούτο Παθητικής Κατοικίας
καθόρισε τα κριτήρια και το πακέτο
παθητικής οικιστικής χωροταξίας
για τα κτίρια που χαρακτηρίζονται
ως παθητικές κατοικίες

• Ένας πελάτης που θέλει να
πιστοποιηθεί επικοινωνεί με ένα
πιστοποιημένο σχεδιαστή κτιρίων
του Ινστιτούτου Παθητικής
Κατοικίας

• Ο πιστοποιημένος σχεδιαστής
αποτελεί ταυτόχρονα ως
σχεδιαστής του κτιρίου και ως
διαπιστευμένος φορέας
πιστοποίησης που χορηγεί το
πιστοποιητικό παθητικής κατοικίας
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Παθητική κατοικία (II/II)
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Ιδιωτικό

Η απόδοση του πιστοποιητικού επιβεβαιώνει ότι η τεκμηρίωση που παρέχεται
είναι σωστή και συμμορφώνεται με τις τεχνικές απαιτήσεις των προτύπων που
ορίζονται κατά τον χρόνο πιστοποίησης.

Η σήμανση παθητικής κατοικίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο σχετικό
πιστοποιημένο κτίριο
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PASSIVE HOUSE CLIENT DESIGNER

DESCRIPTION OF THE PROCESS

ACCREDITED BODY

• The Passive House Institute 
established the criteria and 
Passive House Planning Package 
for buildings to ascribe to, to be 
considered Passive Houses

• The client contacts a non-
accredited designer to build a 
who

• The building will be 
designed according to 
Passive House 
standards using the 
PHPP program

• Once the design has 
been completed, the 
documentation is sent 
to the Passive House 
Institute accredited 
certifying body 

• The documentation required 
must be provided to the certifier 
which will be reviewed at least 
once

• The client is then given the 
calculation results corrected with 
the proposed improvements, if 
applicable

• Supervision during the 
construction phase is not subject 
to certification

• After construction, any changes 
in the planning will be updated

• If the technical accuracy of the 
documentation required is 
confirmed and the criteria 
established are met, the 
certificate will be issued.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣΠΕΛΑΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

• Το Ινστιτούτο Παθητικής
Κατοικίας καθόρισε τα κριτήρια
και το πακέτο παθητικής
οικιστικής χωροταξίας για τα
κτίρια που χαρακτηρίζονται ως
παθητικές κατοικίες

• Ο πελάτης με ένα μη-
πιστοποιημένο σχεδιαστή
κτιρίων

• Το κτίριο σχεδιάζεται σύμφωνα
με τα πρότυπα της Παθητικής
Κατοικίας με την χρήση του
προγράμματος PHPP

• Όταν ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός,
τα έγγραφα τεκμηρίωσης
αποστέλλονται στο εγκεκριμένο
πιστοποιημένο Ινστιτούτο
Παθητικής Κατοικίας

• Τα έγγραφα τεκμηρίωσης
παρέχονται σε έναν ελεγκτή και
θα αναθεωρηθούν τουλάχιστον 1
φορά

• Ο πελάτης λαμβάνει τα
αποτελέσματα του ελέγχου
διορθωμένα με τις προτεινόμενες
βελτιώσεις , αν υφίστανται.

• Η επίβλεψη κατά την διάρκεια της
κατασκευής δεν πιστοποιείται

• Μετά την κατασκευή, γίνεται
ενημέρωση των αλλαγών που
έλαβαν χώρα κατά την
κατασκευή, σε σχέση με τον
αρχικό σχεδιασμό.

• Αν επιβεβαιωθεί η τεχνική
επάρκεια βάση των απαιτήσεων
τεκμηρίωσης και πιστοποιηθεί η
συμμόρφωση με τα κριτήρια,
γίνεται η πιστοποίηση του
κτιρίου.
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Σήμα ποιότητας στις κατασκευές

CANDIDATES ZKGZRMK 

DESCRIPTION OF THE PROCESS

• Candidates hand in proposals that 
will later be considered for the 
corresponding bid, which will 
depend on the type of 
product/service they offer

• ZRMK will prepare detailed 
evaluation criteria for the bidding 
processes

• The evaluation process will be 
conducted by an evaluation 
committee

• The evaluation committee will 
grant the ZKG award

• ZMRK  supervises and monitors 
the use of the ZKG brand

Ιδιωτικό

Πρόκειται για μια εθελοντική, μόνιμη, μέθοδο πιστοποίησης που 
αξιολογεί και βαθμολογεί προϊόντα και υπηρεσίες που πληρούν υψηλές, 
επαγγελματικά προετοιμασμένες και διεθνώς συγκρίσιμες ποιοτικές 
απαιτήσεις

Το Σλοβενικό Ινστιτούτο Κτιρίων και Πολιτικών Μηχανικών (ZRMK) είναι ο 
υποστηρικτής του σήματος

Οι εταιρείες διεκπεραιώνουν διαδικασίες υποβολής προσφορών για να 
λάβουν την ετικέτα. Αυτό συνεπάγεται ότι μόνο μία εταιρεία ανά προϊόν 
και υπηρεσία λαμβάνει την ετικέτα κάθε χρόνο

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

• Οι υποψήφιοι υποβάλουν προτάσεις
που αργότερα θα ληφθούν υπόψη για
την αντίστοιχη προσφορά, η οποία θα
εξαρτηθεί από το είδος του προϊόντος
/ υπηρεσίας που προσφέρουν

• ZRMK ετοιμάζει λεπτομερή κριτήρια
αξιολόγησης για τις διαδικασίες
υποβολής προσφορών

• Η διαδικασία αξιολόγησης διεξάγεται
από επιτροπή αξιολόγησης

• Η επιτροπή αξιολόγησης αποδίδει το
βραβείο ZKG

• ZMRK επιβλέπει και παρακολουθεί τη
χρήση της σήμανσης ZKG
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Εισαγωγή
Γενικό Πλαίσιο
Επίδραση του συστήματος διασφάλισης
ποιότητας στην αγορά Ενεργειακών Υπηρεσιών
Κατηγορίες των συστημάτων διασφάλισης
ποιότητας
 Ιδιωτικά συστήματα
 Ημί – δημόσια συστήματα
 Δημόσια συστήματα

Το σύστημα του έργου QualitEE
Παράδειγμα καλής πρακτικής
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Πιστοποίηση Bund

Page 29

Ημι-
Δημόσια

BUND CLIENT

DESCRIPTION OF THE PROCESS

• The BUND establishes 4 
quality criteria, and 
requires that clients meet 
at least 2 of them to 
obtain the Certificate

ESCOs BUND

• Clients from the health 
sector (hospitals, clinics, 
etc.) implement the 
measures in order to 
meet BUND’s pre-
established criteria

• Clients apply to obtain 
the Certificate

• To implement energy 
performance measures, 
clients contact ESCOs

• BUND verifies 
compliance with at least 
2 of the criteria, in 
cooperation with 
technical staff from the 
facilities

• If criteria are met, the 
BUND awards the 
Certificate 

• The certification is re-
evaluated every 5 years

BUND είναι ένας από τους μεγαλύτερους Γερμανικούς οργανισμούς για την προστασία 
του χρήματος

Το πιστοποιητικό BUND “εξοικονόμηση ενέργειας για νοσοκομεία” δημιουργήθηκε το 
2001. Μπορεί να το αποκτήσει οποιοδήποτε νοσοκομείο στην Γερμανία

Προκειμένου να γίνει η πιστοποίηση θα πρέπει: να μειωθούν οι εκπομπές CO2, να 
μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας, να πραγματοποιηθεί μακροχρόνια βελτιστοποίηση 
της κατανάλωσης ενέργειας και να εφαρμοστεί σύστημα διαχείρισης ενέργειας
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ΠΕΛΑΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

• Ο πελάτης του τομέα υγείας
(νοσοκομεία, κλινικές, κτλ)
υλοποιούν Η BUND
καθιέρωσε 4 κριτήρια
ποιότητας, και ο πελάτης
πρέπει να πληροί 2 από αυτά
για να λάβει την πιστοποίηση

• Η BUND καθιέρωσε 4
κριτήρια ποιότητας, και ο
πελάτης πρέπει να πληροί 2
από αυτά για να λάβει την
πιστοποίηση

Για την υλοποίηση των 
μέτρων βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης ο 
πελάτης επικοινωνεί με την 
ΕΕΥ

• Η BUND επαληθεύει την 
συμμόρφωση με 2 τουλάχιστον 
κριτήρια, σε συνεργασία με το 
τεχνικό προσωπικό 

