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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα ενεργειακά συστήματα μπορούν να χαρακτηριστούν ως κοινωνικοτεχνικά συστήματα. Στη 

σημερινή εποχή είναι αυξημένη η ανησυχία σχετικά με το περιβάλλον τη διαχείριση των 

πρωτογενών φυσικών πόρων και την κλιματική αλλαγή. Συνεπώς, καθίσταται επιτακτική η 

ανάγκη μετάβασης του ενεργειακού συστήματος σε ένα βιώσιμο σύστημα με χαμηλές  εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου (GHG). θεωρώντας το ενεργειακό σύστημα ως κοινωνικοτεχνικό 

σύστημα εστιάζω στη μετάβαση σε νέα κοινωνικοτεχνικά συστήματα μέσα από νέα 

επιχειρηματικά μοντέλα, όπως των Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών  (ESCOs). . Με τη χρήση 

του επιχειρηματικού καμβά γίνεται  ανάλυση των επιχειρηματικών μοντέλων των ESCOs και 

των τριών Συμβάσεων (Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (EPC), Σύμβαση Ενεργειακής 

Προμήθειας (ESC) και Ολοκληρωμένη Σύμβαση Ενέργειας (IEC) που προσφέρουν στου 

τελικούς χρήστες ενέργειας. Στη συνέχεια, με τη μέθοδο της συστημικής δυναμικής 

αναπτύσσεται ένα μοντέλο προσομοίωσης της διάχυσης των υπηρεσιών ESCOs στον τομέα της 

κατοικίας, στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η διάχυση των καινοτομιών των 

ESCOs, συμβάλλει στη μετάβαση του ενεργειακού συστήματος, καθώς όσο περισσότερο 

υιοθετούνται οι συμβάσεις ενεργειακών υπηρεσιών που προσφέρει, μειώνεται η τελική 

κατανάλωση ενέργειας και κατά συνέπεια  και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Φωτίζουν 

επίσης τη σημασία παραμέτρων όπως, μεταξύ άλλων, η διάρκεια των συναφών συμβάσεων και 

των χρηματοοικονομικών συνθηκών (επιδοτήσεις, επιτόκιο). 

Λέξεις-κλειδιά: Εταιρίες Ενεργειακών Υπηρεσιών, Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης, Σύμβαση 

Ενεργειακής Προμήθειας, Ολοκληρωμένη Σύμβαση Ενέργειας, Επιχειρηματικός Καμβάς, 

Συστημική Δυναμική, Κοινωνικοτεχνική Μετάβαση, Επιχειρηματικό Μοντέλο 
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ABSTRACT 

Energy systems can be described as socio-technical systems. At this time, there is an increasing 

concern about the environment, the management of primary natural resources and climate 

change. Therefore, the need for transition is imperative to move the energy system in a 

sustainable system with low emissions of greenhouse gas (GHG). Considering the energy system 

as a socio-technical system, I focus on the transition to new socio-technical systems through new 

business models such as Energy Services Companies (ESCOs). Using business canvas, we 

analyze the business models of ESCOs and the three types of Agreements (Energy Performance 

Contracting (EPC), Energy Supply Contracting (ESC) and Integrated Energy Contracting (IEC) 

that offer to end-user energy. Then, with the method of System Dynamics, a model for simulating 

the diffusion of services, in the residential sector in Greece is being developed. The results 

suggest that the diffusion of ESCOs innovations contributes to the transition of the energy 

system, since the more energy services contracts are adopted, the final energy consumption and, 

consequently the greenhouse gas emissions are reduced. They also emphasize the importance of 

parameters such as, inter alia, the duration of the relevant contracts and financial conditions 

(subsidies, interest rates). 

 
Keywords : Energy Service Company, Energy Performance Contracting, Energy Supply 

Contracting, Integrated Energy Contracting, Business Canvas, System Dynamics, Socio-

technical Transition, Business model. 
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Νέα Επιχειρηματικά Μοντέλα στην Ενέργεια: η περίπτωση των Εταιριών Ενεργειακών Υπηρεσιών  (ESCOs)   1 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στο θέμα της διπλωματικής 
 

1.1 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας 
Σε μία εποχή, η οποία χαρακτηρίζεται από αυξανόμενο πληθυσμό και ζήτηση, μειωμένους 

πόρους, υπερθέρμανση του πλανήτη και αύξηση του φαινομένου του θερμοκηπίου, καθίσταται 

σαφές ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε τους πόρους μας πιο αποτελεσματικά. Το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου, με κύριο παράγοντα τις αυξημένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα απασχολεί 

τις τελευταίες δεκαετίες την επιστημονική κοινότητα και την κοινή γνώμη. Έχει 

συνειδητοποιηθεί η επιτακτική ανάγκη μετάβασης του ενεργειακού συστήματος σε μία βιώσιμη 

κατάσταση (Hansen,2006). Έτσι, η ενεργειακή απόδοση αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο 

ως ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος τόσο από 

οικονομικής όσο και περιβαλλοντικής άποψης. Σε παγκόσμιο επίπεδο έως το 2030, τα μέτρα 

ενεργειακής απόδοσης αναμένεται να παράσχουν πάνω από το 50% των απαιτούμενων 

μειώσεων των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα  (World Energy Outlook 2009). Σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της στρατηγικής της ατζέντας «Ευρώπη 2020», θέτει 

στόχους για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια, στοχεύοντας στη μετατόπιση της προς μια 

οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι μέσα από την ανάλυση των 

επιχειρηματικών μοντέλων των Εταιριών Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs), να κατανοηθεί ο 

τρόπος με τον οποίο συμβάλλουν, ώστε να επιτευχθεί η μετάβαση σε ένα βιώσιμο ενεργειακό 

σύστημα. Το ερώτημα που πραγματεύεται η παρούσα εργασία, αφορά στο πώς θα μπορέσει να 

επιτευχθεί η μετάβαση σε ένα ενεργειακό σύστημα με χαμηλές εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου (GHG). Αναλυτικότερα, με τη χρήση συστημικής δυναμικής, δείχνεται το πως οι 

Εταιρίες Ενεργειακών Υπηρεσιών, μέσω των Συμβάσεων που προσφέρουν στους δρώντες στο 

ενεργειακό σύστημα και ειδικότερα στον τομέα της κατοικίας, συμβάλλουν στο στόχο να 

μειωθεί η τελική κατανάλωση ενέργειας και κατ’ επέκταση οι εκπομπές αερίου του 

θερμοκηπίου. Ο τομέας της κατοικίας αφορά στο μεγαλύτερο μέρος του κτηριακού αποθέματος 

της χώρας (>80%) και χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλή ενεργειακή απόδοση. 

Οι στόχοι που τέθηκαν παραπάνω σχετικά με το στόχο της παρούσας εργασίας, καθορίζουν 

και τη διάρθρωση της:  
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Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η συναφής βιβλιογραφία σχετικά με την 

ενεργειακή μετάβαση. Αναλύεται το λεγόμενο Παγκόσμιο Ενεργειακό  Τρίλημμα, που θεωρείται 

το έναυσμα για τη μετάβαση του ενεργειακού συστήματος. Στη συνέχεια, αναλύονται οι 

παράγοντες και το πλαίσιο μετάβασης σε ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα. Το κεφάλαιο 

καταλήγει με ανάλυση των βασικών εννοιών που αφορούν στον τομέα των Ενεργειακών 

Υπηρεσιών και ειδικότερα στις Εταιρίες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs). 

Στο τρίτο κεφάλαιο, με βάση τον επιχειρηματικό καμβά των Osterwalder και Pigneur 

(2010), γίνεται ανάλυση των επιχειρηματικών μοντέλων των ESCOs, καθώς και των τριών 

τύπων συμβάσεων που προσφέρουν. Περιγράφονται επίσης, οι ανασταλτικοί  και οι ενισχυτικοί 

παράγοντες για  την διάχυση των ESCOs. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, με τη χρήση της συστημικής δυναμικής, γίνεται προσπάθεια 

μοντελοποίησης της διάχυσης των ESCOs και της επίπτωσης τους στην ενεργειακή κατανάλωση 

και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα της. Το μοντέλο προσομοίωσης περιορίζεται στην αγορά 

της κατοικίας στην Ελλάδα, επιτρέποντας παρόλα αυτά τη διεξαγωγή ρεαλιστικών 

συμπερασμάτων για τον ρυθμό  διάχυσης των ESCOs και τους παράγοντες με τους οποίους 

αλληλοεπιδρούν. 

Το Πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο, καταλήγει σε συμπεράσματα σχετικά  με τις ESCOs 

και το ρόλο που διαδραματίζουν για τη μετάβαση σε ένα ενεργειακό σύστημα με χαμηλές 

εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου. Κλείνοντας, παρατίθενται προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενεργειακό σύστημα στη μετάβαση 
 

2.1 Εισαγωγή  
Η μετάβαση του ενεργειακού τομέα προς ένα σύστημα που βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές 

αποτελεί μία από τις προκλήσεις που απορρέουν από τη συζήτηση για τα παγκόσμια κλιματικά 

ζητήματα και τη μείωση των ορυκτών καυσίμων. Οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής και οι 

ακαδημαϊκοί αναλυτές, υποστηρίζουν ότι η μετάβαση του ενεργειακού τομέα με χαμηλές 

εκπομπές άνθρακα μπορεί να χαρακτηριστεί ως «βιομηχανική επανάσταση χαμηλών εκπομπών 

άνθρακα», για δύο λόγους (Pearson και Foxon, 2012): Πρώτον, οι αλλαγές που απαιτούνται στις 

τεχνολογίες, στο θεσμικό πλαίσιο και στις πρακτικές για τον μετριασμό των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου και της κλιματικής αλλαγής είναι συγκρίσιμες με την κλίμακα των αλλαγών που 

σημειώθηκαν στις προηγούμενες βιομηχανικές επαναστάσεις. Δεύτερον, τα κέρδη 

παραγωγικότητας και τα οφέλη οικονομικής ευημερίας που προκύπτουν από μια μετάβαση με 

χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα είναι παρόμοια με εκείνα των προηγούμενων 

επαναστάσεων, καθιστώντας τη μετάβαση σε χαμηλές εκπομπές άνθρακα οικονομικά και 

περιβαλλοντικά επιθυμητή. 

Η διαδικασία της μετάβασης του ενεργειακού τομέα είναι μία πολύπλοκη διαδικασία, η 

οποία απαιτεί αλλαγές μεταξύ τριών παραγόντων: (1) περιβαλλοντικού παράγοντα (2) διάχυση 

τεχνολογίας ΑΠΕ και (3) θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τους Kern και Smith 

(2008), οι οποία ανέπτυξαν τη θεωρία για τη μετάβαση, υποστηρίζουν ότι οι καινοτομίες του 

συστήματος, συμβαίνουν μέσω των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των εξελίξεων και στους τρεις 

προαναφερθέντες παράγοντες. Αυτό συνεπάγεται ριζικές και αποδιοργανωτικές αλλαγές στα 

σημερινά ενεργειακά συστήματα που για να πραγματοποιηθούν απαιτείται ένας συνδυασμός 

ασφαλών μέσων, ορθολογικών απαιτήσεων σχετικά με τις ενεργειακές υπηρεσίες και φυσικά 

προσιτό κόστος. 

Στην βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο 

ενεργειακό σύστημα. Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη είναι η Πολύ-Επίπεδη Θεώρηση (MLP) 

(Geels, 2002, 2005, 2006, 2011 ; Geels και Schot, 2007), η οποία θα αναλυθεί στο παρόν 

κεφάλαιο στην Ενότητα 2.4.2.Για τη μετάβαση του ενεργειακού συστήματος στη βιωσιμότητα 

σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι Εταιρίες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs), οι οποίες είναι 

προσανατολισμένες στην αγορά και πιο συγκεκριμένα στον τελικό χρήστη ενέργειας. Μέσω τον 

Ενεργειακών Συμβάσεων που υπογράφουν με τους πελάτες τους, στοχεύουν στην εξοικονόμηση 

ενέργειας, δηλαδή στη μείωση της τελικής κατανάλωσης. Στην Ενότητα 2.5 αναφέρονται οι 
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βασικοί τύποι συμβάσεων και στο Κεφάλαιο 3 περιγράφεται αναλυτικά το επιχειρηματικό τους 

μοντέλο.  

2.2 Παγκόσμιο Ενεργειακό Τρίλημμα  
Σε παγκόσμιο επίπεδο αντιμετωπίζουμε προκλήσεις που σχετίζονται με την ενέργεια, οι 

οποίες από κοινού δεν αποτελούν μόνο απειλή για την ευημερία του ανθρώπινου πληθυσμού 

αλλά και για την υγεία του φυσικού μας περιβάλλοντος. Αυτές οι προκλήσεις περιλαμβάνουν 

την αυξανόμενη ενεργειακή ανασφάλεια, το αυξανόμενο κόστος των ενεργειακών υπηρεσιών 

(και τη συνακόλουθη αυξανόμενη επίπτωση της καύσιμης ενέργειας) και τις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος τα οποία αναφέρονται ως 

«Ενεργειακό Τρίλημμα»(WEC, 2011; E.Οn, 2012).  

Ο ορισμός των τριών διαστάσεων του «Ενεργειακού Τριλήμματος» αφορά (WEC, 2016: 

σελ.12): 

 Την περιβαλλοντική βιωσιμότητα: περιλαμβάνει την επίτευξη ενεργειακής απόδοσης από 

πλευράς προσφοράς και ζήτησης και την ανάπτυξη ενεργειακού εφοδιασμού από 

ανανεώσιμες πηγές και άλλες πηγές χαμηλών εκπομπών άνθρακα. 

 Την ενεργειακή ασφάλεια: αποτελεσματική διαχείριση της παροχής πρωτογενούς ενέργειας 

από εγχώριες και εξωτερικές πηγές, αξιοπιστία των ενεργειακών υποδομών και ικανότητα 

των παρόχων ενέργειας να ανταποκριθούν στην τρέχουσα και μελλοντική ζήτηση. 

 Την ενεργειακή ισότητα: Προσβασιμότητα του ενεργειακού εφοδιασμού σε ολόκληρο τον 

πληθυσμό. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διατίθεται η στρατηγική «Ευρώπη 2020» που είναι η ατζέντα για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση για την τρέχουσα δεκαετία. Τονίζει την έξυπνη, διατηρήσιμη και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη ως τρόπο ενίσχυσης της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

προετοιμασίας της δομής της για τις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας. Οι κλιματικές αλλαγές 

και η ενέργεια συνδέονται στενά, λόγω του γεγονότος ότι η παραγωγή και η κατανάλωση 

ενέργειας από ορυκτά καύσιμα συμβάλλουν σημαντικά στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Μέσω 

των στόχων της για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια, η στρατηγική ατζέντα «Ευρώπη 

2020» στοχεύει στη μετατόπιση της Ευρώπης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα που βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
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2.3 Παράγοντες μετάβασης ενεργειακού συστήματος 
Το ενεργειακό σύστημα βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο αφού προσπαθεί να 

πραγματοποιήσει μια συνολική μετάβαση από τις υποδομές άνθρακα στις ΑΠΕ. Αυτό το 

εγχείρημα δεν είναι δύσκολο μόνο από τεχνολογικής άποψης, αλλά και από πολιτικής και 

κοινωνικής(Stirling, 2014). Η διαδικασία της μετάβασης του ενεργειακού τομέα είναι μία 

πολύπλοκη διαδικασία, η οποία απαιτεί αλλαγές μεταξύ τριών παραγόντων: (1)περιβαλλοντικού 

(2)τεχνολογικού και (3)θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου. 

