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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
απευθύνονται σε δημόσιους και ιδιωτικούς πελάτες, σε όλους τους παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, 
σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε προσωπικό προμηθειών και σε φορείς χάραξης πολιτικής. Ο στόχος 
τους είναι να ανταποκριθούν στην επείγουσα ανάγκη της αγοράς για την τυποποίηση των υπηρεσιών 
ενεργειακής απόδοσης. Τα κριτήρια και οι πληροφορίες που έχουν εκπονηθεί αποτελούν τη βάση για 
την πιστοποίηση των υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης και αποτελούν σημαντικό βήμα προς την 
ευρωπαϊκή τυποποίηση των υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης.

Οι κατευθυντήριες γραμμές καθορίζουν και υλοποιούν τεχνικά, οικονομικά, επικοινωνιακά και άλλα 
κριτήρια, τα οποία επιτρέπουν την εφαρμογή ενός εμπεριστατωμένου συνόλου κριτηρίων ποιότητας στα 
συστήματα διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας. Εισάγονται κριτήρια αξιολόγησης καθώς και 
διαδικασίες συλλογής τεκμηρίων και επαλήθευσης. Τα καθορισθέντα κριτήρια βασίζονται εν μέρει σε 
«προκαταρκτικά κριτήρια ποιότητας για υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης» που αναπτύχθηκαν για την 
αυστριακή αγορά στο πλαίσιο του έργου Transparense.

Η παρούσα έκδοση συνιστά σχέδιο των κατευθυντήριων οδηγιών που θα υποβληθούν σε διεξοδική 
διαδικασία ανατροφοδότησης ως το τέλος του έτους 2018. Η ανατροφοδότηση θα προέλθει από μια 
σειρά ευρωπαϊκών εργαστηρίων συζήτησης. Το σχέδιο των κατευθυντήριων γραμμών διατίθεται και στο 
διαδίκτυο στη διεύθυνση qualitee.eu για σχόλια.
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2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

2.1 ΚΠ 1 Επαρκής ανάλυση

Γενικό πλαίσιο και σημασία

Η ανάλυση μιας μονάδας κατανάλωσης ενέργειας (κτίριο, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μονάδα κ.λπ.) 
όσον αφορά την πιθανή εξοικονόμηση ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού των 
πιθανών μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης (ΒΕΑ), είναι συχνά το πρώτο βήμα σε μια ΥΕΑ. 
Ως εκ τούτου, η ποιότητα της ανάλυσης θα έχει τεράστιο αντίκτυπο και στη συνολική ποιότητα της ΥΕΑ.

Η επάρκεια της ανάλυσης εξαρτάται από τις ακριβείς προϋποθέσεις για την εκτέλεση αυτής της 
ανάλυσης:

Εάν, όσον αφορά ένα αντικείμενο (ακίνητο, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κ.λπ.), δεν υπάρχει καμία (επί 
του παρόντος έγκυρη) ανάλυση, θα χρειαστεί ανάλυση υψηλού επιπέδου, όπου θα αναλύονται όλες οι 
σχετικές ενεργειακές ροές. Από εκεί θα προκύπτουν και θα αξιολογούνται οι προτάσεις για δράσεις σε 
σχέση με τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και οργανωτικές επιπτώσεις τους. Ο προσδιορισμός όλων των 
σχετικών οικονομικά βιώσιμων μέτρων ΒΕΑ θα επιδιωχθεί ως θεμελιώδης στόχος.

Εάν μια πρόσφατη ανάλυση υψηλού επιπέδου είναι ήδη διαθέσιμη και καλύπτει όλες τις σχετικές 
ενεργειακές ροές, μπορεί να είναι σκόπιμο να διενεργηθεί ειδική ανάλυση για επιλεγμένα έργα.

Ο προσδιορισμός των κριτηρίων ποιότητας για την ανάλυση βασίζεται στο πρότυπο EN 16247-1, το 
οποίο αντιπροσωπεύει ένα καλό υπόδειγμα αξιολόγησης.

Κριτήρια αξιολόγησης και διαδικασία επαλήθευσης

Τα κριτήρια αξιολόγησης και η διαδικασία επαλήθευσης περιγράφονται στον πίνακα 1.
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Πίνακας 1 Κριτήρια αξιολόγησης και διαδικασία επαλήθευσης για ΚΠ Επαρκής ανάλυση

ΚΑ Κριτήριο Αξιολόγησης Τεκμήριο Επαλήθευση Σχόλιο

1‐1 Συμφωνία επί της 
διαδικασίας ανάλυσης της 
ενέργειας σύμφωνα με το EN 
16247-1

 Τα ακόλουθα στοιχεία της ανάλυσης
πρέπει να εφαρμοστούν:
(1)

Εισαγωγική επαφή (που καλύπτει τουλάχιστον: 
στόχους, πεδίο εφαρμογής, αρτιότητα, 
χρονοδιάγραμμα, κριτήρια, διαθεσιμότητα 
δεδομένων)

(2)
Έναρξη διαβούλευσης (που καλύπτει 
τουλάχιστον: καθορισμό υπεύθυνων στην 
εταιρεία του πελάτη, αποσαφήνιση της 
πρόσβασης, προστασία δεδομένων, 
εμπιστευτικότητα)

(2α) Ορισμός του πεδίου υπηρεσιών και
σχεδιασμού και των συνθηκών πλαίσιο

(3)
Καθορισμός των υφιστάμενων δεδομένων και 
των μεθόδων συλλογής δεδομένων

(4)
Επιτόπια επίσκεψη

(5)
Ανάλυση (που καλύπτει τουλάχιστον: ανάλυση 
της κατανάλωσης ενέργειας, χρονική εξέλιξη, 
συντελεστές προσαρμογής)

(6)
Μορφότυπο υποβολής εκθέσεων

(7)Τελική διαβούλευση (που καλύπτει τουλάχιστον:
παρουσίαση της έκθεσης)

εκ των προτέρων: Η ανάλυση 
σχεδιάστηκε σύμφωνα με το 
πρότυπο;

εκ των υστέρων: Τεκμηρίωση 
της διαδικασίας στην έκθεση 
ανάλυσης;

Σύμφωνα με το πρότυπο,
ωστόσο, η διαδικασία πρέπει 
να είναι

(1) επαρκής,

(2) πλήρης,

(3) αντιπροσωπευτική,

(4) εξακριβώσιμη,

(5) πρόσφορη και

(6) επαληθεύσιμη

Εάν ένα συγκεκριμένο στοιχείο
υπηρεσίας δεν είναι επαρκές,
πρέπει να παρέχεται η αντίστοιχη 
αιτιολογία (π.χ. ο δυσμενής 
λόγος κόστους/οφέλους ενός 
συγκεκριμένου στοιχείου για ένα
δεδομένο έργο)

Όλες οι προδιαγραφές θα
συζητηθούν με τον πελάτη και
θα συμφωνηθούν εγγράφως.

Εάν υπάρχουν ειδικά για κάθε 
χώρα πρότυπα ενεργειακών 
ελέγχων, μπορεί να 
εφαρμοστούν συμπληρωματικά 
με το EN 16247-1 (για 
παράδειγμα VDI 4602)

1 2 Επαρκής συλλογή εκ των προτέρων: Έχει Εάν δεν αναλύονται 



δεδομένων και ανάλυση Πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

(1) Όλοι οι σχετικοί τομείς κατανάλωσης ενέργειας
πρέπει να περιλαμβάνονται

(2) Ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων ως
προφίλ φορτίου (εξέλιξη κατανάλωσης 
ενέργειας/προσφοράς ενέργειας διαχρονικά)

(3) Καθορισμός σχετικών τιμών στόχων για τα 
πεδία κατανάλωσης ενέργειας και άλλων
παραμέτρων (π.χ. άνεση, στάθμη φωτισμού 
κ.λπ.) 

(4) Τα σημεία αναφοράς κατανάλωσης ενέργειας 
πρέπει να καθοριστούν για όλα τα σχετικά 
πεδία κατανάλωσης ενέργειας

(5) Οι αλληλεξαρτήσεις πρέπει να λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη

(6) Οι παράγοντες που επηρεάζουν την 
κατανάλωση ενέργειας (όπως καιρικές 
συνθήκες, πρότυπα χρήσης, όγκοι παροχής 
κ.λπ.) πρέπει να καθορίζονται, να εγκρίνονται 
από τον πελάτη και να εντάσσονται στη γραμμή 
βάσης

συμφωνηθεί η συμμόρφωση
με τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται
στη στήλη "τεκμήριο";

εκ των υστέρων: Πραγματική 
συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις που αναφέρονται
στη στήλη «τεκμήριο» στην 
έκθεση ανάλυσης;

συγκεκριμένα πεδία
κατανάλωσης ενέργειας,
πρέπει να παρέχεται η ανάλογη 
αιτιολογία (π.χ. αμελητέο
μερίδιο κατανάλωσης συνολικής 
ενέργειας).