• Αν επαληθευτούν τα κριτήρια, 
τότε δίνεται η πιστοποίηση

• Η πιστοποίηση επανεξετάζεται 
κάθε 5 χρόνια
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Πιστοποίηση ISO 
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ISO STANDARD 
DEVELOPMENT TECHNICAL COMMITTEE NATIONAL STANDARDIZATION AND 

CERTIFICATION ORGANIZATIONS

DESCRIPTION OF THE PROCESS

• ISO sets criteria for the 
creation of new standards

• Standards must respond to:
- A need in the market
- Global expert opinion
- Multi-stakeholder process
- Consensus from 

stakeholders

• Experts form a technical 
committee responsible for 
specific subject area 
develop a standard draft

• The draft is then shared for 
commenting and discussion

• The draft is voted on
• If an agreement is reached, 

the standard is published. 
Otherwise, it is modified 
and voted on again

• Standards are implemented 
in countries by national 
standardization and 
certification organizations

• Companies that wish to get 
certified contact their 
national certification 
organizations

• Initial audit to evaluate if 
there is compliance with 
standards is conducted

• A corrective plan is 
implemented if there are 
issues with compliance

• An evaluation and decision 
is carried out

• If requirements are met, 
the certificate is issued

Ο Διεθνής Οργανισμός Πιστοποίησης (ISO) , είναι ένας ανεξάρτητος, 
μη-κυβερνητικός οργανισμός στον οποίον συμμετέχουν 163 χώρες –
μέλη

Η χρήση των προτύπων υποστηρίζει τη δημιουργία προϊόντων και 
υπηρεσιών που είναι ασφαλή, αξιόπιστα και καλής ποιότητας

Semi-
public
Ημι-

Δημόσια

ΠΕΛΑΤΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΟΜΩΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ο Διεθνής Οργανισμός 
Πιστοποίησης θέτει τα 
κριτήρια δημιουργίας νέου 
προτύπου 

Τα πρότυπα θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται:
• Στις ανάγκες της αγοράς
• Στην σύμφωνη γνώμη των 

εμπειρογνωμόνων
• Ευελιξία για την υλοποίηση 

από όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς

• Αποδοχή από το σύνολο 
των εμπλεκόμενων φορέων

• Μια επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων αναπτύσσει 
ένα προσχέδιο του προτύπου

• Το προσχέδιο δίνεται για 
σχόλια και συζήτηση

• Αν εγκριθεί το προσχέδιο, αυτό 
εγκρίνεται και δημοσιοποιείται 
ως πρότυπο. Σε διαφορετική 
περίπτωση γίνονται οι 
απαραίτητες αλλαγές και η 
διαδικασία επαναλαμβάνεται

• Τα πρότυπα υιοθετούνται από 
τα κράτη μέσω των εθνικών 
οργανισμών πιστοποίησης 

• Οι επιχειρήσεις που θέλουν να 
πιστοποιηθούν απευθύνονται 
στους εθνικούς οργανισμούς 
πιστοποίησης

• Διενεργείται εσωτερικός έλεγχος 
πλήρωσης των κριτηρίων του 
προτύπου

• Γίνονται οι απαραίτητες 
συστάσεις για συμμόρφωση

• Πραγματοποιείται αποτίμηση και 
λήψη απόφασης

• Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις 
γίνεται η πιστοποίηση
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ΣΕΑ: Τυποποιημένη Σύμβαση

Semi-
public

AUSTRIAN FEDERAL MINISTRY OF 
SCIENCE, RESEARCH AND ECONOMY EPC PROVIDERAUSTRIAN SOCIETY FOR 

ENVIRONMENT AND TECHNOLOGY

DESCRIPTION OF THE PROCESS

• The Austrian Federal Ministry of 
Science commissioned the 
Austrian Society for Environment 
and Technology a standard 
contract for the implementation of 
EPC projects between 
municipalities and EPC providers 

• The Austrian Society for 
Environment and Technology 
created the standard contract

• The contracting objectives 
essential to the client are included 
in the standard contract as well as 
specific information as required by 
the implementer 

• This facilitates comparability in 
bids

• After a bid, the project is awarded 
to an EPC provider 

• The contract will be signed 
including the objectives and 
specifications established by the 
Austrian Society for Environment 
and Technology

Η τυποποιημένη σύμβαση δημιουργήθηκε με σκοπό τη διευκόλυνση της 
σύγκρισης των διαφόρων προτάσεων με τις προσφορές που διενεργούνται 
από φορείς της δημόσιας διοίκηση για έργα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης

Η τυποποιημένη σύμβαση εξασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια και 
ιχνηλασιμότητα των αποφάσεων υποβολής προσφορών, δεδομένου ότι όλοι 
οι υποψήφιοι ανάδοχοι διαγωνίζονται και κρίνονται βάση ίδιων συμβατικών 
όρων

Ημι-
Δημόσια

ΑΥΣΤΡΙΑΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΥΣΤΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΟΣ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΣΕΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Το Αυστριακό Υπουργείο 
Επιστήμης ίδρυσε την 
Αυστριακή κοινότητα 
Περιβάλλοντος και  
Τεχνολογίας για την υλοποίηση 
έργων μέσω ΣΕΑ μεταξύ 
Δημοσίων φορέων και ΕΕΥ

• Η Αυστριακή κοινότητα 
Περιβάλλοντος και  Τεχνολογίας 
δημιούργησε μια τυποποιημένη 
Σύμβαση

• Οι όροι του συμβολαίου 
συμπεριλαμβάνονται στην 
τυποποιημένη σύμβαση 

• Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η 
σύγκριση μεταξύ των προσφορών 
των υποψήφιων αναδόχων

• Μετά την διαγωνιστική 
διαδικασία γίνεται η επιλογή 
του αναδόχου

• Η Σύμβαση που υπογράφεται 
συμπεριλαμβάνει το σύνολο 
των όρων για την ορθή 
υλοποίηση της ΣΕΑ
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Εισαγωγή
Γενικό Πλαίσιο
Επίδραση του συστήματος διασφάλισης
ποιότητας στην αγορά Ενεργειακών Υπηρεσιών
Κατηγορίες των συστημάτων διασφάλισης
ποιότητας
 Ιδιωτικά συστήματα
 Ημί – δημόσια συστήματα
 Δημόσια συστήματα

Το σύστημα του έργου QualitEE
Παραδείγματα καλής πρακτικής
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Thermoprofit

Public

Thermoprofit είναι το όνομα εγγύησης ποιότητας που δημιουργήθηκε από 
την εταιρία  Graz Energy και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1996

Το δίκτυο Thermoprofit αποτελείται από προμηθευτές συνολικών πακέτων 
υπηρεσιών που ονομάζονται εταίροι Thermoprofit

Ο πάροχος ενεργειακών υπηρεσιών που προσφέρει τα καλύτερα κριτήρια 
διαγωνισμού επιλέγεται αντικειμενικά μέσω διαδικασίας υποβολής 
προσφορών

THERMOPROFIT EPC PROVIDERSCLIENT

DESCRIPTION OF THE PROCESS

• Graz-EnergieAgentur sets a series 
of quality criteria, specific for each 
EPC project considering their 
different characteristics, called 
Thermoprofit Criteria

• Clients submit a project proposal 
to Graz-EnergieAgentur

• An energetic analysis is conducted 
and  possible subsidies are 
identified by Graz-EnergieAgentur
once project proposals have been 
submitted

• With the aid of Graz-
EnergieAgentur a bid is launched 

• EPC providers present proposals 
committing to Thermoprofit 
Criteria

• A qualified EPC provider wins the 
bid

• The EPC provider finalizes the 
contract and implements the 
measures, following Thermoprofit 
Criteria 

ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΣΕΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

H Graz-Energy καθορίζει τα 
κριτήρια ποιότητας, ανάλογα με 
το έργο ΣΕΑ, τα οποία 
ονομάζονται κριτήρια 
Thermoprofit

• Ο πελάτης υποβάλει την πρόταση 
για το έργο ενεργειακής 
αναβάθμισης στην Graz-Energy

• Πραγματοποιείται ενεργειακή 
ανάλυση και διερευνάται η 
δυνατότητα χρηματοδότησης

• Με την βοήθεια της Graz-Energy
διεξάγεται διαγωνισμός επιλογής 
αναδόχου

• Ο Πάροχοι Ενεργειακών 
Υπηρεσιών υποβάλουν προσφορές 
βάση των κριτηρίων Thermoprofit

• Επιλέγεται ο ανάδοχος
• Ο ανάδοχος υλοποιεί τα μέτρα 

ακολουθώντας τα κριτήρια 
Theroprofit
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Klimaaktiv
Η πρωτοβουλία klimaaktiv ξεκίνησε καθορίστηκε το 2004 από το 
Ομοσπονδιακό Υπουργείο Αειφορίας και Τουρισμού της Αυστρίας