2.3.1. Περιβαλλοντικός Παράγοντας  
Η παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας είναι η μεγαλύτερη πηγή εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα. Οι προοπτικές της αγοράς πράσινων τεχνολογιών παρέχουν κατά κύριο λόγο μια 

κοινωνική ωφέλεια, δηλαδή αποτελούν δημόσιο συμφέρον για τον μετριασμό της κλιματικής 

αλλαγής. Η αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής είναι ένα ζήτημα για την κοινωνία που δεν μπορεί 

να επιτευχθεί χωρίς τη βοήθεια της δημόσιας πολιτικής στη διαχείριση της μετάβασης. Όλες οι 

στρατηγικές, οι δράσεις και τα μέτρα πολιτικής που αφορούν την μετάβαση έχουν άμεση 

αλληλεπίδραση με τους στόχους που έχουν τεθεί σχετικά με το κλίμα, τις εκπομπές του 

διοξειδίου του άνθρακα με σκοπό να πετύχουν ενεργειακή ασφάλεια, οικονομική προσιτότητα 

και διεθνής ανταγωνιστικότητα. Σύμφωνα με τους Pearson και Foxon (2012), η πορεία της 

μετάβασης θα δείξει τα πρώτα αποτελέσματα το 2020, όπου θα φανεί αν έχουν επιτευχθεί οι  

στόχοι οι οποίοι έχουν τεθεί, αναφορικά με τη μείωση των εκπομπών  διοξειδίου του άνθρακα. 

2.3.2. Τεχνολογικός Παράγοντας 
Η μετάβαση προς έναν βιώσιμο ενεργειακό τομέα, θα απαιτήσει την ανάπτυξη μιας 

σειράς νέων ενεργειακών τεχνολογιών από τις κεντρικές πηγές προσφοράς μέχρι και τις 

τεχνολογίες των νοικοκυριών. Η αποτελεσματικότητα των πολιτικών στήριξης της καινοτομίας 

εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο κατανοείται η διαδικασία της καινοτομίας. Η καινοτομία 

περιλαμβάνει αρκετά στάδια από την Έρευνα και Ανάπτυξη για καινοτομίες που αφορούν την 

παραγωγή ενέργειας, μέσω πρωτότυπων εργαλείων και την επίδειξη,  μέχρι την εφαρμογή και 

την εμπορευματοποίηση τους.  Μια σειρά ριζοσπαστικών καινοτομιών σε διάφορα μέρη της 

οικονομίας, μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές στα τεχνολογικά συστήματα, όπως και στην 

υιοθέτηση και διάχυση μιας σειράς τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα (Scrase και 

MacKerron,2009). 

2.3.3. Θεσμικός-Ρυθμιστικός Παράγοντας 
Η ανάδυση νέων καινοτόμων «πράσινων» εταιριών και τεχνολογιών ή ο 

μετασχηματισμός των ενεργειακών αγορών δεν γίνεται να πραγματοποιηθεί χωρίς 

υποστηρικτικές πολιτικές. Οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να  έχουν κατεύθυνση και στην πλευρά 
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της ζήτησης και της προσφοράς, καθώς η καθεμία πλευρά επηρεάζει είτε τη δομή και τη 

λειτουργία των αγορών είτε την επένδυση των εταιριών που προσπαθούν να αναπτυχθούν ή να 

μεταβούν σε τομείς πράσινης τεχνολογίας. Και από τις δύο πλευρές, απαιτούνται οι ανάλογες 

πολιτικές από τις εκάστοτε ρυθμιστικές αρχές, με σκοπό να αναπτύξουν και να προωθήσουν 

ρυθμιστικά πλαίσια που θα αναδείξουν και θα διευκολύνουν τη διαδικασία της ενεργειακής 

μετάβασης. 

Πολιτικές προσφοράς 

Από την πλευρά της προσφοράς, απαιτούνται νέες ειδικότητες δεξιοτήτων και 

δημιουργούνται θέσεις εργασίας, δεδομένου ότι το υπάρχον κεφάλαιο της γνώσης υποτιμάται. 

Οι νέες οικονομικές δραστηριότητες προσφέρουν επιχειρηματικές ευκαιρίες (Tsoutsos και 

Stamboulis, 2005). Οι πολιτικές προσφοράς, εστιάζουν στο πως παράγεται και διανέμεται η 

ενέργεια, επηρεάζοντας την καινοτομία στις ενεργειακές τεχνολογίες και στην ταχύτητα 

υιοθέτησής τους. Τα βασικότερα μέτρα τα οποία παίρνουν αφορούν: 

 Εκπτώσεις φόρων, δάνεια, επιχορηγήσεις ή άλλα χρηματικά οφέλη για συγκεκριμένες 

ενεργειακές τεχνολογίες. 

 Eυνοϊκά συστήματα τιμολόγησης της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ, όπως είναι οι 

Εγγυημένες Τιμολογήσεις (Feed-in-Tariffs) ή η Διαφορική Προσαύξηση (Feed in Premium). 

 Συμβάσεις  έρευνας και ανάπτυξης. 

 Χρηματοδότηση για ανακάλυψη και ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών. 

Οι πολιτικές προσφοράς είναι σημαντικές για την άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση εταιριών 

μέσω της επιδότησης της μακροπρόθεσμης μεγέθυνσης της αγοράς, με την ελπίδα ότι θα 

επιταχύνει τον σχηματισμό εκείνων των καινοτόμων εταιριών που μπορούν να φέρουν την 

πράσινη επανάσταση. Η επιτυχία των παραπάνω  πολιτικών  για την ενίσχυση της ανανεώσιμης 

ενέργειας, είναι γεμάτη από συλλογικές και συμπληρωματικές αλλαγές και είναι αναγκαία για 

να επέλθει η ενεργειακή τεχνολογία στον 21ο αιώνα. (Mazzucato, 2015) 

Πολιτικές ζήτησης 

Από την πλευρά της ζήτησης, η ανάπτυξή των πολιτικών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

από το κίνητρο του κοινού και τελικά από την «αλλαγή» των αξιών τους που αφορούν στην 

εκτίμηση του περιβάλλοντος καθώς και σε θέματα καθημερινής ευκολίας (Tsoutsos και 
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Stamboulis, 2005). Περιβαλλοντικές ρυθμίσεις που έχουν αντίκτυπο στα πρότυπα κατανάλωσης 

ενέργειας αφορούν: 

 Στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 

 Στόχους έντασης ενέργειας (χρήση ενέργειας ανά μονάδα του ΑΕΠ) 

 Νέους οικοδομικούς κανονισμούς 

 «Φόρο άνθρακα», δηλαδή φόρος ο οποίος επιβάλλεται στο περιεχόμενο των καυσίμων 

Κάθε μία από αυτές τις πολιτικές στοχεύει στα πρότυπα κατανάλωσης ενέργειας και 

καθιερώνει μια ζήτηση για μειωμένη ρύπανση, περισσότερη καθαρή ενέργεια ή βελτιωμένη 

αποτελεσματικότητα του ενεργειακού συστήματος.  

 2.4 Πλαίσιο μετάβασης σε ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα  
Η διαμόρφωση της μετάβασης του ενεργειακού συστήματος, το οποίο χαρακτηρίζεται 

ως κοινωνικοτεχνικό και συγκεκριμένα ο τρόπος με τον οποίο τα επιχειρηματικά μοντέλα είναι 

ικανά να διαμορφώσουν την μετάβαση σε ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα, στηρίζονται στις 

προσεγγίσεις της κοινωνικοτεχνικής μετάβασης. Μια κοινωνικοτεχνική μετάβαση είναι ένα 

σύνολο διαδικασιών που οδηγούν σε μια θεμελιώδη μετατόπιση των κοινωνικοτεχνικών 

συστημάτων (π.χ. Geels και Schot, 2010; Kemp, 1994). Η κοινωνικοτεχνική προσέγγιση της 

αλλαγής του συστήματος προέκυψε ως απάντηση στην ανάγκη να αναπτυχθεί μια αναλυτική 

θεώρηση που να μπορεί να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο παράγοντες της αγοράς, επιστημονικούς 

και οικονομικούς, αλλά και κοινωνικούς, πολιτιστικούς και θεσμικούς παράγοντες, όταν εξηγεί 

την αλλαγή του συστήματος (Smith et al., 2010). 

2.4.1 Προσεγγίσεις μετάβασης σε ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα  
Υπάρχουν τέσσερις κεντρικές προσεγγίσεις, οι οποίες αφορούν στο ζήτημα της βιώσιμης 

μετάβασης (Markard et al., 2012). Η πρώτη προσέγγιση αφορά στην επονομαζόμενη Στρατηγική 

Διαχείριση Θυλάκων (SNM), δηλαδή στην σκόπιμη δημιουργία και υποστήριξη θυλάκων, ως 

τρόπος προώθησης των αλλαγών του καθεστώτος (Kemp et al., 1998). Η δεύτερη αναφέρεται 

ως Πολύ- Επίπεδη Θεώρηση (MLP) και εξηγεί τις τεχνολογικές μεταβάσεις από την δυναμική 

αλληλεπίδραση σε τρία διαφορετικά επίπεδα: κοινωνικοτεχνικό καθεστώς, κοινωνικοτεχνικό 

τοπίο και στρατηγικούς θύλακες (Geels, 2002, 2005, 2006, 2011; Geels και Schot, 2007). Μια 

άλλη ερευνητική γραμμή δίνει έμφαση στην διαχείριση της μετάβασης. Η διαχείριση της 

μετάβασης είναι μία διαδικασία η οποία εφαρμόζει ένα οργανικό μοντέλο προσανατολισμένο 

στην πράξη για να επηρεάσει τις συνεχιζόμενες μεταβάσεις σε πιο βιώσιμες κατευθύνσεις 
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(Loorbach, 2010). Δηλαδή, συνδυάζει τις εργασίες στις τεχνολογικές μεταβάσεις με τις ιδέες από 

τη σύνθετη θεωρία των συστημάτων και τις προσεγγίσεις διακυβέρνησης (Rotmans et al., 2001; 

Smith et al., 2005). Η έρευνα σχετικά με τα Τεχνολογικά Συστήματα Καινοτομίας (TIS) αποτελεί 

την τέταρτη ερευνητική προσέγγιση. Εστιάζει στην εμφάνιση νέων τεχνολογιών και τις θεσμικές 

και οργανωτικές αλλαγές που πρέπει να συμβαδίζουν με την τεχνολογική ανάπτυξη (Bergek et 

al., 2008; Carlsson και Stankiewicz, 1991; Enflo et al., 2008; Hekkert et al., 2007).  

Στην παρούσα εργασία η προσέγγιση η οποία υιοθετείται είναι η Πολύ-Επίπεδη 

Θεώρηση (MLP) η οποία υπογραμμίζει την αμοιβαία σύνδεση και εξάρτηση των κοινωνικών 

και τεχνικών στοιχείων (Geels, 2002, 2005 ; Geels and Schot, 2007). Εφαρμόζει αυτή τη λογική 

για να εξηγήσει την αλλαγή του κοινωνικοτεχνικού συστήματος. Οι λόγοι επιλογής της 

προσέγγισης MLP, έναντι των προαναφερθέντων τριών προσεγγίσεων, είναι ότι (Markard et al., 

2012):(α)επικεντρώνεται στους παράγοντες που ευθύνονται για τη διαμόρφωση της 

κοινωνικοτεχνικής αλλαγής σε ολόκληρο το σύστημα και όχι μόνο σε ένα άτομο ή μια ομάδα 

τεχνολογιών, (β) δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις διεργασίες που λειτουργούν σε πολλαπλά επίπεδα, 

οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη σταθεροποίηση και την αποσταθεροποίηση των 

κοινωνικοτεχνικών συστημάτων και (γ) έχει εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια για να βοηθήσει 

στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορούν να επιτευχθούν μεταβάσεις σε πιο βιώσιμες 

πολιτικές του συστήματος. 

2.4.2 Πολύ-Επίπεδη Θεώρηση (MLP) 
Η Πολύ-Επίπεδη Θεώρηση (MLP) είναι μια θεωρία που κατανοεί τα συνολικά δυναμικά 

πρότυπα στις κοινωνικοτεχνικές μεταβάσεις, ως μη γραμμικές διαδικασίες που προκύπτουν από 

την αλληλεπίδραση των εξελίξεων σε τρία αναλυτικά επίπεδα (Geels, 2002, 2005, 2011 ; Schot 

και Geels, 2008 ; Markard et al., 2012): το κοινωνικοτεχνικό καθεστώς (ο τόπος των 

καθιερωμένων πρακτικών και οι συναφείς κανόνες που σταθεροποιούν τα υπάρχοντα 

συστήματα), ένα εξωγενές κοινωνικοτεχνικό τοπίο  και τους στρατηγικούς θύλακες (η θέση για 

ριζικές καινοτομίες). Κάθε ένα από αυτά τα επίπεδα αναλύονται παρακάτω και 

αντιπροσωπεύουν μια ετερογενή διαμόρφωση στοιχείων, με τα οποία τα «υψηλότερα» επίπεδα 

θεωρούνται πιο σταθερά από τα «χαμηλότερα» επίπεδα, ιδιαίτερα από την άποψη του βαθμού 

στον οποίο τα στοιχεία που συνθέτουν αυτά τα επίπεδα ευθυγραμμίζονται το ένα με το άλλο 

(Geels, 2011). 
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Κοινωνικοτεχνικό Καθεστώς 

Η έννοια του τεχνολογικού καθεστώτος προϋπήρχε της έννοιας του κοινωνικοτεχνικού 

καθεστώτος και ορίζεται ως «τις πεποιθήσεις και τα επικρατούντα επιτυχημένα σχέδια τα οποία 

προδιαθέτουν τους καινοτόμους στις επιχειρήσεις για την ανάπτυξη ορισμένων φαινομενικά 

εμπορεύσιμων ή εφικτών επιλογών, αλλά μακριά από άλλες λιγότερο ελκυστικές επιλογές» 

(Genus και Coles, 2008: σελ. 1437). Δηλαδή ένα τεχνολογικό καθεστώς σχετίζεται με τις 

πεποιθήσεις των τεχνικών για το τι είναι εφικτό ή τουλάχιστον αξίζει να επιχειρεί ένας 

οργανισμός. 