Αναλυτικός κατάλογος 
συντελεστών και περιόδων 
προσαρμογής
συμπεριλαμβανομένου
του καθορισμού του εμπορικού 
τομέα και του τύπου κτιρίου.



1 3
Επάρκεια της απόκλισης των 
συνιστώμενων μέτρων 
βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης (ΒΕΑ)

Τα ελάχιστα κριτήρια της Οδηγίας για την 
ενεργειακή απόδοση (2012/27/ΕΕ) πρέπει να 
πληρούνται.

α) Συνιστώμενες ενέργειες που πρέπει να 
ταξινομηθούν βάσει του δυναμικού 
εξοικονόμησης ενέργειας και της οικονομικής 
τους σκοπιμότητας (ROI).

β) Συνιστώμενες ενέργειες που πρέπει να 
βασιστούν σε δυναμικές μεθόδους 
υπολογισμού λαμβάνοντας υπόψη τον κύκλο 
ζωής μιας ενέργειας (λαμβάνοντας επίσης 
υπόψη τις υπολειμματικές αξίες)

γ) Η βάση υπολογισμού της ανάλυσης
οικονομικής σκοπιμότητας πρέπει να τύχει 
συμφωνίας με τον πελάτη και να τεκμηριώνεται 
με διαφάνεια (π.χ. υπολογιζόμενο επιτόκιο, 
προβλέψεις αύξησης των τιμών).

(δ) Εφαρμογή της ανάλυσης ευαισθησίας για τις 
καθοριστικές παραμέτρους.

(στ) Σύγκριση των διαθέσιμων συστημάτων με τις 
πιο αποδοτικές εγκαταστάσεις στην αγορά

(ε) Αξιολόγηση της διαθεσιμότητας 
χρηματοδοτικής στήριξης μέσω δημόσιων 
προγραμμάτων

εκ των προτέρων: Έχει 
συμφωνηθεί η συμμόρφωση
με τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στη στήλη 
«τεκμήριο»;

εκ των υστέρων: Πραγματική 
συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις που αναφέρονται
στη στήλη «τεκμήριο» στην 
ανάλυση;

Στην πορεία, πρέπει να 
ελεγχθούν τα εξής, όσον 
αφορά τα μεμονωμένα 
προτεινόμενα μέτρα ΒΕΑ:

αναλογικότητα της 
εξοικονόμησης ενέργειας 
από τα συνιστώμενα 
μέτρα ΒΕΑ που 
σχετίζονται με τη 
συνολική ποσότητα 
κατανάλωσης ενέργειας 

αντιπροσωπευτικότητα, 
εάν η αξιολόγηση των 
μέτρων συνάγεται από 
παρόμοια έργα 

ρεαλιστικές υποθέσεις για 
την αξιολόγηση των 
συνιστώμενων μέτρων

Εάν η ανάλυση ευαισθησίας
αποτελεί συμβατική υποχρέωση, 
οι καθοριστικές παράμετροι της
ανάλυσης ευαισθησίας πρέπει
να συμφωνηθούν με τον πελάτη.



2.2 ΚΠ 2 Ποιότητα εφαρμογής των τεχνικών μέτρων βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης

Γενικό πλαίσιο και σημασία

Σε πολλές περιπτώσεις, η παροχή μιας ΥΕΑ συνδέεται με την εφαρμογή τεχνικών μέτρων. Ένα ευρύ 
φάσμα προτύπων ποιότητας μπορεί να επιτευχθεί στην πράξη παράλληλα με την παροχή υπηρεσιών 
από την άποψη αυτή. Ως εκ τούτου, το ΚΠ 2 προβλέπει μια σειρά προτύπων ποιότητας που πρέπει να 
τηρούνται κατά την εφαρμογή των τεχνικών μέτρων. Κατά τη διαδικασία αυτή, η τήρηση των προτύπων 
που ρυθμίζουν την εφαρμογή τεχνικών μέτρων είναι ύψιστης σημασίας. Επιπλέον, πρέπει να 
διασφαλιστεί ότι ο χειριστής του κτιρίου θα είναι σε θέση να χειριστεί τις εγκαταστάσεις που έχουν 
εγκατασταθεί πρόσφατα μετά το πέρας του έργου.

Κριτήρια αξιολόγησης και διαδικασία επαλήθευσης

Τα κριτήρια αξιολόγησης και η διαδικασία επαλήθευσης περιγράφονται στον πίνακα 2.

www.qualitee.eu



Πίνακας 2 Ποιότητα εφαρμογής των τεχνικών μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης

ΚΑ Κριτήριο αξιολόγησης Τεκμήριο Επαλήθευση Σχόλιο

2 1 Επίδοση υπηρεσιών
σύμφωνα με ισχύοντα 
πρότυπα, νόμους και 
επίσημες άδειες

Συμμόρφωση με τεχνικά πρότυπα
σχετικά με την εφαρμογή των τεχνικών 
μέτρων που καλύπτουν μεταξύ των άλλων 
τα εξής θέματα:

Γενικές διατάξεις για
κατασκευαστικές υπηρεσίες

Μεμονωμένα τεχνικά πρότυπα για τα 
τεχνικά συστήματα που έχουν βελτιωθεί 
από τις ΥΕΑ

Συμμόρφωση με τις επίσημες άδειες
που σχετίζονται με την παροχή ΥΕΑ

εκ των προτέρων: (α) Η Σύμβαση δεσμεύει τον 
πάροχο ΥΕΑ να συμμορφωθεί με τα 
αναφερόμενα πρότυπα στη στήλη «τεκμήριο», 
με επίσημες άδειες και θεσμικές προϋποθέσεις 
που ισχύουν για το αντικείμενο;

β) Η σύμβαση δεσμεύει τον πάροχο ΥΕΑ να 
επαληθεύσει τις επίσημες άδειες που ισχύουν 
για το αντικείμενο όσον αφορά τη σχέση τους 
με την επικείμενη παροχή ΥΕΑ;

εκ των υστέρων: Τηρήθηκαν τα πρότυπα, οι
θεσμικές προδιαγραφές και οι επίσημες άδειες
κατά την παροχή υπηρεσιών;

Πλήρης, αναλυτικός 
κατάλογος των 
προτύπων που πρέπει
να τηρηθούν δεν 
δύναται να καταρτιστεί 
εδώ λόγω της 
ετερογένειας των ΥΕΑ. 
Επιπλέον, πρέπει να 
εφαρμοστούν ειδικά 
τεχνικά πρότυπα για 
κάθε χώρα.

2‐2 Παράδοση σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα

Καθορισμός των χρονοδιαγραμμάτων για 
την εφαρμογή των τεχνικών μέτρων, μαζί με 
τον πελάτη

Συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα
χρονοδιαγράμματα

Οι διεργασίες για την προσαρμογή των
χρονοδιαγραμμάτων πρέπει να 
διευκρινιστούν με τον πελάτη και να 
συμβασιοποιηθούν

εκ των προτέρων: Η σύμβαση περιέχει είτε ένα 
σταθερό χρονοδιάγραμμα ή μια διαδικασία που 
καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο ο πάροχος 
υπηρεσιών θα διαβουλευτεί και θα συμφωνήσει
τα χρονοδιαγράμματα με τον πελάτη;

εκ των υστέρων: Τα συμφωνηθέντα 
χρονοδιαγράμματα
τηρήθηκαν κατά την εφαρμογή των τεχνικών 
μέτρων;

2‐3 Έναρξη παροχής 
υπηρεσιών και 
τεκμηρίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών

Διαθεσιμότητα των αντίστοιχων
προσεγγίσεων και εργαλείων για την
έναρξη παροχής των υπηρεσιών (π.χ.
αρχείο παραλαβής)

εκ των προτέρων: Η σύμβαση περιέχει είτε μια
δέσμευση εφαρμογής των αντίστοιχων 
προσεγγίσεων και εργαλείων για την έναρξη 
παροχής των υπηρεσιών;
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εκ των υστέρων: Εφαρμόστηκαν τα 
συμφωνηθέντα εργαλεία και
προσεγγίσεις στην πράξη;

2‐4 Ενημέρωση χρηστών ή
προσωπικού λειτουργίας

Διαθεσιμότητα και συμμόρφωση με
τα πρότυπα ενημέρωσης

εκ των προτέρων: Η Σύμβαση περιέχει ένα 
σχέδιο ενημέρωσης των χρηστών;

εκ των υστέρων: Τηρήθηκε το συμφωνηθέν 
σχέδιο;

2‐5 Διασφάλιση της 
λειτουργικότητας των 
πρόσφατα εγκατεστημένων 
εγκαταστάσεων μετά τη 
λήξη της Σύμβασης

Πρέπει να ληφθούν τα εξής μέτρα:

Αποκάλυψη των απαιτήσεων
και συμφωνιών συντήρησης
μεταξύ του παρόχου ΥΕΑ και του
πελάτη σχετικά με την εκτέλεση 
εργασιών συντήρησης

Δέσμευση για τη διαθεσιμότητα
των ανταλλακτικών και του 
απαιτούμενου λογισμικού κατά τη 
διάρκεια μιας καθορισμένης 
ελάχιστης χρονικής περιόδου

Καθορισμός των περιόδων και 
των συμβάσεων εγγύησης σε 
περιπτώσεις εγγύησης.