Πρόκειται για ένα καινοτόμο εργαλείο διακυβέρνησης που ενσωματώνει 
καλές ιδέες και δέσμευση στα ομοσπονδιακές κοινότητες, τους δήμους, 
τις επιχειρήσεις και τις ΜΚΟ

Διατυπώνονται διαφανή πρότυπα και προσφέρονται μέτρα διασφάλισης 
της ποιότητας

Μέσω μιας "αυτο-δήλωσης με έλεγχο αξιοπιστίας", μια επιχείρηση 
δεσμεύεται να προσαρμοστεί  οικειοθελώς στα πρότυπα klimaaktiv, τα 
οποία θα αξιολογηθούν αργότερα από τους συμβούλους του klimaaktiv

Δημόσιο

klimaaktiv PROVIDER CLIENT

DESCRIPTION OF THE PROCESS

• klimaaktiv sets the quality criteria 
to be implemented in projects that 
carry their standard

• Provider of EES signs a self-
declaration committing to meet 
the criteria on the projects that 
carry the standard

• Projects are executed with 
klimaaktiv standards

• If reasonable doubt exists, 
compliance with standards may be 
evaluated by an accredited body

ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η klimaaktiv καθορίζει τα κριτήρια 
ποιότητας που πρέπει να 
εφαρμοστούν στα έργα που 
φέρουν το πρότυπό της 

Ο πάροχος μέτρων ΕΑ υπογράφει μια 
αυτο-δήλωση μέσω της οποίας  
δεσμεύεται να προσαρμοστεί  
οικειοθελώς στα κριτήρια του 
προτύπου

• Τα έργα υλοποιούνται βάση των 
προτύπων klimaaktiv

• αν υπάρχει εύλογη αμφιβολία, η 
συμμόρφωση με τα πρότυπα 
μπορεί να αξιολογηθεί από 
διαπιστευμένο οργανισμό
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CHPQA
Πρόκειται για μια κυβερνητική πρωτοβουλία που παρέχει μια πρακτική, 
συγκεκριμένη μέθοδο για την αξιολόγηση της απόδοσης όλων των τύπων και 
μεγεθών των συστημάτων συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) 
σε ολόκληρο στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στόχος του CHPQA η διασφάλιση ότι η μονάδα ΣΗΘ που αιτείται φορολογικών 
ελαφρύνσεων είναι υψηλής απόδοσης, βάση των απαιτήσεων της 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση (EED- 2012/27/EU). 

Δημόσιο

DEPT. FOR BUSINESS, ENERGY & 
INDUSTRIAL STRATEGY (UK) CHPQA CHP PROVIDER

DESCRIPTION OF THE PROCESS

TAX AUTHORITY

• The Department for Business, 
Energy and Industrial Strategy 
in the UK sets yearly 
performance Good Quality CHP 
Criteria 

• The Department for Business, 
Energy and Industrial Strategy 
launches a bid to outsource the  
management and procurement 
process of CHPQA

• Proposals are presented and a 
CHPQA Administrator is 
selected

• Companies will send the 
necessary information to the 
CHPQA Administrator, who will 
examine if the requirements 
are met

• Companies register for the 
programme and submit the 
necessary information 
according to the scheme they 
are applying for

• If  the requirements are met, 
the CHPQA Administrator will 
grant them validation and 
certification

• Once the CHPQA Administrator 
has granted validation and 
certification, the relevant tax 
authorities will be notified and 
they will grant the 
corresponding benefits

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΗΒ) ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΗΘ ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΩΝ

Το τμήμα Επιχειρήσεων, 
Ενέργειας και Βιομηχανικής 
Στρατηγικής στο ΗΒ ορίζει 
ετήσια κριτήρια καλής 
ποιότητας ΣΗΘ

• Το τμήμα Επιχειρήσεων, Ενέργειας 
και Βιομηχανικής Στρατηγικής 
διενεργεί διαγωνισμό για την 
επιλογή αναδόχου που θα 
διαχειριστεί την διαδικασία για το 
CHPQA

• Υποβάλλονται προσφορές και γίνεται 
η επιλογή Διαχειριστή CHPQA

• Οι εταιρίες υποβάλουν τις 
απαραίτητες πληροφορίες στο 
Διαχειριστή CHPQA, που εξετάζει αν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις 
φορολογικών ελαφρύνσεων  

• Οι εταιρίες αιτούνται του 
προγράμματος και υποβάλουν 
τις απαραίτητες πληροφορίες

• Αν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις ο Διαχειριστής 
CHPQA τους πιστοποιεί 

Μετά την πιστοποίηση από τον 
Διαχειριστή CHPQA, ο φορέας 
απόδοσης φόρων αποδίδει την 
ελάφρυνση φόρων στην εταιρία 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
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Εισαγωγή
Γενικό Πλαίσιο
Επίδραση του συστήματος διασφάλισης
ποιότητας στην αγορά Ενεργειακών Υπηρεσιών
Κατηγορίες των συστημάτων διασφάλισης
ποιότητας
 Ιδιωτικά συστήματα
 Ημί – δημόσια συστήματα
 Δημόσια συστήματα

Το σύστημα του έργου QualitEE
Παραδείγματα καλής πρακτικής
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Έχουν αναπτυχθεί 9 τεχνικά κριτήρια ποιότητας των ενεργειακών υπηρεσιών
Κριτήριο 1: Επαρκής Ανάλυση
Κριτήριο 2: Ποιότητα της εφαρμογής των τεχνικών μέτρων βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης (ΒΕΑ)
Κριτήριο 3. Εγγύηση επίτευξης επιθυμητής εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ)
Κριτήριο 4. Επαλήθευση της επιτευχθείσας ΕΞΕ
Κριτήριο 5. Συντήρηση του εξοπλισμού και διασφάλιση της αξίας του
Κριτήριο 6. Επικοινωνία μεταξύ του παρόχου ενεργειακών υπηρεσιών
(ΠΕΥ) και του πελάτη
Κριτήριο 7*. Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις άνεσης των χρηστών
Κριτήριο 8*. Ενημέρωση και παροχή κινήτρων για τους χρήστες
Κριτήριο 9. Ξεκάθαροι όροι στην ΣΕΑ για τον προσδιορισμό των ειδικών
ρυθμιστικών /κανονιστικών απαιτήσεων.
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Τεχνικά κριτήρια ποιότητας των ενεργειακών
υπηρεσιών

* Δύναται να αποτελέσουν προαιρετικά κριτήρια ποιότητας , που θα χρησιμοποιηθούν για
πριμοδότηση της δυνητικής σήμανσης των Ενεργειακών Υπηρεσιών



www.qual i tee.eu

Page 38

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)
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Επαρκής 
Ανάλυση

Διεξαγωγή 
ενεργειακού ελέγχου 

σύμφωνα με το 
Πρότυπο EN 16247-1

Επαρκής Συλλογή και 
Ανάλυση Δεδομένων

Τεκμηρίωση και 
ιεράρχηση των 

προτεινόμενων μέτρων 
εξοικονόμησης-Ανάλυση 

ευαισθησίας

Εκ των προτέρων: Έλεγχος
συμβατότητας της προτεινόμενης
διαδικασίας διεξαγωγής του ελέγχου
σύμφωνα με το Προτύπου EN
16247-1.

Εκ των υστέρων : Παρουσία
τεκμηρίωση της διαδικασίας στην
έκθεση ανάλυσης

Εκ των προτέρων: Συμφωνία μεταξύ
πελάτη και αναδόχου για την
συμμόρφωση με την διαδικασία
στην ΣΕΑ

Εκ των υστέρων: Πραγματική
συμμόρφωση με την προτεινόμενη
διαδικασία στην έκθεση ανάλυσης
των δράσεων

Εκ των προτέρων: Συμφωνία μεταξύ
πελάτη και αναδόχου για την
συμμόρφωση με τα όσα
αναγράφονται στην διαδικασία
τεκμηρίωσης στην ΣΕΑ

Εκ των υστέρων: Πραγματική
συμμόρφωση με την διαδικασία
τεκμηρίωσης στην έκθεση ανάλυσης
των δράσεων.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα 
στοιχεία δεν παρέχεται, θα πρέπει 

να υπάρχει δικαιολόγηση της 
απουσίας του (π.χ. μη οικονομικά 

συμφέρουσα η διαδικασία 
διεξαγωγής . 