Οι Smith et al. (2010) εξηγούν ότι η θεωρία του Geels σχετικά με το κοινωνικοτεχνικό 

καθεστώς, επέκτεινε την έννοια του τεχνολογικού καθεστώτος, με την προσθήκη της κοινωνικής 

ευαισθησίας, το οποίο σήμαινε ότι τώρα δίνεται πολύ μεγαλύτερη προσοχή στα θεσμικά όργανα, 

τις σχέσεις χρηστών και τις κοινωνικές προσδοκίες. Έτσι, ορίζει το κοινωνικοτεχνικό καθεστώς 

ως «τον τόπο των καθιερωμένων πρακτικών και των συναφών κανόνων που σταθεροποιούν τα 

υπάρχοντα συστήματα» (Geels, 2011: σελ.26). Το κοινωνικοτεχνικό καθεστώς περιλαμβάνει 

υποκαθεστώτα που αφορούν στοιχεία του χρήστη και της αγοράς, κοινωνικοπολιτιστικά, 

πολιτικά και τεχνολογικά. Κατά συνέπεια, χρησιμεύει στην κατανόηση του συντονισμού μεταξύ 

των διαφόρων υποκαθεστώτων, «δίνοντας έμφαση όχι μόνο στους δεσμούς εντός του 

καθεστώτος, αλλά και μεταξύ των καθεστώτων» (Geels, 2011: σελ.27). 

Για να γίνει η διάκριση κοινωνικοτεχνικού συστήματος και καθεστώτος βασιζόμαστε 

στη σύγκριση που παρέχεται από τον Geels (2011): 

 Κοινωνικοτεχνικό σύστημα: περιλαμβάνει τα απτά και μετρήσιμα στοιχεία, όπως τα 

αντικείμενα, οι υποδομές, οι κανονισμοί και τα πρότυπα κατανάλωσης. 

 Κοινωνικοτεχνικό καθεστώς: περιλαμβάνει τις άυλες και υποκείμενες βαθιές δομές, όπως οι 

μηχανικές πεποιθήσεις, οι ρουτίνες, οι κοινωνικές προσδοκίες και τα οράματα. 

Τα κοινωνικοτεχνικά συστήματα είναι ενσωματωμένα στα κοινωνικοτεχνικά  καθεστώτα, τα 

οποία αποτελούν τη «βαθιά δομή» που διαμορφώνει τις δραστηριότητες των φορέων που 

αναπαράγουν τις διάφορες πτυχές αυτών των συστημάτων (Geels, 2011; Geels, 2004). Αυτή η 

δομή ενθαρρύνει τις εξελικτικές καινοτομίες που εξαρτώνται από την πορεία, σε αντίθεση με τις 

ριζοσπαστικές καινοτομίες, που δίνουν σταθερότητα στα κοινωνικοτεχνικά συστήματα και 

υποστηρίζουν την εμφάνιση των επικρατούντων μέσων με τα οποία υλοποιούνται συγκεκριμένες 

κοινωνικές λειτουργίες (Geels, 2002 ; Smith et al. , 2010). Ωστόσο, το καθεστώς μπορεί να 
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αποσταθεροποιηθεί και να αναδιαμορφωθεί ως συνέπεια των εξελίξεων τόσο στο τοπίο όσο και 

στο επίπεδο της αγοράς. 

Κοινωνικοτεχνικό Τοπίο 

Το τοπίο αντιπροσωπεύει το ευρύτερο, εξωγενές πλαίσιο του κοινωνικοτεχνικού 

καθεστώτος (Geels, 2002) και συνήθως αλλάζει πολύ αργά. Παραδείγματα περιλαμβάνουν 

δημογραφικές τάσεις, πολιτικές ιδεολογίες ή κοινωνικές αξίες (Geels, 2011, Smith et al., 2010). 

Ο όρος τοπίο χρησιμοποιείται για να υπονοήσει τη σκληρότητα και την ανθεκτικότητα, 

προκειμένου να τονιστεί ο τρόπος με τον οποίο αυτό το αφηρημένο επίπεδο είναι «πέρα από την 

άμεση επίδραση των δρώντων και δεν μπορεί να αλλάξει κατά βούληση» (Geels, 2005: σελ.684). 

Το τοπίο εκτείνεται σε διάφορες κοινωνικές λειτουργίες και ξεδιπλώνεται αυτόνομα από 

συγκεκριμένα κοινωνικοτεχνικά καθεστώτα (Smith et al., 2010).  

Οι εξελίξεις στο τοπίο μπορούν να ασκήσουν πιέσεις στο υφιστάμενο καθεστώς, το οποίο 

σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει αποσταθεροποίηση του καθεστώτος και κατά 

συνέπεια, να δημιουργήσει «παράθυρα ευκαιριών» για την απόκτηση νέων καινοτομιών (Geels 

και Schot, 2007).Το τοπίο μπορεί επίσης να επηρεάσει την αλλαγή στο εξειδικευμένο επίπεδο 

επηρεάζοντας εξωτερικά τις αντιλήψεις των εξειδικευμένων φορέων και το μέγεθος των δικτύων 

υποστήριξης που είναι υπεύθυνα για τον χαρακτηρισμό καινοτομιών (Geels και Schot, 2007).  

Στρατηγικός Θύλακας  

 Οι στρατηγικοί θύλακες αφορούν το χώρο στον οποίο εμφανίζονται ριζικές καινοτομίες, 

οι οποίες συνήθως είναι εσφαλμένες στο κοινωνικοτεχνικό καθεστώς (Smith et al., 2010). Αυτές 

οι καινοτομίες παρέχουν τους «σπόρους» της συστημικής αλλαγής (Geels, 2011). Πιο 

συγκεκριμένα, οι θύλακες αντιπροσωπεύουν προστατευμένους χώρους (π.χ. εργαστήρια Ε & Α, 

επιδοτούμενα έργα επίδειξης, μικρές εξειδικευμένες αγορές) μέσα στους οποίους οι ριζικές 

καινοτομίες μπορούν να προστατευθούν από το εχθρικό περιβάλλον επιλογής που επικρατεί στο 

καθεστώς. Σε αυτές τις περιοχές οι ριζικές καινοτομίες ωριμάζουν μέσω τριών σημαντικών 

διαδικασιών (Geels, 2011 ; Geels and Schot, 2007 ; Kemp et al., 1998): 

I. Άρθρωση των προσδοκιών και των οραμάτων, που συμβάλλουν στην παροχή νομιμότητας 

και κατεύθυνσης στην εξειδίκευση. 

II. Δημιουργία κοινωνικών δικτύων για την ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης των 

ενδιαφερομένων μερών και της ανάπτυξης των μικρών αγορών, η οποία συμβάλλει στην 

ανάπτυξη της βάσης των πόρων της εξειδικευμένης αγοράς. 
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III. Μηχανισμοί και διαδικασίες εκμάθησης για την ανάπτυξη νέων κανόνων και σχεδίων (π.χ. 

προτιμήσεις χρηστών, επιχειρηματικά μοντέλα, μέσα πολιτικής κ.λπ.) 

Μέσα από την εξέλιξη αυτών των τριών διαδικασιών οι θύλακες μπορούν να αποκτήσουν 

επαρκή δυναμική για να αμφισβητήσουν την κυριαρχία των βασικών στοιχείων στο 

κοινωνικοτεχνικό καθεστώς, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους αποσταθεροποίησης των καθεστώτων 

(δηλαδή παράθυρα ευκαιριών). Αποτελεί το αποκορύφωμα αυτών των διαδικασιών που μπορούν 

να προκαλέσουν μια αναμόρφωση των κοινωνικοτεχνικών καθεστώτων και συνεπώς, τη 

μετατροπή των κοινωνικοτεχνικών συστημάτων. 

2.5 Πάροχοι Ενεργειακών Υπηρεσιών 
Το ενεργειακό σύστημα χαρακτηρίζεται ως ένα κοινωνικοτεχνικό σύστημα. Στη μετάβαση 

του σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι πάροχοι ενεργειακών υπηρεσιών. Απευθύνονται σε όλα 

τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, παρέχοντας ενεργειακές υπηρεσίες (όπως προμήθεια και 

εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού,  ανακαίνιση κτιρίων, συντήρηση λειτουργία 

και διαχείριση εγκαταστάσεων, προμήθεια θερμότητας / ηλεκτρικής ενέργειας) ή άλλα μέτρα 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια τελικών χρηστών ενέργειας (Bozza-Kiss et al., 

2017). Οι βασικοί πάροχοι ενεργειακών υπηρεσιών είναι δύο (Bertoldi και Rezessy, 2005; 

Goldman et al., 2005; Vine, 2005): 

1. Εταιρίες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs) 

2. Εταιρείες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESPCs) 

Αναφορικά με την πρώτη κατηγορία, οι ESCOs διαδραματίζουν ξεχωριστό ρόλο στον τομέα 

των παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών. Αποτελούν βασικό παράγοντα στην αλυσίδα 

προμηθευτών, καθώς μπορούν να παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες 

ενέργειας καλύπτοντας ένα πλήρες φάσμα δραστηριοτήτων. Το ξεχωριστό χαρακτηριστικό τους 

συνδέεται με τη διάρθρωση των αποδοχών τους και ειδικότερα με τα έργα βάσει αποδόσεων. Η 

λειτουργία των ESCOs και ο ρόλος τους στο ενεργειακό σύστημα αναλύονται λεπτομερώς στην 

Ενότητα 2.6.  

Από την άλλη πλευρά, οι Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Ενέργειας (ESPCs) παρέχουν 

ενεργειακές υπηρεσίες με πάγιο τέλος ή ως προστιθέμενη αξία για την προμήθεια εξοπλισμού ή 

ενέργειας (όπως η θέρμανση) (Pätäri και Sinkkonen, 2014). Δραστηριοποιούνται με τρεις 

βασικούς τρόπους (Bertoldi et al., 2006): (α) μέσω ρυθμίσεων στην παροχή θέρμανσης, ιδίως σε 

δημόσια κτίρια (π.χ. Ιταλία και Γαλλία) (β) μέσω χρηματοδότησης σε εταιρίες διαχείρισης 

μεγάλων κτιρίων και σε κατασκευαστές εξοπλισμού και (γ) με τη σταδιακή αναδιάρθρωση των 
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επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, οι οποίες επιδιώκουν να προσφέρουν ενεργειακές υπηρεσίες ως 

προστιθέμενη αξία, ιδίως λόγω των χαμηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας / φυσικού αερίου και 

των μειωμένων περιθωρίων κέρδους στις πωλήσεις τους (π.χ. στη Γερμανία, αρκετές 

επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας αρχικά αναγκάστηκαν να παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες γιατί 

μειωνόταν το περιθώριο κέρδους τους και στη συνέχεια το ανέπτυξαν ως βασική επιχειρηματική 

τους δραστηριότητα). Επιπλέον, η διάρθρωση των αποδοχών τους βασίζεται σε προκαθορισμένη 

χρέωση. Δηλαδή, το πλήρες κόστος των ενεργειακών υπηρεσιών εισπράττεται στο τέλος, οπότε 

οι ESPCs δεν αναλαμβάνουν κανένα κίνδυνο σε περίπτωση χαμηλής απόδοσης (Bertoldi et al., 

2014). Όλες οι εταιρείες, οι οποίες δεν αναλαμβάνουν κίνδυνο απόδοσης, εμπίπτουν σε αυτή την 

κατηγορία παρόχων (Bozza-Kiss et al., 2017). 

2.6 Ρόλος ESCOs στον ενεργειακό τομέα 
Η ιδέα της ESCO δημιουργήθηκε στη Βόρεια Αμερική στις αρχές της δεκαετίας του 

1980. Πηγή έμπνευσης υπήρξε το ενδιαφέρον για τις βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης από 

την πρώτη κρίση τιμών πετρελαίου στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Οι τελικοί χρήστες 

ενέργειας που διέρχονταν από τις πρώτες ενεργειακές κρίσεις, αναζητούσαν σημαντικές 

μειώσεις κόστους λειτουργίας και νέους τρόπους διαχείρισης και παρακολούθησης της 

κατανάλωσης ενέργειας (Okay και Akman, 2010). Στην Ευρώπη έκανε την εμφάνιση της 

περισσότερο από 100 χρόνια πριν (Bertoldi et al., 2006). Σήμερα, η ιδέα της ESCO έχει 

εξαπλωθεί με διαφορετική επιτυχία στις περισσότερες βιομηχανικές χώρες, στις μεγαλύτερες 

αναπτυσσόμενες χώρες και σε πολλές οικονομίες βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο (Ürge-Vorsatz 

et al., 2007). 

Μια Εταιρία Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO) ορίζεται ως μια εταιρεία που ασχολείται 

με την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και τη χρηματοδότηση ολοκληρωμένων έργων βελτίωσης 

εγκαταστάσεων, με έμφαση στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση του κόστους 

συντήρησης για τις εγκαταστάσεις (NAESCO, 1997 όπως αναφέρεται Westling, 2004). Σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, η Οδηγία 2006/32 / ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση 

και τις ενεργειακές υπηρεσίες διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην καθιέρωση της ορολογίας 

που αφορά την ESCO. Ο όρος «Εταιρία Ενεργειακών Υπηρεσιών» (ESCO) ορίζεται σύμφωνα 

με την οδηγία ως εξής1: 

                                                             
1 Ο ορισμός «Εταιρία Ενεργειακών Υπηρεσιών» (ΕΕΥ) αναγράφεται στην Οδηγία 2006/32/ΕΚ της 5ης 
Απριλίου 2006, Άρθρο 3 παράγραφο (θ) σελ. L.114/68. 
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«Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες ή / και άλλα μέτρα βελτίωσης 

της ενεργειακής απόδοσης σε εγκαταστάσεις ή χώρους του χρήστη και δέχεται κάποιο βαθμό 

οικονομικού κινδύνου. Η πληρωμή για τις παραδιδόμενες υπηρεσίες βασίζεται (είτε όλη είτε εν 

μέρει) στην επίτευξη βελτιώσεων ενεργειακής απόδοσης και στην εκπλήρωση των άλλων 

συμφωνηθέντων κριτηρίων απόδοσης». 

Η αυξανόμενη δέσμευση για μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και μείωση των 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η επακόλουθη εφαρμογή πολιτικών για την ενεργειακή 

απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας2, μαζί με την αναδιάρθρωση και την ελευθέρωση 

των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, είναι οι κύριοι παράγοντες που οδηγούν 

στο αυξημένο ενδιαφέρον για την παροχή ευρέος φάσματος ενεργειακών υπηρεσιών (όπως 

μέτρα ενεργειακής απόδοσης, τεχνολογίες κατανεμημένης παραγωγής και τεχνολογίες 

βιομάζας) στους τελικούς χρήστες ενέργειας. 