εκ των προτέρων: Η Σύμβαση περιέχει τους
κανονισμούς που αναφέρονται στη στήλη 
«τεκμήριο»;

εκ των υστέρων: Τηρήθηκαν οι συμφωνηθέντες
κανονισμοί;

Στην πράξη, η
διαθεσιμότητα 
λογισμικού έχει 
αποδειχθεί ότι είναι
κρίσιμη μετά τη λήξη
της σύμβασης. Η
ελάχιστη περίοδος
σταθερής συντήρησης
θα πρέπει να σχετίζεται 
με την περίοδο 
αποπληρωμής της
ενέργειας (π.χ. 
τουλάχιστον διπλάσια).
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2.3 ΚΠ 3 Εγγύηση εξοικονόμησης

Γενικό πλαίσιο και σημασία

Ορισμένες ΥΕΑ υπόσχονται ότι θα υπάρξει εξοικονόμηση συγκεκριμένου μεγέθους. Τέτοιες υποσχέσεις 
- κοινώς γνωστές ως εγγύηση εξοικονόμησης - πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις για να 
είναι πραγματικά επωφελείς για τον πελάτη.

Τυπικά, προσφέρονται δύο διαφορετικοί τύποι εγγυήσεων εξοικονόμησης:

Εγγύηση εξοικονόμησης τύπου 1 ("Εγγυημένη εξοικονόμηση"): Η μείωση των απολαβών πρέπει να είναι 
τουλάχιστον αντίστοιχη του επιπέδου της μη επίτευξης μιας υπόσχεσης εγγύησης. Αυτή είναι η 
συνηθισμένη εγγύηση εξοικονόμησης μιας σύμβασης ενεργειακής απόδοσης.

Εγγύηση εξοικονόμησης τύπου 2 ("Κοινόχρηστη εξοικονόμηση"): Η επιτευχθείσα εξοικονόμηση θα 
κατανεμηθεί μεταξύ του παρόχου παροχής υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης και του πελάτη κατά 
συγκεκριμένη αναλογία. Συχνά αυτός ο τύπος Σύμβασης ονομάζεται "σύμβαση κοινόχρηστης 
εξοικονόμησης".

Εάν η εγγύηση περιορίζεται μόνο στη συμφωνία μιας συγκεκριμένης τιμής ενέργειας - όπως συμβαίνει 
στην περίπτωση των συμβάσεων παροχής ενέργειας - το κριτήριο ποιότητας για την εγγύηση 
εξοικονόμησης δεν θα ισχύει.

Κριτήριο αξιολόγησης και διαδικασία επαλήθευσης

Τα κριτήρια αξιολόγησης και η διαδικασία επαλήθευσης περιγράφονται στον πίνακα 3.
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Πίνακας 3 Κριτήρια αξιολόγησης και διαδικασία επαλήθευσης για ΚΠ 3 Εγγύηση 
εξοικονόμησης

ΚΑ Κριτήριο 
αξιολόγησης

Τεκμήριο Επαλήθευση Σχόλιο

3‐1 Εξάρτηση των 
απολαβών από την 
τήρηση της εγγύησης
εξοικονόμησης

Εγγύηση εξοικονόμησης τύπου 1: 

Η μείωση των απολαβών πρέπει να 
είναι τουλάχιστον αντίστοιχη του 
επιπέδου της μη επίτευξης της 
εγγυημένης εξοικονόμησης 
ενέργειας.

Εγγύηση εξοικονόμησης τύπου 2: Η 
επιτευχθείσα εξοικονόμηση θα 
κατανεμηθεί μεταξύ του παρόχου 
υπηρεσιών EΑ και του πελάτη κατά 
συγκεκριμένη αναλογία.

Βάσει των συμβατικών 
όρων που σχετίζονται με 
την εγγύηση εξοικονόμησης 
ενέργειας

Και οι δύο τύποι θα οδηγήσουν σε 
διαφοροποίηση όσον αφορά την ποιότητα της 
υπόσχεσης εγγύησης: Γενικά, ο τύπος 1 
προτιμάται από τους πελάτες, επειδή το μέγιστο 
επίπεδο πληρωμής είναι γνωστό από πριν. 
Ωστόσο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις (π.χ. 
απρόβλεπτες συνθήκες μέτρησης και 
επαλήθευσης), οι εγγυήσεις εξοικονόμησης 
τύπου 1 είναι δύσκολο να εφαρμοστούν ή δεν 
προτιμώνται από τον πελάτη.

3-2 Επιτευχθείσα 
εγγυημένη 
εξοικονόμηση (ισχύει 
μόνο για την εγγύηση 
εξοικονόμησης 
τύπου 1)

Η επιτευχθείσα εξοικονόμηση δεν 
είναι μικρότερη από την εγγυημένη 
εξοικονόμηση.

Ισχύουν τα ακόλουθα επίπεδα 
αποκλίσεων:

Μικρή απόκλιση: έχει επιτευχθεί 
εξοικονόμηση μικρότερη από το 
100% της εγγυημένης 
εξοικονόμησης και μεγαλύτερη 
ή ίση με 95%

Σοβαρή απόκλιση: έχει 
επιτευχθεί εξοικονόμηση 
μικρότερη από το 95% της 
εγγυημένης εξοικονόμησης και

Η επαλήθευση αυτού του 
κριτηρίου μπορεί να γίνει 
μόνο εκ των υστέρων:
Συγκρίνετε το ποσό της
επιτευχθείσας 
εξοικονόμησης που 
αναφέρεται στην έκθεση 
Μέτρησης και 
Επαλήθευσης (M&V) με την 
εγγυημένη εξοικονόμηση 
που αναφέρεται στη 
σύμβαση.

Το κριτήριο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί μόνο 
στις εγγυήσεις εξοικονόμησης τύπου 1.
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υψηλότερη ή ίση με 80%
Μη αποδεκτή απόκλιση: έχει 
επιτευχθεί εξοικονόμηση
μικρότερη από το 80% της 
εγγυημένης εξοικονόμησης

3‐3 Επαρκή χρονικά 
διαστήματα για την
επαλήθευση 
συμμόρφωσης
με υπόσχεση 
εγγύησης

Επαλήθευση της εκπλήρωσης της 
εγγύησης τουλάχιστον
μία φορά ετησίως.

εκ των προτέρων: Βάσει 
των
συμβατικών όρων
εκ των υστέρων: 
Τηρήθηκαν τα 
συμφωνηθέντα
χρονικά διαστήματα;

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις υπάρχει 
συγκεκριμένος τύπος σύμβασης όπου η 
συμμόρφωση με τις εγγυήσεις εξοικονόμησης 
επαληθεύεται κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά 
τη δοκιμαστική περίοδο - συνήθως συνδέεται 
με την πλήρη αποπληρωμή ολόκληρης της 
επένδυσης μετά την αρχική επαλήθευση της 
εξοικονόμησης ενέργειας.
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2.4 ΚΠ 4 Επαλήθευση εξοικονόμησης ενέργειας

Γενικό πλαίσιο και σημασία

Ο προσδιορισμός ή/και η εφαρμογή εξοικονόμησης ενέργειας βρίσκεται στο επίκεντρο των ΥΕΑ. Για τον 
λόγο αυτόν, η ποιότητα των ΥΕΑ καθορίζεται επίσης από τον τρόπο επαλήθευσης της εξοικονόμησης 
ενέργειας. Η εξοικονόμηση ενέργειας δεν δύναται να συναχθεί βάσει άμεσων μετρήσεων αλλά πάντοτε 
βάσει υπολογισμών. Με απλά λόγια, διακρίνονται τρεις προσεγγίσεις:

1. Επαλήθευση βάσει της μετρούμενης κατανάλωσης ενέργειας: Ακόμη και σε μέρη όπου υπάρχει 
διαθέσιμος εξοπλισμός μέτρησης για την καταγραφή της κατανάλωσης ενέργειας, η εξοικονόμηση 
ενέργειας προσδιορίζεται μέσω της σύγκρισης της τρέχουσας τιμής με την κατανάλωση αναφοράς 
(συχνά ονομάζεται "γραμμή βάσης"). Παράλληλα, οι παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση 
ενέργειας που δεν προκαλούνται από τις ΥΕΑ πρέπει να "φιλτραριστούν" (συχνά αναφέρεται ως 
"διαδικασία προσαρμογής", π.χ. για τις επιπτώσεις των διακυμάνσεων των καιρικών συνθηκών).