Όλες οι προδιαγραφές θα πρέπει 
να συζητιούνται με τον πελάτη και 

να καθορίζονται εγγράφως στην 
ΣΕΑ

Αν δεν αναλυθούν οι ειδικές 
περιοχές ενεργειακής 

κατανάλωσης, θα πρέπει να γίνει 
αιτιολόγηση (π.χ. αμελητέο

μερίδιο στην συνολική 
κατανάλωσης ενέργειας). 
Καθορισμός λίστας των 

συντελεστών διόρθωσης και του 
χρόνου, ανά τύπο χρήσης της 

εγκατάστασης (π.χ. τύπος κτηρίου) 

Θα πρέπει να ελεγχθούν τα
ακόλουθα για κάθε ένα από τα
μέτρα ΕΞΕ που προτείνονται:
 Ποσοστό εξοικονόμησης

ενέργειας του μέτρου ως προς
την συνολική κατανάλωση
ενέργειας της διεργασίας

 Ρεαλιστικές υποθέσεις κατά
την αξιολόγηση των
προτεινόμενων μέτρων

Κριτήριο 1
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Ποιότητα της εφαρμογής 
τεχνικών μέτρων 

βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης

Υλοποίηση των τεχνικών μέτρων  
σύμφωνα με τα ισχύοντα τεχνικά 

πρότυπα και κανονισμούς 
(κατασκευή, εγκατάσταση, 

αδειοδότηση, κτλ)

Εκτέλεση  και  παράδοση 
των  τεχνικών μέτρων  

σύμφωνα  με καθορισμένο 
χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης

Έναρξη και τεκμηρίωση των 
τεχνικών μέτρων (π.χ. 
αρχείο παραλαβής) 

Εκ των προτέρων: Η ΣΕΑ
περιλαμβάνει όρους συμβατότητας
των τεχνικών μέτρων με τα ισχύοντα
εθνικά τεχνικά πρότυπα και
κανονισμούς

Εκ των υστέρων: Η υλοποίηση των
τεχνικών μέτρων πραγματοποιήθηκε
βάση των όρων της ΣΕΑ

Εκ των προτέρων : Καθορισμός στη
ΣΕΑ του χρόνου ή της διαδικασίας
ολοκλήρωσης και παράδοσης των
προτεινόμενων τεχνικών μέτρων-
Ρήτρες μη συμμόρφωσης

Εκ των υστέρων : Ή ολοκλήρωση και
παράδοση των τεχνικών μέτρων
πραγματοποιήθηκε βάση των όσων
προδιαγράφονται στην ΣΕΑ

Εκ των προτέρων : Η ΣΕΑ προβλέπει
διαδικασία τεκμηρίωσης της
εφαρμογής των τεχνικών μέτρων
(π.χ. προβλέπεται η διάθεση αρχείου
παραλαβής)

Εκ των υστέρων : Πραγματοποιήθηκε
στην πράξη η προτεινόμενη
διαδικασία

Κριτήριο 2
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Ποιότητα της 
εφαρμογής τεχνικών 

μέτρων βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης

Κατάρτιση των χρηστών 
ή του προσωπικού 

λειτουργίας της 
υπηρεσίας/ 

εγκατάστασης

Διαβεβαίωση της ορθής 
λειτουργίας του 

εξοπλισμού/υπηρεσίας 
που εγκαταστάθηκε/ 

παρέχεται και μετά το 
τέλος  της ΣΕΑ

Εκ των προτέρων: Η ΣΕΑ
περιλαμβάνει σχέδιο κατάρτισης
των χρηστών ή/και του προσωπικού
λειτουργίας

Εκ των υστέρων : Υλοποίηση
σχεδίου κατάρτισης

Εκ των προτέρων : Η ΣΕΑ
περιλαμβάνει καθορισμό και
τεκμηρίωσης ορθής λειτουργίας
(σχέδιο συντήρησης εξοπλισμού,
χρόνους διάθεσης ανταλλακτικών/
λογισμικού, εγγυήσεις, υπόδειξη
υπευθύνων επικοινωνίας)

Εκ των υστέρων: Έμπρακτη τήρηση
των συμφωνηθέντων κανονισμών
ορθής λειτουργίας

Πρακτικά, έχει αποδειχτεί ότι η 
διαθεσιμότητα του λογισμικού 

είναι κρίσιμης σημασίας μετά την 
λήξη της ΣΕΑ. Η ελάχιστη περίοδος 
σταθερής συντήρησης θα πρέπει 

να σχετίζεται με την περίοδο 
αποπληρωμής της επένδυσης (π.χ. 

διάρκεια τουλάχιστον διπλάσια)

Κριτήριο 2
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Η διαδικασία θα πρέπει αν
πραγματοποιείται τουλάχιστον σε ετήσια
βάση.
Εκ των προτέρων: Καθορισμός
χρονοδιαγράμματος στην ΣΕΑ
Εκ των υστέρων : Έλεγχος τήρησης
χρονοδιαγράμματος

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις υπάρχει η διαδικασία
επαλήθευσης της ΕΞΕ πραγματοποιείται κατά τη
διάρκεια ή αμέσως μετά τη δοκιμαστική περίοδο
– και συνήθως συνδέεται με την πλήρη
αποπληρωμή ολόκληρης της επένδυσης μετά την
αρχική επαλήθευση της εξοικονόμησης ενέργειας.

Εγγύηση 
επίτευξης 

επιθυμητής 
εξοικονόμησης 

ενέργειας* 

Εξάρτηση της 
πληρωμής του 
ΠΕΥ από την 

επιτευχθείσα ΕΞΕ 

Επιτευχθείσα 
εγγυημένη 

εξοικονόμηση 
(ισχύει μόνο για 
την εγγυημένη 
εξοικονόμηση 

τύπου 1)

Καθορισμός 
χρονοδιαγράμματ

ος διαδικασίας  
επαλήθευσης της 

επιτευχθείσας 
ΕΞΕ

Η ΣΕΑ περιλαμβάνει όρους , με την μορφή
ρήτρας:
 Για μείωση των απολαβών του

αναδόχου στην περίπτωση της
εγγυημένης εξοικονόμησης (Τύπος 1)

 Το ποσοστό κατανομής της ΕΞΕ μεταξύ
αναδόχου και πελάτη στην ΕΞΕ τύπου
2

Πραγματοποιείται μόνο εκ των υστέρων
επαλήθευση της πλήρωσης του
κριτηρίου, μέσω της σύγκρισης της
αναγραφόμενης στην ΣΕΑ εγγυημένης
ΕΞΕ με την πραγματικά επιτευχθείσα ΕΞΕ
που υπολογίζεται βάση της διαδικασίας
Μέτρησης και Επαλήθευσης

Η εγγυημένη εξοικονόμηση προτιμάται από τους
πελάτες, καθώς είναι γνωστό από την αρχή το
μέγιστο ποσό αποπληρωμής της ΣΕΑ. Ωστόσο,
κάτω από ορισμένες συνθήκες (π.χ. αδυναμία
επαρκούς προσδιορισμού της διαδικασίας
μέτρησης και επαλήθευσης της επιτευχθείσας
ΕΞΕ) είναι δύσκολο να εφαρμοστεί η εγγυημένης
εξοικονόμησης και για τον λόγο αυτό δεν
προτιμάται από τον πελάτη

Για κοινές πρακτικές, ισχύουν τα ακόλουθα
επίπεδα αποκλίσεων:
 Μικρή απόκλιση:
100%<Επιτευχθείσα ΕΞΕ≥95% της εγγυημένης ΕΞΕ
 Σοβαρή απόκλιση:
95%< Επιτευχθείσα ΕΞΕ ≥80% της εγγυημένης ΕΞΕ
 Μη αποδεκτή απόκλιση:
Επιτευχθείσα ΕΞΕ<80% της εγγυημένης
εξοικονόμησης

Κριτήριο 3

* Τύπος 1: Η εγγυημένη εξοικονόμηση: Διασφαλίζεται στην ΣΕΑ με την μορφή ρήτρας στην πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών του πελάτη 
στον πάροχο
Τύπος 2 : Η διαμεριζόμενη εξοικονόμηση: Τα οφέλη από την επιτευχθείσα εξοικονόμηση διαμοιράζεται μεταξύ του πελάτη και του παρόχου, σε 
ένα προκαθορισμένο ποσοστό που αναγράφεται στην ΣΕΑ
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Μέτρηση και 
Επαλήθευση  (Μ&Ε) 

της επιτευχθείσας ΕΞΕ

Εφαρμογή 
τυποποιημένης 

διαδικασίας για τον 
υπολογισμό της ΕΞΕ 

(IPMVP, ISO 50015:2014)

Επιλογή της κατάλληλης 
προσέγγισης για την 
επαλήθευση της ΕΞΕ

 Μετρήσεις
 Υπολογισμοί μηχανικής
 Εκτιμήσεις

εμπειρογνωμόνων

Εκ των προτέρων: Η ΣΕΑ
περιλαμβάνει ακριβής περιγραφή
της τυποποιημένης διαδικασίας που
θα χρησιμοποιηθεί για την Μ&Ε της
ΕΞΕ

Εκ των υστέρων : Έλεγχος ακριβούς
εφαρμογή της διαδικασίας στην
πράξη

Εκ των προτέρων : Η ΣΕΑ
περιλαμβάνει αιτιολόγηση της
επιλογής της προσεγγίσεων M&V.
Παρουσίαση των οφελών και των
περιορισμών της επιλεχθείσας
προσέγγισης σε σύγκριση με
πιθανές εναλλακτικές λύσεις.