Η πρώτη ολοκληρωμένη επισκόπηση της αγοράς ESCOs πραγματοποιήθηκε από τον 

Vine (2005), ο οποίος συνέλεξε πληροφορίες για 38 χώρες πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με 

στόχο τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον αριθμό των ESCOs, τα βασικά τμήματα αγορών 

στα οποία στοχεύουν, τα κύρια εμπόδια και την κατά προσέγγιση αξία των έργων που 

πραγματοποιήθηκαν, προκειμένου να προταθούν πιθανές ενέργειες προώθησης του κλάδου των 

ESCOs. Επιπλέον, ο Vine σε αυτό το έργο του ήταν ο πρώτος που μίλησε για την ευρωπαϊκή 

αγορά των ESCOs. Στην συνέχεια ακολούθησαν μια σειρά από διεξοδικές έρευνες σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Bertoldi και Rezessy, 2005 ; Bertoldi et al., 2006, ; Kiss et al., 2007 ; 

Marino et al., 2010 ; Bertoldi et al., 2014 ; Bozza-Kiss et al., 2017), οι οποίες εστιάζουν στις 

διαφορές στην ανάπτυξη των αγορών ESCOs. Οι διαφορές αυτές προκύπτουν από τα 

διαφορετικά επίπεδα στήριξης που προσφέρονται από τις αρμόδιες αρχές κάθε χώρας για την 

ενέργεια, τις δομές και τους κανόνες της τοπικής αγοράς και τη διακύμανση των ρόλων και των 

δραστηριοτήτων των ESCOs. Επιπροσθέτως, οι προαναφερθείσες έρευνες καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι τα έργα που στοχεύουν στην ενεργειακή απόδοση προσφέρουν μια οικονομικά 

αποδοτική προσέγγιση για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και έτσι 

δημιουργούνται νέες ευκαιρίες για τη διάχυση των δραστηριοτήτων των ESCOs. Εκτός της 

Ευρώπης, υπάρχουν αρκετές μελέτες για τις ΗΠΑ. Οι Vine et al., (1999) περιγράφουν τις 

                                                             
2 Η εφαρμογή πολιτικών για τη χρήση ΑΠΕ αναγράφεται στην Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 
2003/30/ΕΚ. 
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εξελίξεις των ESCOs στις ΗΠΑ. Οι Goldman et al., (2002), συγκεντρώνοντας μια βάση 

δεδομένων με σχεδόν 1500 μελέτες περιπτώσεων έργων ενεργειακής απόδοσης, τεκμηριώνουν 

την πραγματική απόδοση του κλάδου ESCOs προκειμένου να παράσχουν τόσο στους φορείς 

χάραξης πολιτικής και στους επενδυτές αντικειμενική πληροφόρηση όσο και στους πελάτες μια 

συγκριτική αξιολόγηση των προτεινόμενων σχεδίων. Σε συνέχεια των προηγούμενων οι 

Goldman et al., (2005) αναλύουν τις τάσεις και τις δραστηριότητες της αμερικανικής αγοράς 

ESCOs την τελευταία δεκαετία. Αποτέλεσμα ήταν ότι οι συμβάσεις απόδοσης υπερνικούν τους 

φραγμούς της αγοράς για επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης σε μεγάλους θεσμικούς πελάτες του 

δημόσιου τομέα. Οι Larsen et al., (2012) αναλύουν τον κλάδο των ESCOs των ΗΠΑ κατά τη 

χρονική περίοδο 1998-2008, αναφέροντας αύξηση του κλάδου κατά 7% ετησίως μεταξύ 2006 

και 2008. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ESCOs αποκομίζουν περίπου το 85% των εσόδων 

τους από έργα στον δημόσιο τομέα, ενώ ο χρόνος αποπληρωμής του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε 

από 1,9 σε 3,2 έτη από τη δεκαετία του 1990 και από 5,2 έως 10,5 έτη σε έργα του δημόσιου 

τομέα για τα ίδια χρονική περίοδο. 

2.6.1 Συμβάσεις ESCO 
Σύμφωνα με τον Sorrell (2007), η σύναψη συμβάσεων ενεργειακών υπηρεσιών 

συνεπάγεται την εξωτερική ανάθεση μιας ή περισσοτέρων ενεργειακών υπηρεσιών σε τρίτους. 

Στην απλούστερη μορφή της, μια σύμβαση ενεργειακών υπηρεσιών μπορεί να εγγυάται την 

παροχή ζεστού νερού ή / και ηλεκτρικής ενέργειας με μειωμένο κόστος, αλλά σε πιο περίπλοκη 

μορφή, η σύμβαση μπορεί να εγγυηθεί συγκεκριμένα επίπεδα παροχής υπηρεσιών. Στην πιο 

ανεπτυγμένη μορφή της, η σύμβαση ενεργειακών υπηρεσιών επιτρέπει στον πελάτη να 

ελαχιστοποιεί το συνολικό κόστος για τις υπηρεσίες που παρέχει η ενέργεια μέσω μιας ενιαίας 

σύμβασης με έναν πάροχο ενεργειακών υπηρεσιών. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το 

παραδοσιακό μοντέλο στο οποίο οι καταναλωτές ενέργειας συμφωνούν χωριστά για κάθε 

ενεργειακό προϊόν και για διαφορετικούς τύπους εξοπλισμού μετατροπής ενέργειας. 

Οι Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO) συνήθως προσφέρουν συμβάσεις που 

περιλαμβάνουν ( Sorrell,2007): 

 συστήματα ενεργειακής πληροφόρησης 

 ενεργειακούς ελέγχους 

 εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού  

 ανταγωνιστική χρηματοδότηση και αγορά καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας  
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Οι συμβάσεις αυτές επιτρέπουν στον πελάτη να μειώσει το ενεργειακό κόστος, να μεταφέρει τον 

κίνδυνο και να επικεντρώσει την προσοχή του στις βασικές δραστηριότητες του και έχουν 

εγκριθεί τόσο για επιχειρηματικούς όσο και για περιβαλλοντικούς λόγους (Bertoldi et al., 2003) 

Η ταξινόμηση των συμβάσεων ενεργειακών υπηρεσιών γίνεται με βάση τα εξής τρία 

κριτήρια (Sorrell,2005): 

1. Πεδίο εφαρμογής της σύμβασης: καθορίζει τι περιλαμβάνεται όσον αφορά τις ενεργειακές 

τεχνολογίες και συστήματα. Δηλαδή, φανερώνει τον αριθμό των χρήσιμων ενεργειακών 

ροών ή / και των τελικών ενεργειακών υπηρεσιών που ελέγχονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει 

από τον αντισυμβαλλόμενο. 

2. Βάθος σύμβασης: ο αριθμός των οργανωτικών δραστηριοτήτων3 που απαιτούνται για την 

παροχή ροής ή της υπηρεσίας που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντισυμβαλλόμενου. 

3. Χρηματοδότηση σύμβασης: πώς καταβάλλεται κάθε νέα επένδυση 

Οι επενδύσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν με διάφορους τρόπους, καθένας εκ των οποίων έχει 

διαφορετικές συνέπειες για τη σκοπιμότητα του έργου, το κόστος του κεφαλαίου, τη διανομή 

του κινδύνου και τους όρους πληρωμής. Οι βασικοί τρόποι είναι (Bertoldi et al., 2006): 

 Χρηματοδότηση πελατών ενέργειας 

 Χρηματοδότηση ESCO και 

 Χρηματοδότηση από Τρίτους (TPF)  

Η χρηματοδότηση ενεργειακών πελατών συνήθως περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση με 

εσωτερικά κεφάλαια του χρήστη / πελάτη που υποστηρίζονται από την εγγύηση εξοικονόμησης 

ενέργειας που παρέχεται από την ESCO. Η χρηματοδότηση πελατών ενέργειας μπορεί επίσης να 

συνδέεται με δανεισμό στην περίπτωση που ο ενεργειακός πελάτης ως άμεσος δανειολήπτης 

πρέπει να παράσχει εγγύηση στο ίδρυμα χρηματοδότησης.  

                                                             
3 Σύμφωνα με τον Sorrell (2007), oι σχετικές οργανωτικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν: α)την αγορά των 

ενεργειακών προϊόντων (καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια), β)τους ενεργειακούς ελέγχους για τον εντοπισμό ευκαιριών 

βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, γ)τον σχεδιασμό έργων, δ) τη χρηματοδότηση έργων, ε) τον προσδιορισμό 

των προδιαγραφών που απαιτούνται σχετικά με τον εξοπλισμού και την αγορά, στ) την εγκατάσταση, τη λειτουργία, 

τη συντήρηση, την παρακολούθηση και επαλήθευση της απόδοσης του εξοπλισμού και η)την εκπαίδευση 

προσωπικού. 
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Η χρηματοδότηση ESCO αναφέρεται στη χρηματοδότηση με εσωτερικά κεφάλαια της ESCO 

και μπορεί να περιλαμβάνει τη μίσθωση ιδίων κεφαλαίων ή εξοπλισμού. Οι τοπικές πρακτικές, 

η αδυναμία των πελατών να πληρούν τα κριτήρια φερεγγυότητας και το κόστος χρηματοδότησης 

με μετοχικό κεφάλαιο είναι μερικοί από τους παράγοντες που καθορίζουν εάν οι ESCOs θα 

παρέχουν χρηματοδότηση (Hansen, 2006). 

Η  TPF αναφέρεται αποκλειστικά στη χρηματοδότηση του χρέους. Υπάρχουν δύο 

εννοιολογικά διαφορετικές διατάξεις TPF και η διαφορά τους έγκειται στο ποιος δανείζεται τα 

χρήματα, η ESCO ή ο πελάτης. Στην πρώτη ρύθμιση, μια ESCO μπορεί να δανειστεί τις 

απαραίτητες χρηματοδοτικές πηγές για την υλοποίηση του έργου. Εάν μια ESCO οργανώνει τα 

TPF, τότε ο δικός της κίνδυνος είναι μικρότερος, πράγμα που επιτρέπει χαμηλότερο κόστος και 

κατά συνέπεια μεγαλύτερο μέγεθος της επένδυσης (Hansen, 2006). Στη δεύτερη ρύθμιση, ο 

πελάτης λαμβάνει δάνειο από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που υποστηρίζεται από μια συμφωνία 

Εγγυημένης Εξοικονόμησης Ενέργειας με την ESCO. Ο σκοπός της Εγγυημένης Εξοικονόμησης 

είναι να αποδείξει στην τράπεζα ότι το έργο για το οποίο δανείζεται ο πελάτης θα δημιουργήσει 

θετική ταμειακή ροή, δηλαδή ότι η εξοικονόμηση θα επιτευχθεί ασφαλώς και θα καλύψει την 

αποπληρωμή του χρέους.  

Μια σύμβαση ενεργειακών υπηρεσιών περιγράφει μια συμβατική σχέση μεταξύ μιας ESCO 

και του τελικού χρήστη ενέργειας (πελάτη) (Bozza-Kiss et al., 2017). Οι σημαντικότερες εξ 

αυτών είναι η: 

 Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (EPC) 

 Σύμβαση Ενεργειακού Εφοδιασμού (ESC) 

 Ολοκληρωμένη Σύμβαση Ενέργειας ( IEC) 

2.6.1.1 Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (EPC) 
Η σύμβαση ενεργειακής απόδοσης (EPC) είναι ένας μηχανισμός προσανατολισμένος στην 

αγορά για την υλοποίηση έργων ενεργειακής απόδοσης (Carbonara και Pellegrino, 2018). 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση η EPC ορίζεται ως4 

«συμβατική συμφωνία μεταξύ του δικαιούχου και του παρόχου ενός μέτρου βελτίωσης της 

ενεργειακής απόδοσης, η οποία επαληθεύεται και παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος 

της σύμβασης, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιούνται πληρωμές για επενδύσεις (έργο, 

προμήθεια ή υπηρεσία) για το μέτρο αυτό, οι οποίες συνδέονται με ένα συμφωνηθέν επίπεδο 

                                                             
4 Ο ορισμός για τη Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης αναγράφεται στην Οδηγία 2012/27/ΕΕ  για την 
ενεργειακή απόδοση της 25ης Οκτωβρίου  2012, Άρθρο 2 παράγραφο (27) σελ. L.315/11. 
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βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή με άλλο συμφωνηθέν κριτήριο ενεργειακής απόδοσης, 

όπως η εξοικονόμηση χρημάτων». 

Πρόκειται, δηλαδή, για μια συμβατική συμφωνία μεταξύ μιας ESCO και του πελάτης της, η 

οποία περιλαμβάνει μια παρέμβαση με μέτρα ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις του 

πελάτη, της οποίας η απόδοση είναι εγγυημένη από την ESCO (Taylor et al., 2007). Υλοποιεί 

ένα σχέδιο για την παροχή ενεργειακής απόδοσης ή ένα έργο ανανεώσιμης ενέργειας και 

χρησιμοποιεί τη ροή εισοδήματος από την εξοικονόμηση κόστους ή την παραγόμενη 

ανανεώσιμη ενέργεια για την αποπληρωμή του κόστους του έργου, συμπεριλαμβανομένου του 

κόστους της επένδυσης. Δηλαδή, η εξοικονόμηση κόστους από τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης 

θα βοηθήσει στη χρηματοδότηση και αποπληρωμή του έργου. Οι φάσεις ενός έργου EPC 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.1. 

Σχήμα 2.1: Φάσεις ενός έργου EPC  

 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία, όπως αναφέρεται Bozza-Kiss et al., 2017 

Η σύναψη Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης αποτελεί μία ομπρέλα για διαφορετικές 

συμβατικές σχέσεις μεταξύ ESCO και πελατών (Pätäri και Sinkkonen, 2014). Η ταξινόμηση των 

διάφορων μοντέλων EPC γίνεται σε σχέση με την κατανομή των κινδύνων (απόδοσης και 

πιστωτικού) μεταξύ των δύο σχετιζόμενων μερών (ESCO και πελάτη) και της παροχής 

μηχανισμών χρηματοδότησης και αποπληρωμής της ESCO.  

Προκαταρκτική 
ανάλυση

• Επίσκεψη στο 
χώρο
• Πρώτες 
εκτιμήσεις 
εξοικονόμησης 
ενέργειας
• Έλεγχος 
σκοπιμότητας 
του έργου

Λεπτομερής 
ανάλυση

• Λεπτομερής 
ενεργειακός 
έλεγχος
• Σχεδιασμός 
προγράμματος & 
κοστολόγησης
• Υπολογισμός της 
βασικής γραμμής 
και της 
εκτιμώμενης 
εξοικονόμησης
• Προτεινόμενοι 
στόχοι και 
εγγυήσεις

Υλοποίηση 
σχεδίου

• Σύμβαση
• Προμήθεια 
και κατασκευή
• Παράδοση 
μέτρων 
εξοικονόμησης 
ενέργειας

Λειτουργία και 
παρακολούθηση

• Αξιολόγηση των 
νέων αποδόσεων
• Αναφορά M & V
•Συντήρηση
• Διορθώσεις
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H ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας αναφέρει διάφορα μοντέλα EPC. Τα 

επικρατέστερα μοντέλα που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι το μοντέλο Εγγυημένης 

Εξοικονόμησης (Guaranteed Savings) και το μοντέλο Συμμετοχής στα Εξοικονομούμενα 

(Shared Savings) ( Bozza-Kiss et al., 2017; Shang et al., 2015; Goldman et al., 2002 ; Bertoldi et 

al., 2006 ; Westling, 2004 ; Hansen, 2006 ; Carbonara και Pellegrino, 2018; Hansen, 2003 ; Hui, 

2002 ; Bertoldi και Rezessy, 2005; Costantino et al., 2012 ; Han et al.,2006).  

Οι διαφορές μεταξύ του μοντέλου Εγγυημένης Εξοικονόμησης και Συμμετοχής στα 

Εξοικονομούμενα εντοπίζονται στα εξής σημεία (Βλ. Πίνακα 2.1):  

 Στα διαφορετικά πρότυπα απόδοσης: το μοντέλο Εγγυημένης Εξοικονόμησης είναι 

συνδεδεμένο με το επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ το μοντέλο Συμμετοχής στα 

Εξοικονομούμενα σχετίζεται με το ποσοστό εξοικονόμησης κόστους ενέργειας (Han et al., 

2006 ; Pätäri και Sinkkonen, 2014).  