2. Μηχανικός υπολογισμός εξοικονόμησης ενέργειας: Χρήση σύνθετων μεθόδων υπολογισμού και 
προσομοίωσης βασισμένων σε μεγάλο βαθμό σε πρότυπα.

3. Εκτίμηση εμπειρογνωμόνων: Προέρχεται από εξοικονόμηση που πραγματοποιήθηκε από 
παρόμοιες και συγκρίσιμες περιπτώσεις.

Αφενός, η επάρκεια μιας διαδικασίας επαλήθευσης εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των εφαρμοζόμενων 
ΥΕΑ και, αφετέρου, από το περιβάλλον στο οποίο εφαρμόζονται οι ΥΕΑ. Για τις ΥΕΑ που περιλαμβάνουν 
εγγυήσεις εξοικονόμησης (όπως συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης ή συμβάσεις εγγυημένης απόδοσης), 
θα πρέπει να εφαρμοστεί η προσέγγιση ένα (επαλήθευση βάσει της μετρούμενης κατανάλωσης ενέργειας).

Για να αναπτυχθεί μια επαρκής μέθοδος προσδιορισμού της εξοικονόμησης ενέργειας, υπάρχουν δύο 
κορυφαία πρότυπα:

IPMVP (Διεθνές Πρωτόκολλο Μέτρησης και Επαλήθευσης Επιδόσεων)

ISO 50015: 2014 (Συστήματα διαχείρισης ενέργειας - Μέτρηση και επαλήθευση της 

ενεργειακής επίδοσης οργανισμών - Γενικές αρχές και οδηγίες)

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 ΚΠ 4 Επαλήθευση εξοικονόμησης ενέργειας

ΚΑ Κριτήριο Αξιολόγησης Τεκμήριο Επαλήθευση Σχόλιο
4‐1 Εφαρμογή μιας

τυποποιημένης μεθόδου
για τον υπολογισμό της
εξοικονόμησης ενέργειας

Εφαρμογή μίας εκ
των δύο τυποποιημένων
μεθόδων:

IPMVP

ISO 50015:2014

εκ των προτέρων: Προβλέπεται 
η εφαρμογή των επιλεγμένων 
προτύπων στη Σύμβαση; 
Προβλέπεται επακριβώς ποια 
από τις προσεγγίσεις που 
καθορίζονται στα πρότυπα θα 
πρέπει να υιοθετηθεί;

εκ των υστέρων: Υλοποιήθηκε 
η επαλήθευση της 
εξοικονόμησης ενέργειας 
σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη προσέγγιση;

Εφόσον το IPMVP και το ISO 50015 προσφέρουν 
μόνο ένα μεθοδολογικό πλαίσιο, συνιστάται να 
αναλυθεί η συγκεκριμένη μέθοδος επαλήθευσης 
για τις εν λόγω ΥΕΑ, καθώς και το χρονοδιάγραμμα 
των δραστηριοτήτων M&V, ο καθορισμός των 
αλγορίθμων υπολογισμού και οι αρμοδιότητες M&V 
(π.χ. συμφωνία ενός Σχεδίου M&V συγκεκριμένου 
έργου ως παράρτημα στη ΣΕΑ)

4‐2 Επιλογή της πιο
κατάλληλης προσέγγισης 
για την επαλήθευση της
εξοικονόμησης ενέργειας

Αιτιολόγηση της επιλογής των 
προσεγγίσεων M&V.

Παρουσίαση των οφελών και 
των περιορισμών της 
επιλεχθείσας προσέγγισης
σε σύγκριση με πιθανές 
εναλλακτικές λύσεις. Συμφωνία 
μεταξύ παρόχου υπηρεσιών και 
πελάτη

Διαθεσιμότητα μιας τέτοιας 
αιτιολόγησης κατά τον χρόνο 
σύναψης της Σύμβασης (εκ των 
προτέρων)

Οι προσεγγίσεις που βασίζονται στις μεθόδους 
μέτρησης είναι πιο ισχυρές (στο πλαίσιο της 
επαλήθευσης της παρεχόμενης εξοικονόμησης) 
από τους μηχανικούς υπολογισμούς και αυτοί
με τη σειρά τους είναι πιο ισχυροί από τις 
εκτιμήσεις των εμπειρογνωμόνων. Σε περίπτωση 
που επιλέγονται λιγότερο ισχυρές μέθοδοι, πρέπει 
να αιτιολογούνται ανάλογα. Οι επιτρεπόμενοι λόγοι 
είναι:

 Αδυναμία εφαρμογής, δεν υπάρχουν διαθέσιμες 
τιμές μέτρησης, υπερβολικά περίπλοκη μέθοδος 
προσαρμογής,

 η προσέγγιση μέτρησης δεν είναι επαρκώς 
ακριβής



4‐3
Σαφής ορισμός της
γραμμής βάσης 
(κατανάλωση
αναφοράς)

Καθορισμός μιας
γραμμής βάσης βάσει μιας
χωριστής αξιολόγησης
των δεδομένων της γραμμής 
βάσης

εκ των προτέρων: Η γραμμή 
βάσης, ως προς την οποία
η εξοικονόμηση ενέργειας θα 
επαληθευθεί, έχει καθοριστεί,
αιτιολογηθεί και συμφωνηθεί 
μεταξύ των συμβαλλόμενων 
μερών;

εκ των υστέρων: Έχει γίνει 
χρήση της συμφωνηθείσας
γραμμής βάσης για την 
επαλήθευση της 
εξοικονόμησης ενέργειας;

 Το κόστος της προσέγγισης είναι σχετικά 
μεγάλο σε σύγκριση με την αναμενόμενη 
εξοικονόμηση ενέργειας

Η αιτιολόγηση πρέπει να τίθεται στη διάθεση του 
πελάτη ΥΕΑ πριν από τη σύναψη της Σύμβασης.
Η βασική γραμμή πρέπει να οριστεί πριν ξεκινήσει 
το έργο ΥΕΑ. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα 
έργα όπου η επαλήθευση βασίζεται στη 
μετρούμενη κατανάλωση ενέργειας, αλλά και για τα 
έργα, όπου αιτιολογείται ένας μηχανικός 
υπολογισμός ή μια εξειδικευμένη εκτίμηση της 
εξοικονόμησης ενέργειας (λαμβάνοντας υπόψη το 
ΚΑ 4-2), η γραμμή βάσης πρέπει να καθοριστεί και
να συμφωνηθεί εκ των προτέρων.

4‐4
Σαφής ορισμός της
βάσης προσαρμογής του
υπολογισμού
εξοικονόμησης ενέργειας

Καθορισμός μιας
ξεκάθαρα καθορισμένης
μεθοδολογίας
προσαρμογής
συμπεριλαμβανομένων των 
εξής:



διαφανής αξιολόγηση 
των συντελεστούν που 
επιδρούν στην 
κατανάλωση ενέργειας

εκ των προτέρων: 
Συμφώνησαν μια συγκεκριμένη 
μεθοδολογία προσαρμογής τα
συμβαλλόμενα μέρη; Έχει 
διεξαχθεί μια αξιολόγηση
που καταδεικνύει ότι οι 
επιδρώντες παράγοντες έχουν
ληφθεί επαρκώς υπόψη, και 
βάσει διαχρονικών δεδομένων, 
στη συμφωνηθείσα 
μεθοδολογία προσαρμογής; Η 
ορθότητα της προτεινόμενης 
μεθοδολογίας αξιολογήθηκε σε 
σύγκριση με το αναμενόμενο 
μέγεθος της εξοικονόμησης, και 
το σφάλμα είναι μικρό 
συγκριτικά.