Οι προσεγγίσεις που βασίζονται στις
μεθόδους μέτρησης είναι πιο ακριβείς
από του υπολογισμούς μηχανικής και
αι αυτοί με τη σειρά τους είναι πιο
ισχυροί από τις εκτιμήσεις των
εμπειρογνωμόνων, όσο αφορά την
επαλήθευσης της ΕΞΕ . Σε περίπτωση
που επιλέγονται λιγότερο ακριβείς
μέθοδοι, πρέπει να αιτιολογούνται
ανάλογα. (π.χ. αδυναμία εφαρμογής,
λόγω απουσίας διαθέσιμων
μετρήσεων, υπερβολικά περίπλοκη
μεθοδολογία καθορισμού των
διορθώσεων, ανεπάρκεια στην
ακρίβεια των μετρήσεων, μεγάλο
κόστος)

Κριτήριο 4
Το IPMVP και το ISO 50015
παρέχουν μεθοδολογικό πλαίσιο
για την Μ&Ε της ΕΞΕ. Στην πράξη η
επιλεγμένη διαδικασία Μ&Ε
καθορίζεται λεπτομερώς στην ΣΕΑ.
Αναλύεται, θέτονται
χρονοδιαγράμματα , καθορίζονται
οι αλγόριθμοι υπολογισμού της ΕΞΕ
και ορίζονται αρμοδιότητες.

Σαφής καθορισμός της 
κατανάλωσης βάσης 

αναφοράς 
(baseline consumption)

Εκ των προτέρων: Η ΣΕΑ
περιλαμβάνει καθορισμό και
αιτιολόγηση της κατανάλωσης
βάσης αναφοράς για τον
υπολογισμό της ΕΞΕ

Εκ των προτέρων: Έλεγχος
χρησιμοποίησης της κατανάλωσης
βάσης αναφοράς για την
επαλήθευση της ΕΞΕ στην πράξη

Η κατανάλωση βάσης αναφοράς
προσδιορίζεται από τον ΠΕΥ και
γίνεται αποδεκτή από τον πελάτη
πριν την σύναψη της ΣΕΑ και πριν
την έναρξη υλοποίησης του
έργου/υπηρεσίας.
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Μέτρηση και 
Επαλήθευση  (Μ&Ε) 

της επιτευχθείσας ΕΞΕ

Σαφής καθορισμός των 
παραγόντων διόρθωσης  που 
θα λαμβάνονται υπόψη στον 

υπολογισμό της 
επιτευχθείσας ΕΞΕ, 

(καθορισμός παραγόντων  
που επηρεάζουν την 

κατανάλωση ενέργειας, 
κλιματολογικές συνθήκες, 

πληρότητα, κτλ) 

Διαφάνεια και
συμφωνία για τις διαδικασίες 
και σχετικές υποχρεώσεις  των 

M&V και σχετικές
υποχρεώσεις

Εκ των προτέρων : Η ΣΕΑ θα πρέπει να
περιλαμβάνει, καθορισμό των παραγόντων
που επηρεάζουν την κατανάλωση ενέργειας
της εγκατάστασης, και υπολογιστική
μέθοδος διεξαγωγής των κατάλληλων
διορθώσεων .

Εκ των υστέρων: Η επαλήθευση της ΕΞΕ
πραγματοποιείται βάση της μεθοδολογίας
που αναγράφεται στην ΣΕΑ. Τεκμηρίωση
των παραγόντων διόρθωσης (π.χ. αρχεία
καταγραφής βαθμοημερών θέρμανσης/
ψύξης, πληρότητας). Τεκμηρίωση
παραγόντων διόρθωσης που προέκυψαν
κατά την διάρκεια ισχύς της ΣΕΑ (π.χ.
μείωση προσωπικού, αλλαγή χρήσης)

Εκ των προτέρων : Τεκμηρίωση ή
υπογραφή σχετικού εγγράφου όπου
διαφαίνεται ότι ο πελάτης έχει
κατανοήσει την προσεγγιστική διαδικασίας
επαλήθευσης της ΕΞΕ

Εκ των υστέρων: Υλοποίηση της διαδικασίας
Μ&Ε της ΕΞΕ βάση των όσων αναφέρονται
στην ΣΕΑ και

Η διαδικασία M & Ε δεν σχετίζεται 
μόνο με τον υπολογισμό της ΕΞΕ, 

περιλαμβάνει  επίσης τήρηση 
καθορισμένων διαδικασιών και

ευθυνών μεταξύ των 
συμβαλλόμενων μελών 

Κριτήριο 4
Είναι απαραίτητος ο καθορισμός 
των εξωγενών παραγόντων που 

επηρεάζουν την κατανάλωση 
όπως για παράδειγμα οι καιρικές 

συνθήκες και ο αριθμός των 
χρηστών (π.χ. εργαζόμενοι, 

πληρότητα ξενοδοχείου, αριθμός 
ασθενών σε νοσοκομεία, κτλ.) .Η 

χρήση εξισώσεων ειδικής 
προσαρμογής πρέπει να 

αιτιολογείται μέσω της ανάλυσης 
ιστορικών στοιχείων κατανάλωσης 

και μεταβολής των εν λόγω 
παραγόντων . Αυτό συχνά 

επιτυγχάνεται μέσω της ανάλυσης 
παλινδρόμησης). 
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Συντήρηση του 
εξοπλισμού και 

διασφάλιση της αξίας 
του (ΕΥ συντήρησης & 
χρήσης εξοπλισμού)

Συμμόρφωση με την 
απαιτούμενη 

διαθεσιμότητα του 
συστήματος. 

Ταχεία αντιμετώπιση 
προβλημάτων σε

περίπτωση δυσλειτουργίας
των τεχνικών συστημάτων

Εκ των προτέρων : Υποχρεωτική καταγραφή της
απαιτούμενης διαθεσιμότητας στην ΣΕΑ.

Εκ των υστέρων: Υποβολή των αρχείων των
κρίσιμων και μη κρίσιμων αστοχιών του
συστήματος που οδήγησαν σε μια
διαθεσιμότητα του συστήματος

Εκ των προτέρων : Υποχρέωση στη
ΣΕΑ ο καθορισμός διαδικασίας αντιμετώπισης 
προβλημάτων δυσλειτουργίας 

Εκ των υστέρων: Υποβολή αρχείου καταχώρισης
σφαλμάτων και δυσλειτουργιών

Οι απαιτήσεις για την αντιμετώπιση των 
δυσλειτουργιών είναι συνήθεις προδιαγραφές στις 

ΣΕΑ συντήρησης.

Κριτήριο 5 Καταγραφή των ωρών λειτουργίας και των 
προγραμματισμένων παύσεων  λειτουργίας των 

συστημάτων. Προδιαγραφές διαθεσιμότητας 
συστήματος για άκρως ευαίσθητες περιοχές: 
τουλάχιστον 96%. Για λιγότερο ευαίσθητες 

περιοχές δεν είναι απαραίτητος ο καθορισμός της 
γενικής περιόδου διαθεσιμότητας του εξοπλισμού. 
Για λιγότερο ευαίσθητες περιοχές αυτό το κριτήριο 
ποιότητας, επομένως, σχετίζεται με τη διόρθωση 

προβλημάτων και την καταγραφή των 
πραγματικών λειτουργικών ακολουθιών.

Διαδικασίες διασφάλισης 
λειτουργικότητα της 

εγκατάστασης  μετά την  
λήξη της ΣΕΑ

Εκ των προτέρων : Καθορισμός διαδικασιών
στην ΣΕΑ

Εκ των υστέρων: Υποβολή των εγγράφων που
διασφαλίζουν την λειτουργικότητα (ακολουθία
καθορισμένου χρονοδιαγράμματος τακτικής
συντήρησης, εμπρόθεσμη αντικατάσταση
προβληματικού εξοπλισμού, κατάλογος
ελαττωματικών συστημάτων και
αντικατάστασή τους, οπτικός έλεγχος).

