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Π ΡΟΚΛHΣΕΙΣ

Προκλήσεις στην πρώιμη φάση χρηματοδότησης των έργων εξοικονόμησης ενέργειας:

 Οι υπεύθυνοι ανάπτυξης έργου δεν πείθουν εύκολα τους επενδυτές για την
μόχλευση κεφαλαίου.

 Οι υπεύθυνοι ανάπτυξης έργου δεν έχουν την εμπειρία ή τους πόρους για να
δημιουργήσουν ελκυστικές προτάσεις προς τους επενδυτές.

 Οι τράπεζες δεν λαμβάνουν υπόψιν κριτήρια εξοικονόμησης ενέργειας για την
χρηματοδότηση έργων, το μοναδικό κριτήριο παραμένει η πιστοληπτική ικανότητα.

 Έργα με προϋπολογισμό κάτω του 1 εκατ. δεν είναι τόσο ελκυστικά για τους
επενδυτές, ενώ οι οι αξιολογήσεις γίνονται αυτοματοποιημένα.

 Χρηματοδότηση όχι αμιγώς έργων ΕΞΕΝ - “Green washing”.



Σ ΚΟΠΟΣ – Σ ΥΝΕΙΣΦΟΡΑ (1/2)

Το Triple-A θα προσδιορίσει ποιες επενδύσεις μπορούν να

θεωρηθούν ως επενδύσεις Triple-A, προωθώντας τη βιώσιμη

ανάπτυξη, έχοντας παράλληλα εξαιρετικά ισχυρή ικανότητα να

ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους, ήδη από τα πρώτα στάδια

της δημιουργίας επενδύσεων και της επιλογής / αξιολόγησης

τους.
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Πώς 
αξιολογούνται 
τα ρίσκα 
έργων ΕΞΕΝ 
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Πώς 
επιτυγχάνεται 
η συμφωνία 
για τις 
επενδύσεις 
Triple-A, με 
βάση 
επιλεγμένους 
δείκτες 
επίδοσης;
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Πώς 
αντιστοιχούμε 
πιθανά 
χρηματοδοτικά 
προγράμματα 
στις 
επιλεγμένες 
επενδυτικές 
ιδέες;

Προσέγγιση Triple-A τριών πυλώνων που απαντούν στις παρακάτω πρακτικές 

ερωτήσεις:

Doukas, Η. (2018). On the appraisal of “Triple-A” energy efficiency investments, Energy Sources, Part B: 
Economics, Planning, and Policy, DOI: 10.1080/15567249.2018.1494763



Μ ΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (1/3)

Bήμα 1 – Assess (Αξιολόγηση): Προφίλ ρίσκου των Κρατών Μελών και πολιτικές μείωσης του,
που καθιστούν δυνατή την εθνική και ανά τομέα σύγκριση, τον εντοπισμό της ωριμότητας
της αγοράς, τις ανταλλαγές ορθών πρακτικών, μειώνοντας έτσι την αβεβαιότητα για τους
επενδυτές.

Χαρτοφυλάκιο 
τουλ. 100

οικονομικά 
ελκυστικών 
έργων ΕΞΕΝ

Υπολογισμός 
συνολικού 

ρίσκου για κάθε 
έργο

Συμμόρφωση 
έργων εισόδου 

με το EU 
Taxonomy

Go/ No Go 
Φίλτρο



Μ ΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (2/3)

Βήμα 2 – Agree (Συμφωνία): Αποτελεσματική αξιολόγηση των «Go» έργων,
κατηγοριοποίηση (classification), προτυποποίηση (benchmarking) και κατευθυντήριες
γραμμές – οδηγίες με σκοπό την επιτάχυνση και αύξηση των επενδύσεων, επιλογή των
Triple-A έργων.

Αναγνώριση 50-
80 Triple-A έργων

Κατηγοριοποίηση
έργων με χρήση 
Πολυκριτήριας

Ανάλυσης 

(Triple-A, 
Reserved, 
Rejected)

Κριτήρια: 
Οικονομικά, 

ESG, ρίσκου, 
αύξησης αξίας 

ακινήτου 



Μ ΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (3/3)

Βήμα 3 – Assign (Αντιστοίχιση): Πιλοτικά έργα στις χώρες μελέτης, προτάσεις σχετικά με
ρεαλιστικές και εφικτές επενδύσεις σε εθνικό επίπεδο και ανά τομέα, καθώς και για τη
βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση.

Χαρτοφυλάκιο 
επενδύσεων 

βασισμένο στις 
ανάγκες του 

επενδυτή 
50 προσχέδια 
έργων προς 

χρηματοδότηση

Πράσινα ομόλογα

Warehouse 
lending

Ενεργειακοί 
πλειστηριασμοί

Ενεργειακές 
κοινότητες

Ενσωμάτωση 
καινοτόμων

τρόπων 
χρηματοδότησης



Standardized Triple-A Tools

T RIPLE-A  TOOLS (1/2)



Web-based Database on Energy Efficiency Financing

T RIPLE-A  TOOLS (2/2)

 Ρίσκα ανά χώρα μελέτης

 Ρίσκα ανά τομέα

 Ρίσκα ανά τύπο έργου



Τα εργαλεία Triple-A:

 Εντοπίζουν και αξιολογούν το ρίσκο της επένδυσης για ανακαίνιση κτιρίων:

 Ανακαίνιση κελύφους κτιρίου

 Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού

 Αναβάθμιση φωτισμού

 Αναβάθμιση συστημάτων αυτομάτου ελέγχου

 Εγκατάσταση ΑΠΕ

 Υπολογίζουν, εκτός από οικονομικούς, και κοινωνικο-περιβαλλοντικούς δείκτες.

 Τυποποιούν τη διαδικασία αξιολόγησης, ενισχύοντας την εμπιστοσύνης για τους επενδυτές.

 Προσφέρουν πρόσβαση σε βάση δεδομένων με τιμές αναφοράς κτιρίων και σύγκρισή μεταξύ
χωρών της ΕΕ.

 Επιταχύνουν την εύρεση επενδυτών – έτοιμα χαρτοφυλάκια για πολλαπλή χρηματοδότηση.

TRIPLE-A & BUILDINGS RENOVATION
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