Η προσαρμογή των μετρούμενων ενεργειακών 
δεδομένων είναι απαραίτητη για να 
"αφαιρεθούν" οι παράγοντες επηρεασμού της 
κατανάλωσης ενέργειας που δεν προκύπτουν 
από τις παρεχόμενες ΥΕΑ (κυρίως καιρικές 
συνθήκες και συνθήκες χρήσης).Η χρήση 
εξισώσεων ειδικής προσαρμογής πρέπει να 
αιτιολογείται μέσω της ανάλυσης διαχρονικών 
δεδομένων (π.χ. αιτιολογείται το μερίδιο της 
κατανάλωσης θερμότητας ανεξάρτητα από τις 
καιρικές συνθήκες βάσει επαρκούς αξιολόγησης 
διαχρονικών προτύπων κατανάλωσης; Αυτό 
συχνά επιτυγχάνεται μέσω της ανάλυσης 
παλινδρόμησης).
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  παρουσίαση ειδικών 
εξισώσεων
προσαρμογής

       καθορισμός των 
απαιτούμενων δεδομένων 
και πληροφοριών

αξιολόγηση της ορθότητας 
της προτεινόμενης 
μεθοδολογίας σε σύγκριση 
με το μέγεθος της
εξοικονόμησης

εκ των υστέρων: Έλεγχος 
αποταμίευσης που 
πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με 
συγκεκριμένες μεθοδολογίες. 
Τεκμηρίωση όλων των στοιχείων 
για τη διαδικασία προσαρμογής 
και συμφωνία μεταξύ των 
συμβαλλομένων για 
οποιεσδήποτε προσαρμογές που 
δεν προβλέπονται στη
μεθοδολογία προσαρμογής και
στις εξισώσεις (μη συνήθη 
συμβάντα)

Η επαλήθευση της εξοικονόμησης ενέργειας που 
βασίζεται στον μηχανικό υπολογισμό ή την 
εκτίμηση εμπειρογνωμόνων συνήθως δεν 
χρειάζεται προσαρμογή.

Όσον αφορά την ακρίβεια της προτεινόμενης 
μεθοδολογίας, απαιτείται το σφάλμα στη μέθοδο 
να είναι μικρό σε σύγκριση με το μέγεθος της 
εξοικονόμησης που πρέπει να μετρηθεί.

Η M&V δεν σχετίζεται μόνο με τον υπολογισμό 
της εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά αναφέρεται 
επίσης στην εκπλήρωση καθορισμένων 
διαδικασιών και αρμοδιοτήτων.

4‐5 Διαφάνεια και
συμφωνία των 
διαδικασιών M&V
διαδικασίες και σχετικές
υποχρεώσεις

Συμφωνία επί μιας διαδικασίας 
για την εφαρμογή των
διαδικασιών M&V («διαδικασίες 
Μ&V»)

εκ των υστέρων: Τεκμηρίωση ή 
υπογραφή που καταδεικνύει ότι 
ο πελάτης έχει κατανοήσει την 
προσέγγιση επαλήθευσης
και τις σχετικές υποχρεώσεις

εκ των υστέρων: έχει εφαρμοστεί 
η M&V σύμφωνα με τις 
συμφωνηθείσες διαδικασίες 
M&V, αποφάσεις και συμφωνίες
μεταξύ των συμβαλλομένων 
μερών που αφορούν τη M&V 
τεκμηριώνονται και 
υπογράφονται
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2.5 ΚΠ 5 Διατήρηση και συντήρηση αξίας

Γενικό πλαίσιο και σημασία

Ορισμένες ΥΕΑ καλύπτουν επίσης υπηρεσίες που σχετίζονται με τη συντήρηση και την επισκευή 
νέων ή υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Η ποιότητα των υπηρεσιών αυτών επηρεάζει άμεσα τη 
διαθεσιμότητα του (ενεργειακού) συστήματος και τη διατήρηση της αξίας του. Δεδομένου ότι αυτοί οι 
παράγοντες διασφαλίζουν τα επιθυμητά οφέλη και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των έργων πέραν 
της διάρκειας της σύμβασης, επηρεάζουν επίσης τη συνολική ποιότητα των ΥΕΑ.

Κριτήριο 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 ΚΠ 5 Διατήρηση και συντήρηση αξίας

ΚΑ
Κριτήριο 

αξιολόγησης Τεκμήριο Επαλήθευση Σχόλιο

5-1

Συμμόρφωση με τη
διαθεσιμότητα του 
απαιτούμενου
συστήματος

Καταγραφή ωραρίου λειτουργίας και
της διάρκειας αδράνειας
Προδιαγραφές διαθεσιμότητας συστήματος για 
άκρως ευαίσθητες περιοχές: τουλάχιστον 96%

εκ των προτέρων: 
Υποχρέωση στη
Σύμβαση

εκ των υστέρων: Υποβολή 
των αρχείων που 
διαφοροποιούνται μεταξύ 
κρίσιμων και μη κρίσιμων 
αποτυχιών

Δεν έχει νόημα να χορηγείται γενική 
περίοδος διαθεσιμότητας για λιγότερο
ευαίσθητες περιοχές. Για λιγότερο 
ευαίσθητες περιοχές αυτό το κριτήριο 
ποιότητας, επομένως, σχετίζεται με τη 
διόρθωση προβλημάτων και την
καταγραφή των πραγματικών λειτουργικών 
ακολουθιών.

5-2

Ταχεία αντιμετώπιση 
προβλημάτων σε
περίπτωση 
δυσλειτουργίας
των τεχνικών 
συστημάτων

Καταχώριση σφάλματος εντός 30 λεπτών από 
την εμφάνιση ή την αναφορά του σφάλματος
Διόρθωση σφάλματος εντός μέγιστου
διαστήματος 24 ωρών ή εντός 4 ωρών
κανονικού ωραρίου εργασίας κατά μέσο όρο
Εξοικονόμηση αρχείων καταγραφής σφαλμάτων 
που θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά από τον 
πελάτη τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

εκ των προτέρων: 
Υποχρέωση στη
Σύμβαση

εκ των υστέρων: Υποβολή 
αρχείου καταχώρισης 
σφάλματος

Οι απαιτήσεις είναι συνήθεις προδιαγραφές
στις συμφωνίες συντήρησης.

5‐3

Λειτουργικότητα της
εγκατάστασης στη 
λήξη της Σύμβασης

Οι ακόλουθες ενέργειες πρέπει να εκτελούνται 
συνεχώς σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα

α) Έλεγχος των χρονοδιαγραμμάτων 
συντήρησης και της εκτέλεσής τους

β) Έλεγχος των εξαρτημάτων που 
αντικαθίστανται στο σύστημα όσον αφορά την 
ποιότητα (τελευταίας τεχνολογίας) και

εκ των προτέρων: 
Υποχρέωση στη Σύμβαση

εκ των υστέρων: Υποβολή 
των εγγράφων που 
δημιουργούνται
ως αποτέλεσμα των 
ενεργειών που αναφέρονται 
στη στήλη «τεκμήριο».

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.
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εξέταση του κόστους μέσω της
διάρκειας της Σύμβασης

γ) Κατάλογος ελαττωμάτων, Διόρθωση 
ελαττωμάτων

Πρέπει να εκτελεστούν τα ακόλουθα μέτρα
στη λήξη της Σύμβασης σύμφωνα με τα 
σχετικά πρότυπα:

δ) Οπτικός έλεγχος, επαλήθευση της 
λειτουργίας
ε) Επαλήθευση των ημερολογίων ελέγχου 
συστήματος

5‐4 Σαφής ορισμός των
ευθυνών του παρόχου 
υπηρεσιών όσον 
αφορά τη συντήρηση 
και επισκευή

Συμβατικές διατάξεις που καθορίζουν τις
υποχρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών 
όσον αφορά τη συντήρηση και επισκευή, 
απεικόνιση των διεπαφών σε ένα 
διάγραμμα συστήματος και ενδεχομένως 
μέσω της σήμανσης του εξοπλισμού
επιτόπου.