Εκ των προτέρων : Συμβατικές διατάξεις στην
ΣΕΑ που καθορίζουν τις υποχρεώσεις του
παρόχου υπηρεσιών όσον αφορά τη συντήρηση
και επισκευή,

Σαφής ορισμός των
ευθυνών του παρόχου

υπηρεσιών όσον αφορά τη 
συντήρηση και επισκευή

Το VDMA 24186 (Συντήρηση τεχνικών συστημάτων 
κτιρίων, Μέρος 0 έως 7) είναι ένα παράδειγμα ενός 

προκαθορισμένου προτύπου για τη σωστή 
συντήρηση των συστημάτων κτιρίων. Περιγράφει το 

πρόγραμμα υπηρεσιών για τη συντήρηση των 
τεχνικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού σε 

κτίρια.

Οι ακριβείς υπηρεσίες που παρέχει ο ΠΕΥ πρέπει να 
είναι σαφώς καθορισμένες. Ειδάλλως , μπορεί να 

προκύψουν
παρεξηγήσεις μεταξύ των συμβαλλομένων  μερών 

που δύναται να οδηγήσουν σε μείωση της 
ποιότητας της συντήρησης του εξοπλισμού και της 

διατήρησης της αξίας τους. 
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Επικοινωνία μεταξύ του 
ΠΕΥ και του πελάτη

Καθορισμός ατόμων 
επικοινωνίας

Συμφωνία για
την προσβασιμότητα και

την ανταλλαγή δεδομένων 
(και στις δύο 

κατευθύνσεις)

Εκ των προτέρων : Καθορισμός των ατόμων
επικοινωνίας στην ΣΕΑ

Εκ των υστέρων: Έλεγχος αντιστοίχισης ατόμων.
Επαναπροσδιορισμός σε περίπτωση αλλαγής
ατόμων ή καθηκόντων τους

Εκ των προτέρων: Η ΣΕΑ προβλέπει την 
εφαρμογή μιας συγκεκριμένης διαδικασία ή 
εργαλείου για ανταλλαγή δεδομένων

Εκ των υστέρων: Επαλήθευση ορθής
διαδικασίας ανταλλαγής δεδομένων την πράξη

Άρση όρων εμπιστευτικότητας δεδομένων  
μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών 

(ενεργειακών, οικονομικών, παραγωγικών, 
λειτουργικών, κτλ) 

Κριτήριο 6
Σε περίπτωση ΣΕΑ μεγάλης διάρκειας,

η ανακοίνωση των αλλαγών στη
σύνθεση της ομάδας έργου θα είναι 

αποφασιστικής σημασίας.

Καταγραφή και συνεχής
ενημέρωση όλων των
μέτρων ΒΕΑ που έχει λάβει
ο ΠΕΥ

Εκ των προτέρων: Συμφωνία στην ΣΕΑ της
διαδικασίας καταγραφής των μέτρων ΒΕΑ

Εκ των υστέρων: Ορθή τήρηση της διαδικασίας

Εκ των προτέρων: Δημιουργία εγχειρίδιο έργου
(ή οποιοδήποτε παρόμοιο έγγραφο), στο οποίο
προβλέπονται τα οργανωτικά μέτραΟργανωτικά μέτρα

για τη δέσμευση και 
διάθεση  προσωπικού 

λειτουργίας μέσα από την 
εγκατάσταση

Είναι σημαντικό ότι οι πληροφορίες
σχετικά με τα εφαρμοζόμενα μέτρα ΒΕΑ 
είναι άμεσα  διαθέσιμες, π.χ. σε αρχείο 

κατραγραφής

Η άμεση επικοινωνία
μεταξύ του ΠΕΥ και των

εκπροσώπων του πελάτη είναι
αναγκαία εφόσον είναι ο μόνος

δίαυλος μέσω του οποίου οι αβεβαιότητες 
μπορούν να αποσαφηνιστούν ταχύτατα

Εκ των υστέρων: Ορθή τήρηση των
οργανωτικών μέτρων στην πράξη



www.qual i tee.eu

Page 47

Συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις άνεσης των 

χρηστών

Προσδιορισμός  των 
απαιτήσεων
των χρηστών 

(συμπεριλαμβανομένης
τακτικής αναθεώρησης)

Τακτική επαλήθευση 
μέσω μετρήσεων της
συμμόρφωσης με τις 

φυσικές παραμέτρους 
άνεσης

Εκ των προτέρων: Η ΣΕΑ περιλαμβάνει
κανονισμό λειτουργίας των
συστημάτων/ εξοπλισμού, βάση των
απαιτήσεων των χρηστών

Εκ των υστέρων : Εφαρμογή της ΣΕΑ
βάση του συμβατικού κανονισμού και
τακτική αναθεώρησή του κάθε 2-3
χρόνια για μεγάλης διάρκειας ΣΕΑ

Εκ των προτέρων : Διαθεσιμότητα
των συμβατικών διατάξεων στην ΣΕΑ
όσον αφορά την συμμόρφωσης με τις
απαιτήσεις των χρηστών Θα πρέπει να γίνονται πρόσθετες

μετρήσεις μόνο όταν μπορούν να
πραγματοποιούνται με εύλογο κόστος

Κριτήριο 7
Ο ΠΑΕ καλείται να ικανοποιήσει τις
απαιτήσεις των χρηστών (θερμοκρασία
χώρου-νερού, στάθμη φωτισμού, κτλ.)
ικανοποιώντας ταυτόχρονα τα ισχύοντα
εθνικά και νομικά πρότυπα ορθής
λειτουργίας των εγκαταστάσεων και
την πολιτική της επιχείρησης (π.χ.
ΚΕΝΑΚ)

Αποτίμηση του βαθμού 
ικανοποίησης των 

χρηστών

Εκ των προτέρων: Διαθεσιμότητα
των συμβατικών διατάξεων στην ΣΕΑ
όσον αφορά την ικανοποίηση των
χρηστών

Εκ των υστέρων: Εφαρμογή στην πράξη

Η διεξαγωγή έρευνας για ττην
ικανοποίηση των χρηστών αποτελεί
πλέον εύκολη υπόθεση καθώς
αντίστοιχα ερωτηματολόγια είναι
ευρέως διαδεδομένα.

Εκ των υστέρων: Εφαρμογή στην πράξη
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Ενημέρωση και παροχή 
κινήτρων για τους 

χρήστες

Ανάπτυξη ενός σχεδίου 
παροχής κινήτρων για 

ΕΞΕ στους χρήστες

Δημιουργία από τον 
ΠΕΥ προτάσεων

για τους πελάτες με 
στόχο τη ΒΕΑ

Εκ των προτέρων: Η ΣΕΑ περιλαμβάνει
σχέδιο παροχής κινήτρων ως προς τους
χρήστες

Εκ των υστέρων : Επαλήθευση της
εφαρμογής του σχεδίου

Εκ των προτέρων : Η ΣΕΑ προβλέπει την
δημιουργία συστήματος υποδείξεων
από τον ΠΕΥ και υπάρχουν διαδικασίες
επεξεργασίας αυτών των προτάσεων

Τεκμηρίωση της διαδικασίας
ανατροφοδότησης προς τον χρήστη με
τη μορφή ενός εύκολα προσβάσιμου
εργαλείου

Κριτήριο 8
Οι σχετικές ομάδες χρηστών διαφέρουν
ανάλογα με το αντικείμενο. Όσον
αφορά τα νοσοκομεία, είναι π.χ.:
 Τεχνικό Προσωπικό
 Νοσηλευτικό προσωπικό
 Επισκέπτες
 Χρήστες (π.χ. ασθενείς)

Παροχή στοχευμένων
δράσεων ενημέρωσης 

των χρηστών για θέματα 
που άπτονται της ΕΑ

Εκ των προτέρων: Η ΣΕΑ προβλέπει την
παροχή στοχευμένων δράσεων
ενημέρωσης των χρηστών

Εκ των υστέρων: Απόδειξη της
υλοποίησης κατά τη διάρκεια του έργου.

Είναι υποχρεωτική η δημιουργία
πρόσβασης στις πληροφορίες μέσω
αποτελεσματικών μέσων ενημέρωσης
ή/και δραστηριοτήτων διάχυσης
πληροφοριών (π.χ. κατάρτιση ή
σεμινάρια).