 Στην κατανομή των κινδύνων: Οι κύριοι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα προγράμματα 

EPC είναι ο κίνδυνος απόδοσης και ο πιστωτικός κίνδυνος. Στο μοντέλο Εγγυημένης 

Εξοικονόμησης, οι ESCOs λαμβάνουν τον κίνδυνο απόδοσης και οι πελάτες ενέργειας ή τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λαμβάνουν τον πιστωτικό κίνδυνο (Pätäri και Sinkkonen, 

2014). Τέλος, οι πελάτες ενέργειας λαμβάνουν και τον επιχειρηματικό κίνδυνο (Han et al., 

2006). Στο μοντέλο Συμμετοχής στα Εξοικονομούμενα, οι ESCOs λαμβάνουν τόσο τον 

κίνδυνο απόδοσης όσο και τον πιστωτικό κίνδυνο (Han et al., 2006).  

 Στις εγγυήσεις εξοικονόμησης ενέργειας: Σε σύγκριση με το μοντέλο Συμμετοχής στα 

Εξοικονομούμενα, το μοντέλο Εγγυημένης Εξοικονόμησης καθορίζει ένα ορισμένο ποσό 

εγγυήσεων εξοικονόμησης ενέργειας στις συμβάσεις EPC προκειμένου να ικανοποιηθεί η 

υποχρέωση απόσβεσης (Hopper et al., 2007).  
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Πίνακας 2.1 Σύγκριση μοντέλων EPC 

 
 

Μοντέλα EPC 

Κατανομή Κινδύνου 
 

 
Παροχή 

Χρηματοδότησης 
 
 

 
Διάρκεια 
Σύμβασης 

 
 

Αμοιβή ESCO 
Κίνδυνος 
Απόδοσης 

Πιστωτικός 
Κίνδυνος 

Εγγυημένης 
Εξοικονόμησης ESCO Πελάτης 

Πελάτης  ή / και 
TPF (μέσω του 

πελάτη) 
4-8 έτη 

Με βάση τις 
επιδεικνυόμενες 
εξοικονομήσεις. 
Εάν η 
εξοικονόμηση 
είναι μικρότερη 
από την 
αναμενόμενη, η 
ESCO καλύπτει 
το έλλειμμα 

Συμμετοχής στα 
Εξοικονομούμενα 

 ESCO 
 Ελάχιστο 

μέρος ο 
πελάτης 

ESCO ESCO ή/και TPF 
(μέσω ESCO) 10-15 έτη 

Προκαθορισμένο 
ποσοστό από τις 
εξοικονομήσεις 

κόστους 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

Σύμφωνα με τους Goldman et al., 2005, η αγορά των ESCOs άλλαξε από το μοντέλο 

Συμμετοχής στα Εξοικονομούμενα στο μοντέλο Εγγυημένης Εξοικονόμησης κατά την τελευταία 

δεκαετία. Το 86% των EPC χρησιμοποιεί σήμερα το μοντέλο Εγγυημένης Εξοικονόμησης. Οι 

κύριοι λόγοι αυτής της μετατόπισης συνδέονται με τη μεγαλύτερη βεβαιότητα εξοικονόμησης, 

το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης και το χαμηλότερο κόστος συναλλαγών για τους 

πελάτες ενέργειας (Hopper et al., 2007). Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τους Bertoldi et al., (2007), 

το μοντέλο Συμμετοχής στα Εξοικονομούμενα είναι ακόμα πιο συνηθισμένο σε μια αγορά 

εκκίνησης ή μετά από οικονομικά προβλήματα, επειδή οι πελάτες ενέργειας έχουν περιορισμένη 

πρόσβαση σε κεφάλαια και προτιμούν το σχέδιο ESCO έναντι της χρηματοδότησης από τους 

ίδιους. 

2.6.1.1.1 Διαδικασία Μέτρησης και Επαλήθευσης (M&V) 
Η διαδικασία μέτρησης και επαλήθευσης (M&V), διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη 

επιτυχία των έργων EPC. Η πιο διαδεδομένη χρήση της M&V είναι για συμβάσεις Εγγυημένης 

Εξοικονόμησης EPC. Χωρίς τη σωστή M&V, η οποία συμφωνείται από κοινού μεταξύ των 

συμμετεχόντων εταίρων και είναι πλήρως διαφανής, δεν μπορεί να επιτευχθεί με επιτυχία η 

σύμβαση. Πιο συγκεκριμένα, για τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης, η διαδικασία M&V 

θεσπίζει πρότυπα για να νομιμοποιήσει την εξοικονόμηση έργου, να παράσχει ένα μέσο 
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σύγκρισης των ταμειακών ροών του έργου με τις βασικές συνθήκες και να καθορίσει τους όρους 

πληρωμής (Hansen, 2006). 

Η διαδικασία μέτρησης και η επαλήθευσης (M&V) μπορεί να οριστεί ως το σύνολο των 

μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για την επικύρωση και την αξιολόγηση των αλλαγών στα 

πρότυπα κατανάλωσης ενέργειας για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, τα οποία προκύπτουν 

από μια αναγνωρισμένη παρέμβαση ή ένα σύνολο μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας (Hansen, 

2006). 

Οι υπηρεσίες της διαδικασίας μέτρησης και επαλήθευσης (Μ&V), μπορούν να 

εκτελεσθούν από την ίδια την ESCO ή από ένα τρίτο μέρος που επιλέγεται με κοινή συμφωνία 

της ESCO και του πελάτη της. Τα τρίτα μέρη μπορούν να περιλαμβάνουν συμβούλους 

μηχανικούς με εξειδίκευση σε διαδικασίες M&V και στην ανάλυση αυτών. Η M&V παρέχει μια 

μορφή διασφάλισης της απόδοσης, που σημαίνει ότι υπάρχει μια λογική υποστήριξη για τις 

εγγυήσεις που παρέχονται στην απόδοση του εξοπλισμού και των τροποποιήσεων κτιρίων που 

έχουν εγκατασταθεί. Προκειμένου να υπάρξει αξιοπιστία στη διαδικασία, τουλάχιστον ένα 

μέλος της ομάδας M&V θα πρέπει να είναι Πιστοποιημένος Επαγγελματίας Μέτρησης και 

Επαλήθευσης (CMVP). Αυτό σημαίνει, ότι θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια 

εκπαίδευσης και επαγγελματικής πείρας και να υποβάλλεται σε εξετάσεις για τη λήψη 

πιστοποίησης (Bozza-Kiss et al., 2017). 

Μια τυποποιημένη μέθοδος Μ&V θεωρείται βασικό στοιχείο που είναι απαραίτητο για 

την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών και των χρηματοδοτών στην ESCO και την αγορά 

ενεργειακών υπηρεσιών γενικότερα (Bozza-Kiss et al., 2017). Σύμφωνα με το Διεθνές 

Πρωτόκολλο Μέτρησης και Επαλήθευσης Απόδοσης (IPMVP), η διαδικασία M & V πρέπει να 

ακολουθεί ορισμένες θεμελιώδεις αρχές. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να είναι (Bozza-Kiss et 

al., 2017) : 

Ακριβής: Οι εκθέσεις M&V πρέπει να είναι τόσο ακριβείς όσο θα επιτρέψει ο προϋπολογισμός 

M&V. Το κόστος M&V θα πρέπει κανονικά να είναι μικρό σε σχέση με τη νομισματική αξία 

της εξοικονόμησης που αξιολογείται. Επίσης, οι δαπάνες M&V πρέπει να είναι συνεπείς με τις 

δημοσιονομικές επιπτώσεις της υπερβολικής ή κακής αναφοράς των αποδόσεων ενός έργου. Οι 

συμφωνίες ακρίβειας πρέπει να συνοδεύονται από αυξημένη συντηρητικότητα σε οποιεσδήποτε 

εκτιμήσεις και κρίσεις. 

Ολοκληρωμένη: Η αναφορά της εξοικονόμησης ενέργειας πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις 

σημαντικές επιπτώσεις ενός έργου. Οι δραστηριότητες M&V πρέπει να χρησιμοποιούν 
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μετρήσεις για να ποσοτικοποιήσουν όλα τα σημαντικά μετρήσιμα αποτελέσματα, ενώ θα πρέπει 

να εκτιμούν, όπου είναι εφικτό και τα υπόλοιπα αποτελέσματα. 

Συντηρητική: Όταν γίνονται κρίσεις σχετικά με αβέβαιες ποσότητες εξοικονόμησης, οι 

διαδικασίες M&V θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να υποεκτιμούν την εξοικονόμηση 

πόρων. 

Συνεπής5: Η αναφορά της ενεργειακής απόδοσης ενός έργου πρέπει να είναι συνεπής μεταξύ: 

 διαφορετικών τύπων έργων ενεργειακής απόδοσης  

 διαφορετικών επαγγελματιών διαχείρισης ενέργειας για ένα έργο 

 διαφορετικών χρονικών περιόδων για το ίδιο έργο 

 έργων ενεργειακής απόδοσης και νέων έργων ενεργειακού εφοδιασμού 

Σχετική: Ο προσδιορισμός της εξοικονόμησης πρέπει να μετρά τις παραμέτρους αποδόσεων 

που προκαλούν ανησυχία ή είναι λιγότερο γνωστές, ενώ μπορούν να εκτιμηθούν άλλες λιγότερο 

κρίσιμες ή προβλέψιμες παράμετροι. 

Διαφανής: Όλες οι δραστηριότητες M&V θα πρέπει να δημοσιοποιούνται με σαφήνεια και 

πλήρης αποκαλυπτικότητα. Η πλήρης αποκαλυπτικότητα πρέπει να περιλαμβάνει την 

παρουσίαση όλων των στοιχείων στο πλαίσιο του σχεδίου M&V και των εκθέσεων 

εξοικονόμησης. 

Έτσι, κατά την ανάπτυξη και τις διαπραγματεύσεις μιας προσέγγισης M&V για ένα 

σχέδιο EPC, τα μέρη πρέπει να αναφερθούν στις αρχές αυτές προκειμένου να βρεθεί η σωστή 

ισορροπία μεταξύ κόστους και ακρίβειας. Περαιτέρω, και τα δύο μέρη θα πρέπει να θεωρήσουν 

αποδεκτές αυτές τις αρχές προκειμένου να καθορίσουν τις οικονομίες στις οποίες στηρίζονται οι 

συμβατικές ρυθμίσεις. 

Η ισορροπία αυτών των αρχών δίνει τη δυνατότητα σε έναν ειδικό για την M&V να 

παρουσιάσει ένα ευέλικτο πλαίσιο βασικών διαδικασιών για την επίτευξη των M&V για έργα 

                                                             
5 Ο όρος "συνεπής" δεν σημαίνει "ταυτόσημο", αφού αναγνωρίζεται ότι κάθε εμπειρικά υποβαλλόμενη έκθεση 

περιλαμβάνει αποφάσεις που δεν μπορούν να είναι ταυτόσημες για όλους. Με τον προσδιορισμό σημαντικών 

τομέων κρίσης, το IPMVP συμβάλλει στην αποφυγή ασυνεπειών που προκύπτουν από την έλλειψη συνεκτίμησης 

σημαντικών διαστάσεων (Bozza-Kiss et al., 2017). 
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ενεργειακής απόδοσης. Όμως, για να μεγιστοποιηθούν τα έσοδα της διαδικασίας M&V, θα 

πρέπει να ακολουθηθούν εκτός από τις αρχές και κάποια βασικά βήματα. Συνήθως 

περιλαμβάνουν (Hansen, 2006): 

1. Εκτέλεση αξιολόγησης μέτρησης και επαλήθευσης πριν από την κατασκευή 

2. Ανάπτυξη του σχεδίου μέτρησης και επαλήθευσης 

3. Καθιέρωση βασικής γραμμής μέτρησης και επαλήθευσης 

4. Παρέχετε μια έκθεση μέτρησης και επαλήθευσης μετά την εφαρμογή 

5. Παροχή περιοδικών εκθέσεων αξιολόγησης 

Η εφαρμογή, λοιπόν, της κατάλληλης διαδικασίας μέτρησης και επαλήθευσης (M&V) 

παρέχει πολλά πλεονεκτήματα για την ESCO και τους πελάτες της. Τα πλεονεκτήματα 

περιλαμβάνουν (Hansen, 2006): (α) την κατανομή των κινδύνων στα κατάλληλα συμβαλλόμενα 

μέρη, (β) τη μείωση των αβεβαιοτήτων σε αποδεκτά επίπεδα, (γ) την παρακολούθηση των 

αποδόσεων του εξοπλισμού, (δ) την εξεύρεση πρόσθετης εξοικονόμησης, (ε) τη βελτίωση των 

λειτουργιών και των εξοικονομήσεων συντήρησης, (στ) την εξακρίβωση της τήρησης των 

εγγυήσεων εξοικονόμησης κόστους και (η) την παροχή διαδικασιών μελλοντικών 

προσαρμογών. Έτσι, ενώ ένα σχέδιο EPC θα μειώσει την κατανάλωση ενέργειας και το κόστος 

σε μια εγκατάσταση, μια διεξοδική M&V μπορεί να βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι η 

εξοικονόμηση θα συνεχιστεί με την πάροδο του χρόνου. Δηλαδή, και μετά την λήξη της EPC, 

όπου η ESCO αποχωρεί, ο τελικός χρήστης μπορεί να επωφεληθεί από τις εξοικονομήσεις. 

2.6.1.2 Σύμβαση Ενεργειακής Προμήθειας (ESC) 
Η Σύμβαση Ενεργειακής Προμήθειας (ESC) διασφαλίζει την παροχή χρήσιμης ενέργειας 

σε έναν πελάτη. Πολλές από τις συμβάσεις ενεργειακών υπηρεσιών που λειτουργούν στην 

Ευρώπη μπορούν να καλούνται Συμβάσεις Ενεργειακής Προμήθειας (ESC), εφόσον καλύπτουν 

μία ή περισσότερες ροές χρήσιμης ενέργειας, δηλαδή τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης 

εφαρμόζονται στην πλευρά ενεργειακής προσφοράς και μετασχηματισμού, αλλά δεν καλύπτουν 

τις τελικές ενεργειακές υπηρεσίες (Sorrell,2007).  