Επαλήθευση του συμβατικού
Κανονισμού

Οι ακριβείς υπηρεσίες που παρέχει ο 
πάροχος υπηρεσιών και για τις οποίες
τα μέρη του συστήματος πρέπει να είναι 
σαφώς καθορισμένα.
Αλλιώς, μπορεί να προκύψουν
παρεξηγήσεις μεταξύ των συμβαλλομένων 
που θα οδηγήσουν στη μείωση ποιότητας 
όσον αφορά τη διατήρηση και συντήρηση 
της αξίας.

www.qualitee.eu



2.6 ΚΠ 6 Επικοινωνία μεταξύ του παρόχου ΥΕΑ και του 
πελάτη

Γενικό πλαίσιο και σημασία

Εκτός από την τεχνική ποιότητα, ο τύπος και το πεδίο της επικοινωνίας μεταξύ του παρόχου ΥΕΑ και 
του πελάτη συμβάλλουν στην ποιότητα των ΥΕΑ. Οι πάροχοι ΥΕΑ αναλαμβάνουν μόνο επιμέρους 
ευθύνες από το υφιστάμενο προσωπικό λειτουργίας. Προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στην 
εφαρμογή των ΥΕΑ, οι διεπαφές μεταξύ των συμβαλλομένων μερών πρέπει να τυγχάνουν 
αποτελεσματικής διαχείρισης μέσω συνεχούς και σαφώς καθορισμένης επικοινωνίας.

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 ΚΠ 6 Επικοινωνία μεταξύ του παρόχου ΥΕΑ και του πελάτη

ΚΑ Κριτήριο αξιολόγησης Τεκμήριο Επαλήθευση Σχόλιο

6‐1 Αποκάλυψη των ατόμων
Επικοινωνίας

Προσδιορισμός των ατόμων
επικοινωνίας σε έγγραφο που 
σχετίζεται με τη Σύμβαση όπου
περιγράφονται οι αντίστοιχες 
εργασίες αναλυτικά

Παρακολούθηση σε περίπτωση 
αλλαγής των προσώπων 
επικοινωνίας ή του πεδίου των
εργασιών τους

εκ των προτέρων: Τα πρόσωπα 
επικοινωνίας και οι εργασίες
καταγράφονται σε έγγραφο που 
σχετίζεται με τη Σύμβαση;

εκ των υστέρων: Οι αλλαγές των ατόμων
επικοινωνίας ή τα καθήκοντά τους 
καταγράφηκαν;

Το μέρος όπου καθορίζονται τα άτομα 
επικοινωνίας και οι ρόλοι τους μπορεί 
να είναι άμεσα στη Σύμβαση ή σε
ένα εγχειρίδιο έργου. Σε περίπτωση 
μιας ΥΕΑ μεγαλύτερης διάρκειας,
(π.χ. μοντέλα συμβάσεων), η 
ανακοίνωση των αλλαγών στη
σύνθεση της ομάδας έργου θα είναι 
αποφασιστική.

6‐2 Συμφωνία για
την προσβασιμότητα και
την ανταλλαγή δεδομένων 
(και στις δύο κατευθύνσεις)

Συμβατικές διατάξεις που 
καθορίζουν την αμοιβαία 
πρόσβαση στα δεδομένα, που 
είναι σημαντικές για την 
υλοποίηση του έργου

Διαθεσιμότητα μιας 
προσέγγισης/ενός εργαλείου,
μέσω των οποίων μπορεί να 
διασφαλιστεί η ανταλλαγή απλών 
δεδομένων

εκ των προτέρων: Έχει συμφωνηθεί η 
πρόσβαση και ανταλλαγή δεδομένων 
στη σύμβαση; Η σύμβαση προβλέπει την 
εφαρμογή μιας συγκεκριμένης διαδικασία 
ή εργαλείου για ανταλλαγή δεδομένων;
εκ των υστέρων: Επαλήθευση 
ικανοποίησης για την ανταλλαγή 
δεδομένων, χρήση του εργαλείου στην
πράξη

Οι τεχνικές επιλογές, όπως τα 
συστήματα παρακολούθησης της 
ενέργειας ή παρόμοια εργαλεία, είναι 
συνήθως διαθέσιμα.
Ωστόσο, δεν χρησιμοποιούνται 
πάντοτε με στοχοθετημένο τρόπο.

6‐3 Καταγραφή και συνεχής
ενημέρωση όλων των 
μέτρων ΒΕΑ που έχει λάβει 
ο πάροχος ΥΕΑ

Διαθεσιμότητα ενός εργαλείου 
που προσφέρει την επιλογή της 
καταγραφής των μέτρων με σαφή 
και συνοπτικό τρόπο

εκ των προτέρων: Έχει συμφωνηθεί η 
χρήση ενός εργαλείου για την
καταγραφή των συμφωνημένων μέτρων
μεταξύ των συμβαλλομένων μερών

εκ των υστέρων: Επιπλέον: Είναι τα 
δεδομένα που έχουν εισαχθεί στο 
εργαλείο επικαιροποιημένα (πάρτε 
τυχαία δείγματα)

Είναι σημαντικό ότι οι πληροφορίες
σχετικά με τα εφαρμοζόμενα μέτρα 
ΒΕΑ είναι επίσης διαθέσιμες 
απευθείας επιτόπου, π.χ. μέσω ενός 
ημερολογίου
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6‐4 Οργανωτικά μέτρα
για τη δέσμευση 
εσωτερικού προσωπικού 
λειτουργίας

Καθορισμός των οργανωτικών
μέτρων που θα διευκολύνουν
συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ του παρόχου ΥΕΑ και του
προσωπικού εσωτερικής 
λειτουργίας (π.χ. τακτικές 
συσκέψεις στις εγκαταστάσεις),
σε επαρκή έγγραφα (π.χ.
εγχειρίδιο έργου)

εκ των προτέρων: Υπάρχει εγχειρίδιο 
έργου (ή οποιοδήποτε παρόμοιο 
έγγραφο), στο οποίο υπάρχουν 
προβλέψεις για τέτοιου είδους
οργανωτικά μέτρα;

εκ των υστέρων: Εφαρμόστηκαν τα 
αντίστοιχα οργανωτικά μέτρα στην 
πράξη;

Εκτός από τη συλλογή δεδομένων
και πληροφοριών στα κατάλληλα
εργαλεία, άμεση επικοινωνία
μεταξύ του παρόχου ΥΕΑ και των
εκπροσώπων του πελάτη είναι
αναγκαία εφόσον είναι ο μόνος
δίαυλος μέσω του οποίου οι 
αβεβαιότητες μπορούν να 
αποσαφηνιστούν ταχύτατα.
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2.7 ΚΠ 7 Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις άνεσης των χρηστών

Γενικό πλαίσιο και σημασία

Η εκτέλεση των ΥΕΑ δεν πρέπει να παρεμποδίζει την άνεση του χρήστη. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
απαιτήσεις άνεσης των χρηστών μπορούν να αξιολογηθούν είτε μέσω φυσικών παραμέτρων 
(θερμοκρασία, ποιότητα αέρα, ένταση φωτός κ.λπ.) είτε καταγράφονται με συλλογή πληροφοριών 
μέσω ενός εργαλείου έρευνας της άνεσης.

Κριτήρια 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 ΚΠ 7 Διατήρηση της άνεσης των χρηστών

ΚΑ Κριτήριο αξιολόγησης Τεκμήριο Επαλήθευση Σχόλιο
7‐1 Ορισμός των 

απαιτήσεων
των χρηστών 
(συμπεριλαμβανομένης
τακτικής αναθεώρησης)

Εφόσον οι αντίστοιχες παράμετροι
επηρεάζονται από τις ΥΕΑ, οι απαιτήσεις των 
χρηστών πρέπει να επαληθεύονται και να 
καταγράφονται:

 Θερμοκρασία χώρου
 Υγρασία (μόνο για ειδικά κτίρια

όπως εργαστήρια, νοσοκομεία, κ.λπ.)
 Ο ρυθμός ανταλλαγής αέρα (ή άλλες 

παράμετροι ποιότητας εσωτερικού αέρα)
 Στάθμη ήχου (εσωτερικά, εξωτερικά)
 Στάθμη φωτισμού
 Θερμοκρασία νερού (λαμβάνοντας

υπόψη το θέμα της λεγιονέλλας)
 Γνωστοποίηση του προβλεπόμενου 

ωραρίου λειτουργίας (που καλύπτει 
επίσης ωράριο μη λειτουργίας, αργίες, 
άδειες, κ.λπ.)

 Χρόνος αντίδρασης κατά τη διάρκεια των 
εκθέσεων σφαλμάτων

 Χρόνος επισκευής κατά τις εκθέσεις 
σφαλμάτων

εκ των προτέρων: Υπάρχει
συμβατικός κανονισμός
που καλύπτει την εργασία 
της συλλογής των 
απαιτήσεων των χρηστών 
στην πρώιμη φάση του 
έργου;

εκ των υστέρων: Η συλλογή 
των απαιτήσεων
των χρηστών διεξήχθη στην 
πράξη και υποβλήθηκε σε 
τακτική αναθεώρηση σε 
περίπτωση 
μακροπρόθεσμων ΥΕΑ 
(κάθε 2-3 έτη);

Οι απαιτήσεις των χρηστών δεν 
είναι πάντοτε σαφώς 
καθορισμένες. Η συλλογή και 
επαλήθευση των απαιτήσεων 
των χρηστών είναι, συνεπώς, 
ένα σημαντικό συστατικό κάθε 
ΥΕΑ.