Εκ των υστέρων: Εφαρμογή στην πράξη
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Ξεκάθαροι όροι στην 
ΣΕΑ για τον 

προσδιορισμό των 
ειδικών ρυθμιστικών 

/κανονιστικών 
απαιτήσεων

Μεταβίβαση ιδιοκτησίας

Κριτήριο 9

Όρος στην ΣΕΑ

Νομικές Διατάξεις

Δικαιώματα πρόσβασης σε δεδομένα/ πληροφορίες

Δικαίωμα  επιλογής  διαφόρων τύπων χρηματοδότησης (Εκχώρηση, 
Χρηματοδοτική Μίσθωση, Πώληση Επιχειρηματικής Απαίτησης)

Κανονισμός για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Κανονισμοί εξόδου- λήξης ΣΕΑ

Ασφάλεια εξοπλισμού

Διαχείριση του κινδύνου μεταβολής της τιμής ενέργειας



www.qual i tee.eu

Page 50

Οικονομικά κριτήρια ποιότητας των ενεργειακών υπηρεσιών 

Κριτήριο 1: Ποιότητα πρόβλεψης ταμειακών ροών

Κριτήριο 5: Μη ενεργειακά οφέλη από το έργο ΥΕΑ

Κριτήριο 4: Αξία και εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων (Τεχνικός Εξοπλισμός).

Κριτήριο 3: Αξιοποίηση των ταμειακών ροών

Κριτήριο 2: Διάρθρωση κινήτρων για τη δημιουργία ταμειακών ροών
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Εισαγωγή
Γενικό Πλαίσιο
Επίδραση του συστήματος διασφάλισης
ποιότητας στην αγορά Ενεργειακών Υπηρεσιών
Κατηγορίες των συστημάτων διασφάλισης
ποιότητας
 Ιδιωτικά συστήματα
 Ημί – δημόσια συστήματα
 Δημόσια συστήματα

Το σύστημα του έργου QualitEE
Παραδείγματα καλής πρακτικής
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• Ενεργειακός έλεγχος (Καλοκαίρι 2017)
• Καταγραφή υφιστάμενου εξοπλισμού
• Μετρήσεις καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας (ημερήσιο προφίλ)
• Προσδιορισμός ετήσιων καταναλώσεων Η/Ε στον φωτισμό, κλιματισμό κ.α

• Προτάσεις εφαρμογής μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας (Σεπτέμβριος 2017)

• Υπογραφή ΣΕΑ (Οκτώβριος 2017)

• Υλοποίηση έργου (Νοέμβριος 2017)
• Χρηματοδότηση Έργου από την ΕΕΥ
• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού
• Τεκμηρίωση και επαλήθευση των αποτελεσμάτων 
• Συντήρηση του νέου εξοπλισμού
• Αποπληρωμή της χρηματοδότησης και της προσφερόμενης υπηρεσίας σταδιακά με βάση την 

εξοικονόμηση ενέργειας

Το πιλοτικό έργο της
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• Το έργο ενεργειακής αναβάθμισης εγκαταστάσεων φωτισμού δεν βασίστηκε στη συνήθη
αντικατάσταση εξοπλισμού παλαιάς τεχνολογίας, αλλά κυρίως σε επιλεγμένες επεμβάσεις
βελτιστοποίησης της οπτικής άνεσης.

• Η ιδιαίτερη σημασία του έργου έγκειται στο γεγονός, ότι προ τριετίας ήδη, το κατάστημα
είχε υποστεί τεχνολογική αναβάθμιση του φωτισμού του με την χρήση φωτεινών πηγών LED.
Αυτό στη συνείδηση της πλειονότητας των ανθρώπων σήμερα, σηματοδοτεί και την
εξάντληση των δυνατοτήτων μιας θεαματικής εξοικονόμησης ενέργειας, η οποία συχνά
δικαιολογεί και κάποια ανοχή ακόμη και στο ενδεχόμενο υποβάθμισης της ποιότητας του
φωτισμού στον χώρο παρέμβασης.
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• Μείωση της απορροφούμενης ισχύος

• Μείωση της θερμοκρασίας στις ψύκτρες

• Αύξηση της φωτεινής απόδοσης των LED

• Αύξηση των ωφέλιμων ωρών λειτουργίας 

• Μείωση του κόστους συντήρησης

ΠΡΙΝ Τψύκτρας = 49,7°C ΜΕΤΑ Τψύκτρας = 39,5°C

Επέμβαση στους Προβολείς LED
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Ετήσια εξοικονόμηση στον 
Φωτισμό

Τριτη/Πεμπτη/Παρασκευη 48.3%
Δευτέρα/Τετάρτη/Σαββατο 51.1%
Κυριακές 56.9%
Αργίες 93.6%
Σύνολο Καταστήματος 52.3%
Ισχύς 41.8%

ΠΡΙΝ 6.676 kWh/a ΜΕΤΑ 3.068 kWh/a
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Γιατί πάρθηκε η απόφαση υλοποίησης;

…….κατά σειρά προτεραιότητας

• Αύξηση πωλήσεων

• Βελτίωση οπτικής άνεσης των υπαλλήλων και πελατών

• Εξοικονόμηση ενέργειας
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Υφιστάμενη κατάσταση:
- Παλιά φωτιστικά σώματα τύπου T8 με μαγνητικά ballast (εγκατάσταση αρχές 

δεκαετίας 1990)
- Flickering
- Καμένοι λαμπτήρες σε ποσοστό 50%
- Παράπονα από τους χρήστες
- Υψηλή ενεργειακή κατανάλωση

Ζητούμενο:
 Βελτίωση της ποιότητας φωτισμού
 Εξοικονόμηση ενέργειας & χρημάτων

Λύση:
 Να γίνει κάποια παρέμβαση στο σύστημα φωτισμού (Π.χ. με Τ5 ή LED)

Υφιστάμενη Κατάσταση συστήματος φωτισμού Ισόγειο 
Κεντρικού Κτιρίου ΚΑΠΕ
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Ερωτήματα που μας απασχόλησαν

1ον Θα είναι επωφελής για το ΚΑΠΕ αυτή η παρέμβαση; 

Προμελέτη σκοπιμότητας

Εξετάσαμε τη βιωσιμότητα μίας παρέμβασης/ επένδυσης στο 
σύστημα φωτισμού (Cost Benefit Analysis)

2ον Μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ΣΕΑ; 

 Ν. 4412/2016 για δημόσιες Συμβάσεις, τι εργαλεία μας δίνει, 
επιτρέπει τελικά να προκηρυχθεί μία ΣΕΑ;
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Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης
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Διεξαγωγή Μετρήσεων - Κατανάλωση Βάσης

Έγιναν μετρήσεις για 4 εβδομάδες (2 το χειμώνα και 2 το 
καλοκαίρι)

ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του συστήματος 
φωτισμού του ισογείου : 50,3kWh/ ημέρα.

Προτεινόμενη προσαρμογή στην κατανάλωση βάσης 
αποτελεί η διόρθωση για την απαλοιφή του ποσοστού 
καμένων λαμπτήρων, που διαπιστώθηκε ότι ήταν περί το 
50%.

Προσαρμοσμένη ημερήσια Κατανάλωση Βάσης: 
100,6kWh/ημέρα=(50,3kWh/ημέρα / 0.50 συντελεστής 
διόρθωσης καμένων λαμπτήρων)

Ετήσια κατανάλωση βάσης: 24.144kWh/ έτος
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Βιωσιμότητα επένδυσης

Θέλαμε να εξετάσουμε τη βιωσιμότητα της επένδυσης από τη μεριά 
του ΚΑΠΕ

62

Απλή περίοδος αποπληρωμής

Καθαρά παρούσα αξία (Net Present Value -NPV)

Εσωτερικός Βαθμός απόδοσης (Internal Rate of Return – IRR)

Κοστολόγηση Κύκλου Ζωής (Life Cycle Cost Analysis – LCCA)
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Παράμετροι Εισαγωγής
63

1
• Κόστος επένδυσης : €

2

• Διάρκεια ζωής της επένδυσης = Διάρκεια ζωής του προϊόντος = 12 έτη για εσωτερικό φωτισμό 
(Υ.Α. Δ6/7094/30.03.2011)

• Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης της παρέμβασης = 1 μήνας

3
• Εγγυημένη εξοικονόμηση: τουλάχιστον 30%

4
• Κατανάλωση Βάσης: 24.144kWh/ έτος

5

• Παραδοχές:
• 0,15€/kWh τιμή ηλεκτρισμού σταθερή 
• Επιτόκιο αναγωγής 5%
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Ανάλυση ευαισθησίας
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Προκήρυξη Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ)

Συνδυασμός στοιχείων, ώστε να συμπεριληφθούν στην Προκήρυξη εκείνες 
οι παράμετροι που θα καταστήσουν μία σύμβαση  Σύμβαση Ενεργειακής 
Απόδοσης (ΣΕΑ). 