Η ESCO αναλαμβάνει την ευθύνη να προμηθεύει στον πελάτη ένα σύνολο ενεργειακών 

υπηρεσιών (π.χ. HVAC, φωτισμό κ.λπ.) σε ένα ορισμένο επίπεδο εξυπηρέτησης. Η ESCO 

αναλαμβάνει την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την συντήρηση του εξοπλισμού και πουλάει την 

παραγόμενη χρήσιμη ενέργεια στον πελάτη. Η χρήσιμη ενέργεια αναφέρεται στην ενέργεια για 

την οποία ο πελάτης έχει «πρακτική» χρήση, όπως: θερμότητα, ψύξη, ατμός, πεπιεσμένος αέρας 
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κλπ. (Wargert, 2011). Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκής 

(PV), συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας (CHP) ή θέρμανσης από 

βιομάζα. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της θέρμανσης, αυτό περιλαμβάνει τον σχεδιασμό 

και την εγκατάσταση του εξοπλισμού, τη διανομή ενέργειας, τη λειτουργία και τη συντήρηση 

των εγκαταστάσεων παραγωγής, την προμήθεια καυσίμων κλπ. (Bozza-Kiss,2017). Η διάρκεια 

μιας ESC απαιτεί μακροπρόθεσμους όρους (10-30 έτη) και είναι η πλέον κατάλληλη για 

κεντρικά συστήματα ως θέρμανση και ψύξη (Sorrell,2007).Πιο συγκεκριμένα η ESCO, έχει 

κάποιο έλεγχο του πρωτογενή εξοπλισμού μετατροπής μαζί με τον σχετικό εξοπλισμό ελέγχου, 

αλλά λίγο ή καθόλου τον έλεγχο είτε του δευτερεύοντος εξοπλισμού μετατροπής είτε της 

ζήτησης για τελικές ενεργειακές υπηρεσίες. Ως αποτέλεσμα, η ESCO ελέγχει ελάχιστα ή 

καθόλου τη ζήτηση για χρήσιμη ενέργεια και σε περιορισμένο βαθμό τη ζήτηση για 

παραδιδόμενη ενέργεια ( Sorrell,2007).  

2.6.1.3 Ολοκληρωμένη Σύμβαση Ενέργειας (IEC) 
Η Ολοκληρωμένη Σύμβαση Ενέργειας είναι ένα υβριδικό μοντέλο, το οποίο συνδυάζει 

στοιχεία τόσο από την ESC όσο και από την EPC (Würtenberger et al., 2012; Petersen et al., 

2013 ;Wargert, 2011). Ορίζονται ως συμβάσεις ενέργειας που περιλαμβάνουν μέτρα ενεργειακής 

απόδοσης τόσο από πλευράς ζήτησης όσο και από πλευράς προσφοράς. Με άλλα λόγια, 

αποσκοπούν στη μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια καθώς και στην αύξηση 

της απόδοσης στην πλευρά της προσφοράς, όπως στους λέβητες θέρμανσης. 

Σκοπός της IEC είναι να δημιουργήσει μία ολοκληρωμένη σύμβαση που να περιλαμβάνει 

τόσο την πλευρά της προσφοράς όσο και την πλευρά της ζήτησης. Στόχος είναι να λύσει μερικά 

από τα προβλήματα της EPC και της ESC (Würtenberger et  al., 2012). Πιο συγκεκριμένα η EPC 

είναι υπερβολικά πολύπλοκη και δαπανηρή για πολλά έργα και η ESC είναι απόλυτα 

προσανατολισμένη στην προσφορά. Κατά τον σχεδιασμό μιας IEC, τα μέτρα για τη ζήτηση είναι 

προγραμματισμένα ως προτεραιότητα και το υπόλοιπο επίπεδο ενεργειακών αναγκών 

καλύπτεται από περισσότερο ενεργειακά αποδοτικό εφοδιασμό, όταν είναι δυνατόν. Ουσιαστικά 

μια IEC επεκτείνει την ESC με τη συμπερίληψη των μέτρων της πλευράς ζήτησης και 

υπογραμμίζει τη σημασία της λήψης μέτρων ενεργειακής απόδοσης από πλευράς ζήτησης 

προτού προχωρήσουν σε μέτρα από πλευράς προσφοράς. Το πρότυπο εξυπηρέτησης IEC 

συνδυάζει δύο στόχους (Bleyl- Androschin, 2011).: 1) μείωση της ενεργειακής ζήτησης μέσω 

της εφαρμογής μέτρων ενεργειακής απόδοσης στους τομείς της τεχνολογίας των κτιρίων (π.χ. 

HVAC, φωτισμός) και 2) αποτελεσματική παροχή της εναπομένουσας χρήσιμης ενεργειακής 

ζήτησης, κατά προτίμηση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ως εκ τούτου, μια IEC συνδυάζει 
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τα οφέλη των μέτρων από πλευράς ζήτησης και προσφοράς, επιτυγχάνοντας έτσι υψηλότερο 

κόστος-όφελος. 

2.6.1.3.1 Εργαλείο Διασφάλισης Ποιότητας (QAI) 
Για να διασφαλιστεί η ποιότητα της εξυπηρέτησης του πελάτη και να μειωθεί η 

δυσκίνητη και δαπανηρή διαδικασία Μέτρησης και Επαλήθευσης (M&V) που σχετίζεται με την 

EPC, στην IEC έχει προταθεί η χρήση του Εργαλείου Διασφάλισης της Ποιότητας (QAI) 

(Würtenberger et  al., 2012). 

Πρόκειται για ένα εργαλείο, το οποίο δεν εστιάζει στην ακριβή ποσότητα εξοικονόμησης, 

αλλά σε μεμονωμένα μέτρα ενεργειακής απόδοσης. Η κατάλληλη ανάγκη για QAI ορίζεται για 

κάθε μέτρο ενεργειακής απόδοσης ξεχωριστά (π.χ. μια μοναδική μέτρηση απόδοσης για ένα νέο 

φωτισμό δρόμου). Έτσι, τα μεμονωμένα QAI για τα εγκατεστημένα μέτρα ενεργειακής 

απόδοσης διασφαλίζουν τη λειτουργικότητα και την απόδοση των μέτρων, αλλά όχι την ακριβή 

ποσοτική τους έκβαση σε ολόκληρο τον κύκλο του έργου. Το εύρος του QAI μπορεί να ποικίλει, 

ανάλογα με τη συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ της ESCO και του πελάτη της. Για να βρεθεί η 

σωστή ισορροπία μεταξύ M&V και των σχετικών δαπανών, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι 

γενικοί στόχοι εξοικονόμησης του έργου θα επιτευχθούν με όσο το δυνατόν λιγότερη 

προσπάθεια (Bleyl-Androschin, 2011). 

Στόχος είναι να απλοποιηθεί το επιχειρηματικό μοντέλο και να μειωθεί το κόστος 

συναλλαγής εξισορροπώντας το κόστος και την ακρίβεια της M&V. Έτσι το QAI αντικαθιστά 

την ετήσια M&V της εγγυημένης εξοικονόμησης EPC. Αφού, λοιπόν, δεν εξαρτάται από μία 

βασική γραμμή, όπως συμβαίνει με την M&V, είναι λιγότερο δαπανηρό, περίπλοκο και 

επιρρεπές σε καταστάσεις που οι εξωτερικοί παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν επιπλοκές. 

Εξωτερικοί παράγοντες μπορεί να είναι οποιεσδήποτε αλλαγές στο κτίριο, όπως για παράδειγμα 

ανακαινίσεις ή πρόσθετα μέτρα που θα εμπλέκουν στη βασική γραμμή ενέργειας. 

2.7 Συμπεράσματα  
Όπως, είδαμε και στις προηγούμενες ενότητες η μετάβαση του ενεργειακού συστήματος 

έχει καταστεί επιτακτική ανάγκη.  Η μετάβαση αυτή εξαρτάται από την αλληλεπίδραση μεταξύ 

του περιβάλλοντος, της τεχνολογίας και του θεσμικού πλαισίου. Μέσα από την ανάλυση της  

προσέγγισης  MLP, μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τους παράγοντες που ευθύνονται για 

τη διαμόρφωση της κοινωνικοτεχνικής αλλαγής σε ολόκληρο το σύστημα και όχι μόνο σε ένα 

άτομο ή μια ομάδα τεχνολογιών (Markard et al., 2012). Επιπλέον, τονίσαμε ότι σημαντικό ρόλο 

για αυτή τη μετάβαση διαδραματίζουν οι Εταιρίες Ενεργειακών Υπηρεσιών(ESCOs), για τις 

οποίες θα δούμε αναλυτικά στην επόμενη ενότητα το επιχειρηματικό τους μοντέλο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Επιχειρηματικό μοντέλο Εταιριών Ενεργειακών Υπηρεσιών 
(ESCOs)  
 

3.1 Εισαγωγή  
Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, η έννοια του επιχειρηματικού μοντέλου έχει 

αποκτήσει αυξανόμενο ενδιαφέρον μεταξύ των επαγγελματιών και των ακαδημαϊκών. Στο 

παρόν κεφάλαιο, αφού πρώτα αναφερθεί το αναλυτικό πλαίσιο του επιχειρηματικού μοντέλου, 

εξηγείται η έννοια του επιχειρηματικού μοντέλου για τη βιωσιμότητα. Πρόκειται για 

επιχειρηματικά μοντέλα που εκπληρώνουν τις κοινωνικές λειτουργίες με τρόπο οικονομικά και 

περιβαλλοντικά αειφόρο. Το  Σύστημα Υπηρεσιών- Προϊόντων(PSS), είναι ένα τέτοιο μοντέλο, 

η λογική του οποίου ακολουθείται από τις ESCOs. Εν συνεχεία, υιοθετείται ο ορισμός και το 

πλαίσιο του επιχειρηματικού καμβά των Osterwalder and Pigneur (2010) , σύμφωνα με τον οποίο 

αναλύονται τόσο το επιχειρηματικό μοντέλο των ESCOs (Βλ. Ενότητα 3.3) όσο και οι Συμβάσεις 

Ενέργειας που προσφέρουν(Βλ. Ενότητα 3.4 και 3.5 και 3.6). Τέλος, αναλύονται τα εμπόδια και 

οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διάχυση των ESCOs. 

3.2 Αναλυτικό πλαίσιο επιχειρηματικού μοντέλου 

Στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, πολλοί μελετητές έχουν αναφερθεί στην έννοια και 

στην σημασία του επιχειρηματικού μοντέλου. Οι Chesbrough και Rosenbloom (2002) θεωρούν 

το επιχειρηματικό μοντέλο ως ένα δομικό πρότυπο που περιγράφει την οργανωτική και 

οικονομική αρχιτεκτονική της επιχείρησης. Ένα επιχειρηματικό μοντέλο περιγράφει τον τρόπο 

με τον οποίο ένας οργανισμός αντιλαμβάνεται το τι θέλουν οι πελάτες του, πώς το θέλουν, πώς 

πιστεύει ότι πρέπει να οργανωθεί και να αλληλοεπιδράσει ώστε να ανταποκριθεί καλύτερα στις 

ανάγκες αυτές και με ποιον τρόπο θα δημιουργήσει έσοδα από αυτήν τη διαδικασία (Johnson et 

al., 2008 ; Teece, 2010). Επομένως, τα επιχειρηματικά μοντέλα απεικονίζουν τον τρόπο με τον 

οποίο μια επιχείρηση δημιουργεί αξία για τους καταναλωτές, τους ωθεί να πληρώσουν για την 

αξία που τους προσφέρει και μετατρέπει αυτές τις πληρωμές σε κέρδη (Teece, 2010 ; Magretta, 

2002). Οι Morris et al. (2005) ταξινομούν τα στοιχεία του επιχειρηματικού μοντέλου ως έξι 

παράγοντες που σχετίζονται με: (1)την προσφορά: πως δημιουργείται αξία, (2)με την αγορά: για 

ποιους δημιουργείται αξία, (3)την εσωτερική ικανότητα της επιχείρησης: ποιες είναι οι 

αρμοδιότητες της επιχείρησης, (4) την ανταγωνιστική στρατηγική: πως η επιχείρηση κερδίζει 

πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της, (5)τους οικονομικούς παράγοντες: ποια λογική 

υιοθετούν για να κερδίσουν χρήματα και (6)τον επιχειρηματία και τους επενδυτές: ποιο είναι το 

επενδυτικό μοντέλο και τι φιλοδοξίες έχουν. Επιπλέον, ένα επιχειρηματικό μοντέλο ορίζεται ως 

«το σκεπτικό του πώς ένας οργανισμός δημιουργεί, αποδίδει και συλλαμβάνει αξία» 
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(Osterwalder and Pigneur, 2009: σελ. 14) εκπληρώνοντας τις ανάγκες ή τις επιθυμίες των 

πελατών του, διότι «στο πιο βασικό της επίπεδο μία εταιρεία υπάρχει για να προσφέρει αξία 

έναντι αποζημίωσης» (Johnson, 2010: σελ. 6). 

Παρόλο που υπάρχουν ορισμένοι πολύτιμοι ορισμοί των επιχειρηματικών μοντέλων 

(όπως περιγράφονται παραπάνω), θεωρείται πως δεν υπάρχουν λεπτομέρειες σχετικά με τα 

συγκεκριμένα συστατικά στοιχεία που συνθέτουν ένα επιχειρηματικό μοντέλο (George και 

Bock, 2011 ; Teece, 2010 ; Trimi και Berbegal-Mirabent, 2012 ; Zott et al., 2011). Συνεπώς, ενώ 

η έννοια του επιχειρηματικού μοντέλου αναφέρεται συχνά, υπάρχει κάποια σύγχυση σχετικά με 

το τι ακριβώς περιλαμβάνει και δεν μπορεί να γίνει εύκολα και σε επαρκή βαθμό κατανοητό 

(Teece, 2010 ; Zott et al., 2011).  

Το πιο πρόσφατο και ολοκληρωμένο πλαίσιο για τα επιχειρηματικά μοντέλα έχει 

αναπτυχθεί από τον Osterwalder & Pigneur (2010), οι οποίοι προσπάθησαν να ενσωματώσουν 

τις κατακερματισμένες δομές του επιχειρηματικού μοντέλου σε ένα μόνο χρησιμοποιήσιμο 

μοντέλο. Αυτό το μοντέλο είναι γνωστό ως Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου και 

περιλαμβάνει εννέα δομικά στοιχεία ( Βλ. Πίνακα 3.1). Μια επιχείρηση θα πρέπει πρώτα να 

στοχεύσει ένα ή περισσότερα τμήματα πελατών. Στη συνέχεια, να επιδιώξει να αντιμετωπίσει τις 

ανάγκες των πελατών και να εκπληρώσει τις επιθυμίες τους. Αυτό θα επιτευχθεί με τις προτάσεις 

αξίας. Μέσα από τα κανάλια μάρκετινγκ, αυτές οι προτάσεις αξίας παραδίδονται στους 

στοχευμένους πελάτες. Έπειτα, οι σχέσεις θα αναπτυχθούν και θα διατηρηθούν μεταξύ της 

επιχείρησης και των πελατών της. Η επιχείρηση θα διεξάγει μια σειρά βασικών δραστηριοτήτων 

για την προσφορά και την απόδοση της αξίας της επιχείρησης χρησιμοποιώντας βασικούς πόρους 

με δικά της έξοδα ή ως χρηματοδότηση από άλλους. Βασικοί συνεργάτες μπορεί να είναι 

προμηθευτές πόρων ή εργολάβοι που αποκτούν έργα μέσω εξωτερικής ανάθεσης από την 

επιχείρηση. Τελικά, η επιτυχημένη προσφορά προτάσεων αξίας στους πελάτες θα οδηγήσει σε 

ροές εσόδων για την επιχείρηση και τους συνεργάτες της. Εν τω μεταξύ, όλες οι δαπάνες που 

πραγματοποιούνται στην επιχείρηση καλύπτονται από τη δομή του κόστους. 