Οι τρέχουσες παράμετροι 
άνεσης
δεν είναι πάντα συνεπείς με τις
πραγματικές απαιτήσεις χρήστη 
(π.χ.
στα εξαρτήματα, μπορεί να 
υπάρχει υπερ-/υπό-προσφορά).

Κατά τον καθορισμό των 
απαιτήσεων των χρηστών, είναι 
επίσης σημαντικό να 
λαμβάνονται υπόψη τα 
υφιστάμενα πρότυπα, οι νομικές 
συμβουλές (π.χ.
προστασία των εργαζομένων) 
και καλές πρακτικές.

7‐2 Τακτική επαλήθευση της
συμμόρφωσης με τις 
φυσικές παραμέτρους 
άνεσης

Οι ακόλουθες ενέργειες πρέπει να υλοποιηθούν:

Τακτική αξιολόγηση αυτών των δεδομένων 
άνεσης
που συλλέγονται και αποθηκεύονται στα 
συστήματα αυτοματισμού κτιρίων (τουλάχιστον 
μία φορά ετησίως)
Πρόσθετες μετρήσεις σε περιπτώσεις όπου
αναφέρονται αξιοσημείωτα ελλείμματα στην άνεση

εκ των προτέρων: 
Διαθεσιμότητα
των συμβατικών διατάξεων
όσον αφορά την 
επαλήθευση της
συμμόρφωσης με τις 
απαιτήσεις των χρηστών και

Θα πρέπει να γίνονται πρόσθετες 
μετρήσεις μόνο όταν μπορούν να
πραγματοποιούνται με εύλογο 
κόστος.
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Διορθωτικές ενέργειες για να διασφαλιστεί
η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των χρηστών

7.3 Αξιολόγηση της 
ικανοποίησης
των χρηστών Ένα από τα ακόλουθα δύο μέτρα πρέπει να

εφαρμοστεί:

Η διεξαγωγή στατιστικών ερευνών
σε αντιπροσωπευτικό δείγμα χρηστών 
(τουλάχιστον μία φορά ετησίως)



Τακτικές διαβουλεύσεις με τους χρήστες
          (Επικοινωνία με όλες τις σχετικές ζώνες 

χρήσης, τουλάχιστον μία φορά ετησίως)

εκ των προτέρων: 
Διαθεσιμότητα των 
συμβατικών διατάξεων
σχετικά με τη διαδικασία
της αποτύπωσης της 
ικανοποίησης των χρηστών

εκ των υστέρων: Εκτέλεση 
των συμβατικών διατάξεων
πράξη

Στην πράξη, η διεξαγωγή 
έρευνας για τους χρήστες
έχει βελτιστοποιηθεί πρόσφατα
επειδή οι λύσεις που βασίζονται 
στο διαδίκτυο είναι ήδη 
διαθέσιμες και η αξιολόγηση 
τυποποιείται επίσης πιο εύκολα.

Συνιστάται να αξιολογείται η 
ικανοποίηση των χρηστών πριν 
εφαρμοστούν οι ΥΕΑ, ούτως 
ώστε τα ενδεχόμενα ελλείμματα 
στην ικανοποίηση των χρηστών 
μπορεί να σχετίζονται με τον 
αντίκτυπο των ΥΕΑ
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2.8 ΚΠ 8 Ενημέρωση και παροχή κινήτρων των χρηστών

Γενικό πλαίσιο και σημασία

Επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις, οι χρήστες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κατανάλωση 
ενέργειας ενός αντικειμένου και έτσι επηρεάζουν την επιτυχία των ΥΕΑ, οι επιλεγμένες προσεγγίσεις 
ΥΕΑ συνεπάγονται δράσεις για την ενημέρωση και την παροχή κινήτρων των χρηστών.

Λαμβάνοντας υπόψη την ετερογένεια των δραστηριοτήτων ενημέρωσης χρήστη, το ΚΠ 8 περιέχει μόνο 
ένα «ελάχιστο πακέτο». Ωστόσο, σε πραγματικά έργα ΥΕΑ, μπορεί να είναι σκόπιμο να επεκταθούν οι 
δραστηριότητες ενημέρωσης των χρηστών πέραν των ελάχιστων απαιτήσεων που περιλαμβάνονται στο 
ΚΠ 8.

Κριτήρια αξιολόγησης και διαδικασία επαλήθευσης

Τα κριτήρια αξιολόγησης και η διαδικασία επαλήθευσης περιγράφονται στον πίνακα 8.
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Πίνακας 8 Κριτήρια αξιολόγησης και διαδικασία επαλήθευσης για ΚΠ 8 Ενημέρωση και παροχή 
κινήτρων των χρηστών

ΚΑ
Κριτήριο 

αξιολόγησης Τεκμήριο Επαλήθευση Σχόλιο
8‐1 Ανάπτυξη ενός 

σχεδίου παροχής 
κινήτρων στους 
χρήστες

Διαθεσιμότητα ενός σχεδίου που 
κάνει σαφή διάκριση μεταξύ των 
διαφόρων ομάδων χρηστών. Κατά 
τη διάκριση των ομάδων χρηστών, 
είναι σημαντικό να ληφθούν 
υπόψη διαφορετικές δυνατότητες 
παρέμβασης, διαφορετικά 
συμφέροντα, διαφορετικά 
καθήκοντα όσον αφορά τη 
λειτουργία ενός αντικειμένου κ.λπ.

Επαλήθευση του σχεδίου Οι σχετικές ομάδες χρηστών διαφέρουν 
ανάλογα με το αντικείμενο. Όσον αφορά τα 
νοσοκομεία, είναι π.χ.:

Προσωπικό διαχείρισης εγκαταστάσεων
Νοσηλευτικό προσωπικό
Επισκέπτες
Χρήστες (π.χ. ασθενείς)

8-2 Δημιουργία ενός
συστήματος 
προτάσεων
για τους πελάτες με 
στόχο τη βελτίωση
της ενεργειακής 
απόδοσης

Διαθεσιμότητα ενός
συστήματος υποδείξεων που θα 
διευκολύνει τη διαβίβαση των 
υποδείξεων των χρηστών
στις ΥΕΑ.

Διαθεσιμότητα μιας διαδικασίας 
ανατροφοδότησης για τον χρήστη

εκ των προτέρων: Έχει 
υποχρέωση ο πάροχος ΥΕΑ να 
δημιουργήσει ένα σύστημα 
υποδείξεων και υπάρχουν 
διαδικασίες επεξεργασίας 
αυτών των προτάσεων;

εκ των υστέρων: Το σύστημα 
προτάσεων πράγματι 
δημιουργήθηκε και 
χρησιμοποιήθηκε;

Τεκμηρίωση της διαδικασίας 
ανατροφοδότησης προς τον χρήστη με τη 
μορφή ενός εύκολα προσβάσιμου εργαλείου 
(Πρόταση, προκύπτουσα δράση)

8-3 Παροχή 
ενημέρωσης
με στόχο την 
ανάληψη δράσης 
σχετικά με το θέμα 
της ενεργειακής 
απόδοσης

Διαθέσιμες πληροφορίες για
συγκεκριμένες δράσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας
που μπορούν να εφαρμοστούν 
από διαφορετικές ομάδες στόχο

εκ των προτέρων: Έχει 
υποχρέωση ο πάροχος ΥΕΑ να 
προσφέρει ενημέρωση με 
στόχο την ανάληψη δράσης;

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).
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2.9 ΚΠ 9 Κατανοητές συμβατικές διατάξεις για τον ορισμό 
ειδικών κανονιστικών απαιτήσεων

Γενικό πλαίσιο και σημασία

Πολλά χρόνια εμπειρίας στη συμβασιοποίηση έργων έχουν δείξει ότι η ποιότητα τους δεν είναι απλώς 
τεχνικού και επικοινωνιακού χαρακτήρα αλλά ότι η διαμόρφωση της Σύμβασης συμβάλλει αποφασιστικά 
στην ποιότητα ενός έργου. Η Σύμβαση πρέπει να περιλαμβάνει κανονισμούς για μεμονωμένα θέματα 
που θα προκαλέσουν επανειλημμένα προβλήματα στην πράξη, εάν δεν ρυθμίζονται. Κατά τη διαδικασία 
αυτή, είναι λιγότερο σημαντικό το πώς αυτά τα θέματα ρυθμίζονται από το γεγονός ότι ρυθμίζονται. Στο 
επίκεντρο όλων, βρίσκονται ακριβώς τα ακόλουθα ζητήματα, των οποίων η ρύθμιση εξετάζεται σε 
χωριστά κριτήρια ποιότητας:

Μεταβίβαση ιδιοκτησίας

Διαχείριση του κινδύνου τιμής ενέργειας

Ασφάλειες

Κανονισμοί εξόδου

Νομική διαδοχή

Απεριόριστο δικαίωμα πρόσβασης και δικαίωμα πρόσβασης

Επιτρέπεται η ύπαρξη διαφόρων τύπων χρηματοδότησης

Κανονισμός για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Πολλά παραδείγματα λύσεων για τη ρύθμιση τέτοιων ζητημάτων μπορούν να βρεθούν, μεταξύ 
άλλων, σε διάφορα έγγραφα που εκπονούνται τόσο σε ευρωπαϊκά όσο και σε διεθνή έργα και 
προγράμματα1.