Αυτές οι παράμετροι είναι κατά κύριο λόγο οι εξής:

Απαίτηση για προδιαγραφή αποτελέσματος και εγγύησης εξοικονόμησης 
ενέργειας
Απαίτηση για Πρόγραμμα Μέτρησης & Επαλήθευσης της εξοικονόμησης, 
Υπηρεσίες συντήρησης 
Τμηματική πληρωμή του Αναδόχου σε βάθος χρόνου.
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Η Αναθέτουσα Αρχή θέτει το πλαίσιο της παρέμβασης:

«Ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού του ισογείου του κεντρικού
κτιρίου του, με τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων υψηλής ενεργειακής
απόδοσης και αυτοματισμών με αισθητήρες παρουσίας και dimming με αισθητήρες
φωτός στους χώρους γραφείων».

Σκοπός:
Τόσο η βελτίωση της ποιότητας φωτισμού του ισογείου του κεντρικού κτιρίου 
όσο και η επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας. Ελάχιστη απαίτηση αποτελεί η 
επίτευξη μείωσης ισχύος του συστήματος φωτισμού τουλάχιστον κατά 30%
που θα οδηγήσει σε αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 30% 
επί της κατανάλωσης φωτισμού. 

66/21

Προσδιορισμός Παρέμβασης
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Το ΚΑΠΕ
Ισόγειο κεντρικού κτιρίου
Νέα φωτιστικά σώματα με αυτοματισμούς.
Μέθοδος Α και Β, IPMVP Volume I EVO 10000 – 1:2012
Baseline: 24.144kWh/ έτος (προσαρμογή ως προς το ποσοστό καμένων λαμπτήρων)
Μείωση ισχύος τουλάχιστον 30%  αναμενόμενη εξοικονόμηση τουλάχιστον 30%
Η πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας θα είναι ακόμη μεγαλύτερη λόγω των αυτοματισμών 
και του dimming

67/21

Αναθέτουσα Αρχή

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Πλαίσιο 
προτεινόμενης 

λύσης

Κατανάλωση 
Βάσης (Baseline)

Μέθοδος 
Μέτρησης & 

Επαλήθευσης

Απαιτήσεις 
συντήρησης

Η Αναθέτουσα Αρχή προκειμένου να βγάλει μια Προκήρυξη στη λογική της ΣΕΑ 
καλείται να προσδιορίσει τα ακόλουθα:
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Βασικά σημεία προκήρυξης

 Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται ο Διαγωνισμός οφείλει να εκπονήσει Φωτοτεχνική
Μελέτη η οποία αποδεικνύει ότι η προτεινόμενη παρέμβαση στο σύστημα φωτισμού 
ικανοποιεί το πρότυπο CEN Standard EN12464−1.

 Ο υποψήφιος ανάδοχος στην τεχνική προσφορά του προτείνει επακριβώς μια λύση, 
ακολουθώντας το πλαίσιο που έχει δώσει η Αναθέτουσα Αρχή.

 Διάρκεια σύμβασης 3 έτη

Επίσης προβλέπεται:

 Σταδιακή Αποπληρωμή του Αναδόχου

 Εγγυημένο ποσοστό εξοικονόμηση ενέργειας

 Συγκεκριμένη Μέθοδος Μέτρησης & Επαλήθευσης της εξοικονόμησης

 Οικονομική Ρήτρα σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται η συμφωνημένη εξοικονόμηση 
ενέργειας (αποζημίωση εξισορρόπησης της διαφοράς)

 Συντήρηση από τον Ανάδοχο για τα τρία έτη της ΣΕΑ

Συνοπτικός διαγωνισμός, μικτής σύμβασης προμήθειας και υπηρεσίας.
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Οικονομική Ρήτρα
Εάν από τις ετήσιες εκθέσεις μέτρησης και επαλήθευσης των 
Παραδοτέων Π5-Π7 προκύψει, ότι η εγγυημένη 
εξοικονόμηση δεν επιτυγχάνεται σύμφωνα με όσα έχουν 
οριστεί στο τεύχος της προσφοράς από τον Ανάδοχο, 
(λαμβάνοντας υπόψη το περιθώριο ανοχής), ο ανάδοχος 
οφείλει να καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή αποζημίωση 
εξισορρόπησης της διαφοράς. 
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Συντήρηση
Ο «Ανάδοχος» είναι υποχρεωμένος κάθε τρίμηνο να κάνει 
επιτόπιο έλεγχο (σε συνεννόηση με την «Αναθέτουσα Αρχή»), 
για όσο διαρκεί η σύμβαση, με κατάλληλα όργανα (π.χ. 
luxmeter), προκειμένου να διαπιστώνεται η καλή λειτουργία του 
συστήματος φωτισμού καθώς και να διασφαλίζεται ότι το 
επίπεδο έντασης φωτισμού (lux) του κάθε φωτιστικού, στο 
επίπεδο εργασίας, παραμένει τουλάχιστον στο 90% της 
εγκεκριμένης φωτοτεχνικής μελέτης (Παραδοτέο Π1), ειδάλλως ο 
ανάδοχος θα προβαίνει εντός 48 ωρών σε διορθωτικές 
ενέργειες.
Σε περίπτωση κατά την οποία η «Αναθέτουσα Αρχή» εντοπίσει 
ενδεχόμενες δυσλειτουργίες του συστήματος φωτισμού (π.χ. 
μειωμένη απόδοση ή καμένοι λαμπτήρες) θα ειδοποιούν τον 
«Ανάδοχο» κι αυτός είναι υποχρεωμένος εντός 48 ωρών (από 
την ειδοποίηση) να ελέγξει και να αποκαταστήσει την όποια 
βλάβη.
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Παράδειγμα εφαρμογής ΣΕΑ – Το κτίριο του ΚΑΠΕ
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Μετρητικός Εξοπλισμός 
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Δεδομένα Μετρήσεων
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Μέτρηση & Επαλήθευση

Περίοδος Παρακολούθησης Εγγυημένο 
ποσοστό 
εξοικονόμησης 
ενέργειας 

Πραγματικό 
ποσοστό 
εξοικονόμησης 
ενέργειας

Απόκλιση 
ποσοστού 
εξοικονόμησης 

Χρονικό 
Διάστημα

(6) (7)= (3) / (1) (7) – (6)

1η Π.Π 08/07/2017
31/07/2017

64,5% 80,7% 16,2% >-3,23%

2η Π.Π 1/08/2017
31/08/2017

64,5% 84,6% 20,1% >-3,23%

3η Π.Π 01/09/2017
30/09/2017

64,5% 84,8% 20,3% >-3,23%

Μέσος Όρος 83,3%
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ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ
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Το πιλοτικό έργο της Φυσικό Αέριο Αττικής
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• Ενεργειακός έλεγχος (ολοκληρώθηκε Δεκέμβριος 2018)

• Άμεση εγκατάσταση θερμιδομετρητή στην παροχή θερμού νερού των 
εγκαταστάσεων (Ιανουαρίος 2019)

• Βελτιστοποίηση κατανομής δαπανών

• Προτάσεις εφαρμογής καινοτόμων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας 
στον φωτισμό (αναμένεται να υποβληθούν μέσα Φεβρουαρίου 2019) 

• Κεντρικός αυτόματος έλεγχος λειτουργίας των FCU για την επίτευξη συνθηκών θερμικής 
άνεσης

• Πιλοτική εφαρμογή αναβάθμισης ποιότητας φωτισμού σε επιλεγμένο χώρο

• Υπογραφή ΣΕΑ και υλοποίηση έργου (μέχρι τέλος Μάιου 2019)
• Χρηματοδότηση Έργου από την Φυσικό Αέριο Αττικής
• Αποπληρωμή της προσφερόμενης υπηρεσίας σταδιακά με βάση την εξοικονόμηση 

ενέργειας
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Γιατί πάρθηκε η απόφαση υλοποίησης;

…….κατά σειρά προτεραιότητας

• Πιλοτική εφαρμογή ενεργειακής υπηρεσίας προκειμένου να
εξεταστεί η δυνατότητα να προσφερθεί αυτή η υπηρεσία
μελλοντικά και στους πελάτες της.

• Πιλοτική εφαρμογή επεμβάσεων βελτίωσης της οπτικής άνεσης
και εκτίμηση του μη-ενεργειακού οφέλους (π.χ. αύξηση της
εργατικότητας των υπαλλήλων).

• Εξορθολογισμός και διαφάνεια κατανομής δαπανών.

• Εξοικονόμηση ενέργειας
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