 

 

 

 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:47:10 EEST - 34.220.209.173



 

Νέα Επιχειρηματικά Μοντέλα στην Ενέργεια: η περίπτωση των Εταιριών Ενεργειακών Υπηρεσιών  (ESCOs)   27 
 

Πίνακας 3.1: Τα 9 δομικά συστατικά του επιχειρηματικού μοντέλου  

 
Πηγή: Osterwalder and Pigneur, 2010 

3.2.1 Έννοια επιχειρηματικού μοντέλου ενέργειας για τη βιωσιμότητα  
Ένα επιχειρηματικό μοντέλο για τη βιωσιμότητα μπορεί να οριστεί ως ένα μοντέλο όπου 

η βιώσιμη ανάπτυξη διαδραματίζει αναπόσπαστο ρόλο στη διαμόρφωση των βασικών στόχων 

της επιχείρησης και συνεπώς στη λήψη αποφάσεων (Wicks, 1996 ; Stubbs και Cocklin, 2008). 

Μια επιχείρηση που λειτουργεί με αειφόρο επιχειρηματικό μοντέλο δημιουργεί, αποδίδει και 

συλλαμβάνει την αξία με πραγματικά αειφόρο τρόπο παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες που 

βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, αλλά το κάνουν εντός περιβαλλοντικών ορίων. 

Συνεπώς, τα επιχειρηματικά μοντέλα ενσωματώνουν μια πρόταση αξίας που αντικατοπτρίζει την 

ισορροπία μεταξύ οικονομικών, οικολογικών και κοινωνικών αναγκών (Boons και Lüdeke-

Freund, 2012).  

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων ενέργειας 

εξετάστηκαν από διάφορους, οι οποίοι δίνουν έμφαση στο φάσμα των οικονομικών, κοινωνικών 

και περιβαλλοντικών οφελών που θα μπορούσε να προσφέρει η εφαρμογή επιχειρηματικών 

μοντέλων για τη βιωσιμότητα, συνδυάζοντας τους παραδοσιακά διαφορετικούς στόχους της 

βιώσιμης ανάπτυξης και την εκπλήρωση των στόχων των ενεργειακών αναγκών (Wüstenhagen 

και Boehnke, 2008 ; Szatow et al., 2012 ; Munns, 2008). Συγκεκριμένα, ο Διεθνής Οργανισμός 

Ενέργειας επεσήμανε πώς ο σχεδιασμός επιχειρηματικών μοντέλων για τη βιωσιμότητα θα 

μπορούσε να αποτελέσει έναν ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα για την προώθηση της υιοθέτησης 

τεχνολογιών βιώσιμης ενέργειας ( IEA, 2010: σελ. 7-8): 
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«Ένα μεγάλο μέρος των πρωτοποριακών καινοτομιών προέρχονται από νέες επιχειρήσεις που 

αμφισβητούν τα υφιστάμενα επιχειρηματικά μοντέλα και έτσι η ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων 

μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ενεργειακών τεχνολογιών χαμηλών 

εκπομπών άνθρακα ... και στη μετάβαση από την επίδειξη στην εμπορική ανάπτυξη»  

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, η πρόταση αξίας ενός επιτυχημένου επιχειρηματικού 

μοντέλου για τη βιωσιμότητα, πρέπει να προσφέρει όχι μόνο περιβαλλοντική αλλά και 

κοινωνική και οικονομική αξία. Επομένως, πρέπει να είναι τόσο περιβαλλοντικά όσο και 

οικονομικά βιώσιμο (Wilson et al., 2009 ; Stubbs and Cocklin, 2008). Ο Teece (2010) εξηγεί ότι 

ένα οικονομικά βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο είναι αυτό που επιτρέπει σε μια επιχείρηση να 

διατηρήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρόλα αυτά, «οι 

αειφόροι οργανισμοί πρέπει να αποκομίσουν κέρδος, αλλά δεν υπάρχουν μόνο για να 

κερδίσουν» (Stubbs and Cocklin, 2008:  σελ. 12) 

3.2.2 Συστήματα Υπηρεσίας Προϊόντος (PSS) 
Τα Συστήματα Υπηρεσιών Προϊόντων (PSS) προέκυψαν ως απάντηση στην αντιληπτή 

ανάγκη ανάπτυξης επιχειρηματικών μοντέλων με λειτουργικό προσανατολισμό ώστε να 

εκπληρώνουν τις κοινωνικές λειτουργίες με τρόπο οικονομικά και περιβαλλοντικά αειφόρο 

(Tukker και Tischner, 2006, ; Tukker,2004; Tukker et al., 2008 ; Mont, 2004). Οι Goedkoop et 

al., (1999), ήταν από τους πρώτους που μίλησαν για την έννοια των PSS. Ορίζουν τα PSS ως 

«ένα εμπορεύσιμο σύνολο προϊόντων και υπηρεσιών ικανών να ικανοποιήσουν από κοινού την 

ανάγκη ενός χρήστη». Παρέχονται είτε από μία μόνο επιχείρηση είτε από μια συμμαχία 

επιχειρήσεων. Και το προϊόν και η υπηρεσία μπορούν να είναι εξίσου σημαντικά για την 

εκπλήρωση της λειτουργίας τους». Ο Mont (2004), ορίζει ένα PSS ως «ένα σύστημα προϊόντων, 

υπηρεσιών, δικτύων φορέων και υποστηρικτικών υποδομών που επιδιώκει συνεχώς να είναι 

ανταγωνιστική, να ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών και να έχει μικρότερο περιβαλλοντικό 

αντίκτυπο από τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα» (σελ. 3). Οι Tukker και Tischner 

(2006), θεωρούν ότι τα PSS είναι ένας συγκεκριμένος τύπος πρότασης αξίας που μια επιχείρηση 

προσφέρει στους (ή σε συμπαραγωγή με τους) πελάτες της. Εξηγούν ότι η ιδέα των PSS 

περιστρέφεται γύρω από δύο βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος είναι ότι η επιχείρηση, ως αφετηρία 

της επιχειρηματικής της ανάπτυξης, πρέπει να πάρει την τελική λειτουργικότητα ή την 

ικανοποίηση που επιθυμεί ο χρήστης. Ο δεύτερος είναι ότι η ανάπτυξη αυτών των συστημάτων 

θα πρέπει να λάβει ένα «πράσινο» σύνολο νοοτροπίας, δηλαδή να αγνοήσει τις υπάρχουσες 

δομές και τις ρουτίνες της επιχείρησης. Η έννοια των PSS έχει υιοθετηθεί από πολλούς καθώς 

υποστηρίζει την βιώσιμη ανάπτυξη και παρέχει σημαντικά κέρδη απόδοσης, αποσυνδέοντας την 
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οικονομική ανάπτυξη από τη χρήση των πόρων (Tukker and Tischner, 2006). Διακρίνονται τρεις 

κύριοι τύποι επιχειρηματικών μοντέλων PSS (Steinberger et al., 2009, ; Tukker και Tischner, 

2006) (Βλ. Σχήμα 3.1): 

1. Προσανατολισμένα στο Προϊόν: Ο προμηθευτής επεκτείνει την παραδοσιακή του 

προσφορά βάσει προϊόντων με πρόσθετες υπηρεσίες, όπως προγράμματα συντήρησης, 

ανάληψης και χρηματοδότησης. Γενικά, είναι αρκετά εύκολο να υλοποιηθούν, καθώς οι 

υπηρεσίες αυτές, απαιτούν λίγες αλλαγές στο επιχειρηματικό μοντέλο και παρέχουν 

περιβαλλοντικά οφέλη. 

2. Προσανατολισμένα στη Χρήση: Ο προμηθευτής πουλάει τη χρήση/ λειτουργία των 

προϊόντων του, αντί να πουλά τα ίδια τα προϊόντα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω 

ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης και μπορεί να περιλαμβάνουν τη διανομή ή τη 

συγκέντρωση από την πλευρά των πελατών. Σε αυτή την κατηγορία απαιτούνται βαθιές 

αλλαγές στο επιχειρηματικό μοντέλο. 

3. Προσανατολισμένα στο Αποτέλεσμα: Ο προμηθευτής εγγυάται με σύμβαση την 

ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη, χωρίς τη χρήση υλικού παράγοντα. Αυτή η λύση, που 

συχνά βασίζεται σε ριζικές καινοτομίες στην εκπλήρωση των λειτουργιών, μπορεί να 

οδηγήσει σε πολύ σημαντικές περιβαλλοντικές βελτιώσεις .Ωστόσο, απαιτούνται δραστικές 

αλλαγές για τον πάροχο, ο οποίος υποστηρίζει κυρίως όλους τους κινδύνους και τις 

υποχρεώσεις. 

Στην παρούσα εργασία, τα Συστήματα Υπηρεσιών Προϊόντων θεωρούνται επιχειρηματικά 

μοντέλα που χρησιμοποιούν την απόδοση της λειτουργίας ενός προϊόντος σε συνδυασμό με μια 

σχετική υπηρεσία (COWI, 2008). Στον τομέα της ενέργειας, πρόκειται για επιχειρηματικά 

μοντέλα που προσφέρουν υπηρεσίες σχετικές με την ενέργεια πέρα από την απλή πώληση της 

(Würtenberger et al., 2012).Τα σημαντικότερα παραδείγματα επιχειρηματικών μοντέλων PSS 

στον ενεργειακό τομέα, αποτελούν οι ESCOs, των οποίων το επιχειρηματικό μοντέλο είναι 

προσανατολισμένο στο προϊόν. 
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Σχήμα 3.1: Σχέσεις μεταξύ της στρατηγικής, των επιχειρηματικών μοντέλων και των τακτικών για το 

PSS. 

Στρατηγική Πιθανοί τύποι 
επιχειρηματικών μοντέλων 

Τακτικές 

    Συμβόλαια 
Μάρκετινγκ 

Σχεδιασμό προϊόντων  και 
υπηρεσιών 

Βιωσιμότητα 
Δίκτυο 

 

  Προσανατολισμένη  
στο προϊόν  

  

Κατασκευαστική 
εταιρεία με 
στόχο την 
αύξηση της 
προσφοράς 
υπηρεσιών  

  Συμβόλαια 
Μάρκετινγκ 

Σχεδιασμό προϊόντων  και 
υπηρεσιών 

Βιωσιμότητα 
Δίκτυο 

 

 Προσανατολισμένη 
στη χρήση  

  

   Συμβόλαια 
Μάρκετινγκ 

Σχεδιασμό προϊόντων  και 
υπηρεσιών 

Βιωσιμότητα 
Δίκτυο 

 

 Προσανατολισμένη  
στο αποτέλεσμα 

  

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία, όπως αναφέρεται Reim et al., 2014 

3.3 Επιχειρηματικό Μοντέλο ESCO  
Για να χαρακτηρίσουμε το επιχειρηματικό μοντέλο ESCΟ, το οποίο είναι 

προσανατολισμένο στο προϊόν, υιοθετούμε τα εννέα δομικά στοιχεία του επιχειρηματικού καμβά 

των Osterwalder και Pigneur (2010) , όπως αναλύθηκαν στην Ενότητα 3.2. 

Αρχικά, θα προσδιοριστούν τα τμήματα πελατών στα οποία στοχεύει μία ESCO. Οι 

ESCOs δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, ανάλογα με τη χώρα. Ο Vine (2005), αναφέρει 

πέντε σημαντικά τμήματα: 1) τον δημόσιο τομέα, 2) τον εμπορικό τομέα, 3) τον βιομηχανικό 

τομέα, 4) τον οικιακό τομέα και 5) τον τομέα της γεωργίας. Ειδικά στις βιομηχανικές χώρες, 

όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γερμανία, ο δημόσιος τομέας είναι ένας από τους 

σημαντικότερους πελάτες της ESCO και έχει συχνά προκαλέσει την ανάπτυξη του κλάδου 

ESCO, μέσω έργων σε δημόσια κτίρια, καθώς και μέσω ευνοϊκής νομοθεσίας και οικονομικής 

στήριξης. Ο εμπορικός τομέας είναι ένας αναδυόμενος πελάτης των ESCOs, ειδικά στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η Βραζιλία. Πολλές επιχειρήσεις ESCO στόχευαν τουλάχιστον το 

50% των έργων τους στον τομέα αυτόν, στην Ινδία, την Ιαπωνία και το Μεξικό. Η 
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δραστηριότητα μιας ESCO στον βιομηχανικό τομέα διαφέρει από χώρα σε χώρα, αλλά συχνά 

φαίνεται να είναι υψηλότερη στις αναπτυσσόμενες από ό, τι στις ανεπτυγμένες χώρες. Για 

παράδειγμα, οι ESCOs στη Βουλγαρία, την Αίγυπτο, την Κένυα, τις Φιλιππίνες, την Ταϊλάνδη 

και την Ουκρανία στοχεύουν τουλάχιστον στο 70% της δραστηριότητάς τους στον τομέα αυτό, 

δηλαδή είναι ο σημαντικότερος για τις επιχειρήσεις ESCO. Αναφορικά με τον οικιακό τομέα, σε 

πολλές χώρες, όπως η Αυστρία, ο Καναδάς, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η 

Λιθουανία και η Πολωνία, οι ESCOs είχαν ως στόχο τουλάχιστον το 50% της δραστηριότητάς 

τους στον τομέα αυτό. Τέλος, οι ESCOs φαίνεται πως δεν δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον 

τομέα της γεωργίας, με εξαίρεση δύο χώρες, την Εσθονία και τη Νότια Αφρική. 

Οι προτάσεις αξίας της ESCO αφορούν ολοκληρωμένες και ολιστικές λύσεις που 

ταιριάζουν στις ανάγκες του κάθε πελάτη, δηλαδή (Wagner,2010 ; Lam και YU, 2016) : α) στον 

έλεγχο της ενεργειακής απόδοσης, β) στην παροχή εναλλακτικής ενέργειας μέσω των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γ) στην εξοικονόμηση σε συμβατικούς λογαριασμούς ενέργειας, 

δ) στη μεταφορά (σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό) οικονομικών και τεχνικών κινδύνων από 

τον πελάτη στην ESCO με βάση τις εγγυήσεις απόδοσης που δίνονται από την ESCΟ και ε) στη 

μείωση των πρωτογενών ενεργειακών αναγκών που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πράγμα που σημαίνει ότι οι πελάτες μπορούν να απολαμβάνουν 

πιο βιώσιμο τρόπο ζωής. 

Τα κανάλια για μία ESCO , μέσω τον οποίων επικοινωνεί και διανέμει τις προτάσεις 

αξίας της, στα αντίστοιχα τμήματα της αγοράς είναι: α) το on-line και από πόρτα σε πόρτα 

μάρκετινγκ και τα σχόλια των ήδη υπαρχόντων πελατών, β) η υποστήριξη μέσω της διαχείρισης 

των έργων και της συνεχούς αλληλεπίδρασης με τους πελάτες και γ) η παροχή ενέργειας μέσω 

τοπικών και συχνά ιδιωτικών δικτύων διανομής που βρίσκονται κοντά στους πελάτες.  