Κριτήρια αξιολόγησης και διαδικασία επαλήθευσης

Τα κριτήρια αξιολόγησης και η διαδικασία επαλήθευσης περιγράφονται στον πίνακα 9.

1 Αναφέρουμε ορισμένα από αυτά τα προγράμματα και έργα: IEA Task 16 για Καινοτόμες Ενεργειακές 
Υπηρεσίες  (http://www.ieadsm.org/task/task‐16‐innovative‐energy‐services‐energy‐contracting‐esco‐services/), 
Έργο EPC+ (http://epcplus.org/upload/ue/wp4/D4_05_english.pdf), έργο TRUST EPC South: εσωτερικές 
κατευθυντήριες γραμμές, Έργο Transparense: D3.1 Εγχειρίδιο Συμβασιοποίησης Ενεργειακών Υπηρεσιών, EPC 
Υπόμνημα Οδηγιών ΣΕΑ του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγή του ΗΒ: 
https://www.gov.uk/government/publications/energy‐performance‐ contract‐epc
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Πίνακας 9 Κριτήρια αξιολόγησης και διαδικασία επαλήθευσης για ΚΠ 9 Κατανοητές συμβατικές διατάξεις για τον ορισμό ειδικών 
κανονιστικών απαιτήσεων

ΚΑ Κριτήριο αξιολόγησης Τεκμήριο Σχόλιο / Παράδειγμα άρθρου συμβατικής διάταξης

9 1 Μεταβίβαση ιδιοκτησίας Διαθεσιμότητα συμβατικού κανονισμού
σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις

«Μόλις υπογραφεί η Σύμβαση, ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα έχει την επιλογή να 
αποκτήσει τον εξοπλισμό για υπολειμματική αξία που περιγράφεται στο 
σημείο (___) της παραγράφου (___) της παρούσας σύμβασης, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι όροι της σύμβασης έχουν εκπληρωθεί και έχουν 
πραγματοποιηθεί όλες οι πληρωμές».

9 2 Διαχείριση του κινδύνου
τιμής ενέργειας

Διαθεσιμότητα συμβατικού κανονισμού
σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις

«Η οικονομική εξοικονόμηση θα υπολογίζεται για κάθε μία από τις περιόδους 
ρευστοποίησης (κάθε (___) μήνες), βάσει της επαληθευμένης εξοικονόμησης 
ενέργειας, επί της μέσης τιμολογιακής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας (ή 
άλλου είδους ενέργειας) κατά το έτος για την εγκατάσταση του εν λόγω 
αντικειμένου. Αν η μέση τιμή έχει μεταβληθεί από το προηγούμενο έτος πάνω 
από (___) ή κάτω από (___), η τιμή (___) και (___) της τιμής αναφοράς του 
προηγούμενου έτους θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό της
οικονομικής εξοικονόμησης».

9 3 Ασφάλειες Διαθεσιμότητα συμβατικού κανονισμού
σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις

Παρόλο που οι ασφάλειες για την κάλυψη των κινδύνων ενός έργου δεν 
τυγχάνουν πάντα υπογραφής, αυτό το κριτήριο αξιολόγησης είναι εύλογο 
επειδή γίνεται ολοένα και πιο συνηθισμένο να συμπεριλαμβάνει προϊόντα με 
εκτεταμένες εγγυήσεις έως 5 έτη.



9
4

Κανονισμοί εξόδου Διαθεσιμότητα συμβατικού 
κανονισμού
σύμφωνα με τις 
κανονιστικές διατάξεις

«Η σύμβαση θα έχει διάρκεια (___) και δύναται να τερματιστεί με προηγούμενη 
προειδοποίηση από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο, εντός διαστήματος (___) 
χωρίς αιτιολόγηση.
Σε περίπτωση που η σύμβαση τερματιστεί από τον ΠΕΛΑΤΗ πριν από το πέρας 
της μισής διάρκειας της σύμβασης, ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να πληρώσει στον (___) 
(___) των ανεξόφλητων ποσών, τα οποία υπολογίζονται από τους 
διακανονισμούς που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
Εάν έχει παρέλθει το ήμισυ της διάρκειας της σύμβασης και ο ΠΕΛΑΤΗΣ
τερματίζει τη σύμβαση πριν τη λήξη της, ο ΠΕΛΑΤΗΣ πρέπει να καταβάλει στον 
(___) (___) των ανεξόφλητων ποσών, τα οποία υπολογίζονται από τους 
διακανονισμούς που πραγματοποιήθηκαν ως τη συγκεκριμένη ημερομηνία».

9-5 Νομική διαδοχή Διαθεσιμότητα συμβατικού 
κανονισμού σύμφωνα με τις 
κανονιστικές διατάξεις

«Ο (___) δύναται να εκχωρήσει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την παρούσα σύμβαση σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη 
συγκατάθεση του ΠΕΛΑΤΗ, με την προϋπόθεση ότι οι όροι της παρούσας 
διατηρούνται αμετάβλητες. Ο (___) ενημερώνει τον (ΠΕΛΑΤΗ) δεόντως και 
εγγράφως σχετικά με τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων».

9-6 Απεριόριστα δικαιώματα 
πρόσβασης και δικαίωμα 
πρόσβασης

Διαθεσιμότητα συμβατικού 
κανονισμού σύμφωνα με τις 
κανονιστικές διατάξεις

«Ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιτρέπει στο προσωπικό του (___) να έχει πρόσβαση στις 
εγκαταστάσεις οποτεδήποτε κρίνεται απαραίτητο για λόγους συντήρησης και 
ελέγχου της υπηρεσίας, της εγκατάστασης ή επίδοσης του εξοπλισμού».

9-7 Επιτρέπεται η ύπαρξη διαφόρων 
τύπων χρηματοδότησης 
(Εκχώρηση, Χρηματοδοτική 
Μίσθωση, Πώληση 
Επιχειρηματικής Απαίτησης)

Διαθεσιμότητα συμβατικού 
κανονισμού σύμφωνα με τις 
κανονιστικές διατάξεις

Είναι σκόπιμο να συμπεριληφθεί ένα κριτήριο αξιολόγησης που να προσδιορίζει 
τις διαφορετικές μεθόδους χρηματοδότησης που δύναται να προκύψουν, καθώς 
ορισμένες από αυτές μπορεί να επηρεάσουν άμεσα τον πελάτη.

9-8 Κανονισμός για τα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας

Διαθεσιμότητα συμβατικού 
κανονισμού σύμφωνα με τις 
κανονιστικές διατάξεις

«Όλες οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ των συμβαλλομένων είναι 
αποκλειστική ιδιοκτησία του συμβαλλομένου που τις παρείχε. Η ανταλλαγή 
πληροφοριών δεν συνεπάγεται την εκχώρηση ή τη μεταβίβαση οποιουδήποτε 
δικαιώματος χρήσης ή διάθεσης στον έτερο συμβαλλόμενο. Κανένας από τους 
συμβαλλομένους δεν θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχει ο έτερος 
συμβαλλόμενος ως ιδιοκτησία του εκτός εάν έχει ρητά εξουσιοδοτηθεί εγγράφως. 
Η χρήση αυτών των πληροφοριών προορίζεται αποκλειστικά για τους σκοπούς 
της σωστής ανάπτυξης της εν λόγω υπηρεσίας».
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