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Για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα έως το 2030 είναι 

αναγκαίες σημαντικές επενδύσεις, για τη διενέργεια των οποίων απαιτείται να 

καταστούν τα έργα ενεργειακής αποδοτικότητας ελκυστικά για τους επενδυτές και τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.  

Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο REFINE (www.refineproject.eu), που χρηματοδοτείται από 

την ΕΕ και στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το ΚΑΠΕ, επιδιώκεται να συμβάλλει στις 

προσπάθειες που γίνονται για την παροχή επαρκών και ελκυστικών πηγών 

χρηματοδότησης για επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας, καθώς βασική 

παράμετρος για την ανάπτυξη μιας ισχυρής αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών είναι η 

διασφάλιση της διαθεσιμότητας χρηματοδοτικών πόρων. 

Ο ειδικότερος στόχος του έργου REFINE είναι η ενίσχυση των μηχανισμών 

αναχρηματοδότησης για έργα ενεργειακής αποδοτικότητας με Συμβάσεις Ενεργειακής 

Απόδοσης (ΣΕΑ). Σύμφωνα με τους ορισμούς του έργου REFINE, η αναχρηματοδότηση 

ορίζεται ως «ένας μηχανισμός όπου μια Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) πωλεί 

και ένας φορέας αναχρηματοδότησης αγοράζει μελλοντικές οικονομικές ροές που θα 

καταβληθούν από τον πελάτη, οδηγώντας έτσι στην αναδιάρθρωση της αρχικής 

χρηματοδότησης που μπορεί να είχε εξασφαλιστεί μέσω: (α) ιδίων κεφαλαίων της ΕΕΥ, 

(β) δανεισμού, (γ) χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ή/και (δ) άλλες οικονομικές 

πηγές.  

Από την έναρξη του REFINE τον Ιούνιο 2020, η Ευρωπαϊκή κοινοπραξία του έργου έχει 

προχωρήσει σε:  



 

1. Σύνταξη τεχνικής έκθεσης που ορίζει όλους τους τεχνικούς όρους σχετικά με 

τους μηχανισμούς αναχρηματοδότησης.  

2. Σύνταξη τεχνικής έκθεσης όπου περιγράφονται λεπτομερώς επιτυχημένα 

παραδείγματα εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφονται μηχανισμοί 

αναχρηματοδότησης που χρησιμοποιούνται σήμερα σε Αυστρία, Τσεχία, Βέλγιο και 

Λετονία. 

3. Διενέργεια έρευνας για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των 

μηχανισμών αναχρηματοδότησης στην κάθε χώρα που συμμετέχει στο έργο. Η έρευνα 

διενεργήθηκε μέσω στοχευμένων συνεντεύξεων. Στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν 

συνεντεύξεις με τις εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών ZEB AE, MEDESCO AE και 

HELESCO AE, και με τους χρηματοπιστωτικούς ομίλους EUROBANK, Τράπεζα Πειραιώς 

και Optima Bank.  

Τον Ιούνιο του 2021, με την ολοκλήρωση ενός έτους από την έναρξη του έργου, το 

ΚΑΠΕ θα διοργανώσει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, στην οποία θα παρουσιάσει 

την αρχική πρότασή του για την ενίσχυση των μηχανισμών αναχρηματοδότησης, 

προκειμένου αυτή να συζητηθεί με όλους τους αρμόδιους φορείς και συντελεστές της 

αγοράς. Προσκεκλημένοι σε αυτή τη συζήτηση θα είναι εκπρόσωποι: (α) του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (β) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, 

(γ) των ΕΕΥ, (δ) των χρηματοπιστωτικών ομίλων, και (ε) των ασφαλιστικών εταιρειών. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο έργου στο 

ΚΑΠΕ, κο Μπότζιο-Βαλασκάκη (abotzios@cres.gr). 

 

 

 

 