Οι σχέσεις με τους πελάτες της είναι στενές, δεδομένου ότι μέσω των συμβάσεων υπάρχει 

μια μακροχρόνια σχέση παροχής υπηρεσιών και μπορεί να υπάρξει και συνεργασία αν ένας 

πελάτης επενδύσει σε μία ESCO. Επιπλέον, χαρακτηρίζονται από εμπιστοσύνη, καθώς πολλές 

φορές η ESCO μεσολαβεί για την χρηματοδότηση του πελάτη, το οποίο σημαίνει ότι γνωρίζει 

όλα τα οικονομικά του στοιχεία, είτε τον χρηματοδοτεί η ίδια. Έτσι, διατηρεί μία ολιστική σχέση 

με τους πελάτης της ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες και των δύο μερών.  

Οι κύριες δραστηριότητες της ESCO σχετίζονται με (Bertoldi et al., 2006 ; Wagner, 2010 

; Sorrel, 2007):  

 την ανάλυση και τον έλεγχο της ενέργειας 
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 τη διαχείριση της ενέργειας 

 το σχεδιασμός, την υλοποίηση, τη συντήρηση και λειτουργία μικρής έως μεσαίας κλίμακας 

έργων διαχείρισης της ζήτησης ή/και ενεργειακών έργων με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, ως 

μέρος είτε συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης είτε συμβάσεων παροχής ενέργειας  

 τη παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εξοικονόμησης 

 την παροχή ενέργειας και εξοπλισμού  

 την οργάνωση ή παροχή χρηματοδότησης  

 τη διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απόδοσης του εξοπλισμού, του κινδύνου τιμής 

ενέργειας και του πιστωτικού κινδύνου.  

Οι βασικοί πόροι που χρειάζεται μία ESCO είναι: α) χρηματοδοτικοί, β) εργατικό δυναμικό 

με εξειδικευμένες δεξιότητες και γνώσεις για την ανάπτυξη μικρής έως μεσαίας κλίμακας έργων 

διαχείρισης της ζήτησης ή/και ενεργειακών έργων με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και γ) 

τεχνολογικοί, δηλαδή αποκεντρωμένες τεχνολογίες και τεχνολογίες μετατροπής (π.χ. CHP).  

Οι κρίσιμες συνεργασίες που απαιτούνται είναι με: α) χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 

επενδυτές, β) νομικούς και τεχνικούς συμβούλους, γ) με κατασκευαστές ακινήτων, δ) 

υπεργολάβους και ε) τοπικές αρχές. 

Οι ροές εσόδων για μία ESCO, προέρχονται από τις εξοικονομήσεις που επιτυγχάνονται 

μέσω των Ενεργειακών Συμβάσεων. Πιο συγκεκριμένα, συμφωνείται μεταξύ της ESCO και του 

πελάτη της ένα ποσοστό βάση είτε των τελικών εξοικονομήσεων είτε του κόστους 

εξοικονόμησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Τέλος, η δομή κόστους, η οποία δείχνει τις 

δαπάνες που έχει η ESCO αφορούν την κάλυψη των εξόδων για προσωπικό, μάρκετινγκ και 

επικοινωνία, λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων καθώς και τεχνική, οικονομική και 

νομική συμβουλευτική.
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Πίνακας 3.2 Επιχειρηματικός Καμβάς ESCO 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ CANVAS ESCO  
Κρίσιμες 

Συνεργασίες 

 Χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα & 
Επενδυτές 

 Υπεργολάβοι  
  Τεχνικοί και νομικοί 

σύμβουλοι 
 Τοπικές Αρχές 

Κρίσιμες Δραστηριότητες 

 Ανάλυση & Έλεγχο ενέργειας 

 Διαχείριση ενέργειας 

 Σχεδιασμός, υλοποίηση, συντήρηση & 
λειτουργία μικρής έως μεσαίας 
κλίμακας έργων 

 Παρακολούθηση & αξιολόγηση 
εξοικονόμησης ενέργειας 

 Παροχή ενέργειας & εξοπλισμού  

 Οργάνωση ή παροχή χρηματοδότησης  

 

Προτάσεις Αξίας 

 Εξοικονόμηση ενέργειας 
μέσω μέτρων 
Ενεργειακής Απόδοσης  

 Ολοκληρωμένες και 
ολιστικές λύσεις 
ενέργειας που ταιριάζουν 
απόλυτα με τις ανάγκες 
του πελάτη 

 Ανάληψη κινδύνων 
(απόδοσης, τεχνικού, 
χρηματοοικονομικού) 
για την κάλυψη των 
ενεργειακών αναγκών 
του πελάτη 

Σχέσεις με Πελάτες 

 Σύμβαση Ενεργειακής 
Απόδοσης (EPC) 

 Σύμβαση Ενεργειακής 
Προμήθειας(ESC) 

 Ολοκληρωμένη Σύμβαση 
Ενέργειας (IEC) 

 

Τμήματα Αγορών 

 Δημόσιος τομέας 
 Εμπορικός τομέας 
 Βιομηχανικός τομέας  
 Οικιακός τομέας 
 Τομέας γεωργίας 
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Πηγή: Ιδία Επεξεργασία

Κρίσιμοι Πόροι  

 Εργατικό δυναμικό με νομική και 
τεχνική εμπειρογνωμοσύνη  

 Χρηματοδότηση (Χρηματοοικονομική 
τεχνογνωσία) 

 

 Μείωση 
περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (π.χ. CO2) 

Κανάλια 

 Υποστήριξη μέσω συνεχούς 
αλληλεπίδρασης με τους 
πελάτες 

 Ενέργειες μάρκετινγκ (π.χ. 
on-line, τηλεφωνικά, από 
πόρτα σε πόρτα) 

Δομή Κόστους 

 Τεχνική, οικονομική και νομική συμβουλευτική 
 Μάρκετινγκ και επικοινωνία 
 Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων 

Ροές Εσόδων 

 Ποσοστό από τις εξοικονομήσεις που επιτυγχάνονται μέσω των Ενεργειακών 
Συμβάσεων 
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3.4 Επιχειρηματικό Μοντέλο Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης(EPC)  
Η σύμβαση ενεργειακής απόδοσης (EPC), είναι ένα ευρέως αναγνωρισμένο μοντέλο 

σύμβασης ενέργειας. Πρόκειται για μια μορφή σύμβασης που είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για έργα 

μεγάλης κλίμακας. Η EPC είναι μια λύση με το «κλειδί στο χέρι» και η ESCO παρέχει ένα 

ολοκληρωμένο σύνολο μέτρων ενεργειακής απόδοσης. Τα προγράμματα EPC παράγουν 

συνήθως εξοικονόμηση ενέργειας μεταξύ 20-30% (μερικές φορές έως 50%) (Wargert, 2011). 

Η προσέγγιση βασίζεται στη μεταφορά (σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό) τεχνικών 

κινδύνων εφαρμογής και λειτουργίας για ολόκληρη τη διάρκεια του έργου, τυπικά από 4 έως 15 

έτη, από τον πελάτη στην ESCO, με βάση τις εγγυήσεις απόδοσης που προσφέρονται από την 

ESCO ( Bozza-Kiss et al., 2017). Η πληρωμή EPC βασίζεται στο επίπεδο εξοικονόμησης 

ενέργειας (Bertoldi et al., 2006). Μετά το πέρας της σύμβασης, τα οφέλη που προκύπτουν από 

την εξοικονόμηση ενέργειας παραμένουν στον πελάτη (Bertoldi et al., 2006). Όπως, αναφέρθηκε 

στην Ενότητα 2.6.1.1 η EPC έχει δύο βασικά επιχειρηματικά μοντέλα για το καθένα εκ των 

οποίων παρουσιάζεται ο επιχειρηματικός του καμβάς (Βλ. Ενότητα 3.4.1 & 3.4.2). 

3.4.1 Επιχειρηματικό Μοντέλο Εγγυημένης Εξοικονόμησης  
Στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού μοντέλου Εγγυημένης Εξοικονόμησης, η ESCO 

εγγυάται στον πελάτη ένα ορισμένο (ελάχιστο) επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας και σταθερές 

ταμειακές ροές (Carbonara και Pellegrino, 2018). Έτσι, προστατεύει τον πελάτη από 

οποιονδήποτε κίνδυνο απόδοσης και τον αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου αυτή (Bertoldi et al.,2006). 

Κατά συνέπεια, το μοντέλο Εγγυημένης Εξοικονόμησης, στοχεύει σε οικονομικά ισχυρούς 

πελάτες που επιθυμούν να επενδύσουν στην ενεργειακή απόδοση, καθώς χρειάζεται μια αγορά 

με μεγάλη ευαισθησία. Χωρίς αυτό, οι πελάτες θα είναι λιγότερο πιθανό να εμπιστεύονται τις 

εγγυήσεις και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα είναι λιγότερο πιθανό να παρέχουν δάνεια στον 

πελάτη. Έτσι, η εγγυημένη εξοικονόμηση είναι γενικά πιο κατάλληλη για την ώριμη αγορά. 

Η ESCO είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση του έργου 

(Carbonara και Pellegrino, 2018). Καθώς αναλαμβάνει τον κίνδυνο απόδοσης είναι απίθανο, να 

είναι πρόθυμη να συμμετέχει στην χρηματοδότηση και να αναλάβει περαιτέρω κινδύνους, όπως 

τον πιστωτικό κίνδυνο. Παρόλα αυτά πολλές φορές μεσολαβεί για να διευκολύνει τη 

χρηματοδότη (Carbonara και Pellegrino,2018). Οι πελάτες χρηματοδοτούνται είτε απευθείας 

από τις τράπεζες ή από έναν χρηματοδοτικό οργανισμό είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων. Έτσι, ο 

πελάτης υφίσταται πιστωτικό κίνδυνο στα βιβλία, έως ότου αποπληρώσει το δάνειο (Hansen, 

2006). Η ESCO εγγυάται ελάχιστες εξοικονομήσεις στον πελάτη, συγκεκριμένα εκείνες που 
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θεωρούνται επαρκείς για τις πληρωμές για την εξυπηρέτηση του χρέους (Bertoldi και Rezessy, 

2005, Hui, 2002, Hansen, 2003). 

Η διάρκεια της σύμβασης (τέσσερα έως οκτώ έτη) επιλέγεται συνήθως έτσι ώστε όλα τα 

έξοδα να καταβάλλονται μέχρι τη λήξη της συμβατικής περιόδου (Han et al.,2006). Εάν οι 

εξοικονομήσεις δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση του χρέους, τότε η ESCO πρέπει να καλύψει 

τη διαφορά. Αντιθέτως, αν οι εξοικονομήσεις υπερβαίνουν το εγγυημένο επίπεδο, τότε ο πελάτης 

πληρώνει ένα συμφωνημένο ποσοστό εξοικονόμησης στην ESCO (Carbonara και Pellegrino, 

2018) . Ως εκ τούτου, στο μοντέλο Εγγυημένης Εξοικονόμησης, η ESCO αναλαμβάνει ολόκληρο 

τον κίνδυνο απόδοσης, ενώ ο πελάτης αναλαμβάνει τον κίνδυνο επιστροφής των επενδύσεων 

(Costantino et al., 2012). (Βλ. Πίνακα 3.3) 

3.4.2 Επιχειρηματικό Μοντέλο Συμμετοχής στα Εξοικονομούμενα 

Αντίστροφα, στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού μοντέλου Συμμετοχής στα 

Εξοικονομούμενα, η ESCO υπογράφει σύμβαση χρηματοδότησης και απόδοσης με πελάτες 

ενέργειας. Δηλαδή, αναλαμβάνει τον μεγαλύτερο κίνδυνο απόδοσης καθώς και τον πιστωτικό 

κίνδυνο ενώ ο πελάτης αναλαμβάνει κάποιο κίνδυνο απόδοσης, ο οποίος είναι σχεδόν μηδενικός 

(Okay et al., 2008). Επιπλέον, εγγυάται εξοικονόμηση ενέργειας από την πρώτη στιγμή, χωρίς 

την απαίτηση προηγούμενης επένδυσης ή δέσμευσης από τον πελάτη. Τα τμήματα της αγοράς 

τα οποία στοχεύει είναι συνήθως μεγάλα δημόσια κτήρια, καθώς και εμπορικά και βιομηχανικά 

κτίρια. 

 Η ESCO είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την χρηματοδότηση ενός 

έργου EPC. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις ESCO καλούνται να επαληθεύουν την εξοικονόμηση 

ενέργειας καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου της σύμβασης (Shang et al., 2015). Η διάρκεια της 

σύμβασης εξαρτάται από το απαιτούμενο επίπεδο μετασκευής και την αντίστοιχη επένδυση .Η 

σύμβαση έχει ισχύ συνήθως 10-15 έτη, επειδή η ανάκτηση της επένδυσης απαιτεί περισσότερο 

χρόνο και οι κίνδυνοι για την ESCO είναι υψηλοί (Han et al., 2006). Για μεγάλα μέτρα 

ανακαίνισης (π.χ. μέτρων μόνωσης στο περίβλημα θερμικού κτιρίου), αναμένεται 

μακροπρόθεσμη σύμβαση (8-15 έτη). Για έργα με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων (π.χ. «φως 

EPC»), είναι επίσης δυνατές βραχυπρόθεσμες συμβάσεις (2-3 έτη) (Würtenberger et al., 2012). 

Πριν από την υλοποίηση του έργου, η ESCO και ο πελάτης συμφωνούν σε ποσοστιαία 

διάσπαση της εξοικονόμησης κόστους ενέργειας (Hansen, 2006). Δηλαδή, η εξοικονόμηση 

κόστους κατανέμεται μεταξύ των δύο μερών για μια καθορισμένη περίοδο, σύμφωνα με ένα 

προκαθορισμένο ποσοστό της πραγματικής εξοικονόμησης ενέργειας. Δεν υπάρχει «τυπική» 
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κατανομή, δεδομένου ότι εξαρτάται από το κόστος του έργου, τη διάρκεια της σύμβασης και 

τους κινδύνους που φέρει η ESCO και ο πελάτης (Bertoldi et al., 2006). Εάν δεν υπάρχουν 

εξοικονομήσεις κόστους, η ESCO δεν πληρώνεται, ενώ αν είναι μεγαλύτερες από τις 

αναμενόμενες ή οι τιμές ενέργειας αυξάνονται, ο πελάτης μπορεί εύκολα να πληρώσει 

περισσότερα από τα αναμενόμενα (Hansen, 2006).(Βλ. Πίνακα 3.4) 
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Πίνακας 3.3 Επιχειρηματικός Καμβάς Εγγυημένης Εξοικονόμησης 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΜΒΑΣ 

 Εγγυημένης Εξοικονόμησης EPC 

Κρίσιμες Συνεργασίες 

 Ομάδα κατασκευαστών 
(Construction partners)  

  Τεχνικοί συνεργάτες 

Κρίσιμες Δραστηριότητες 

 Προετοιμασία έργου 
(Σχεδιασμός)  

 Υλοποίηση έργου   
(Ανάπτυξη 
&Λειτουργία)  

 Διαχείριση έργου 

Προτάσεις Αξίας 

 Εξασφαλισμένη 
εξοικονόμηση 
ενέργειας 

  Σταθερές 
ταμειακές ροές 

 Ανάληψη 
κινδύνου 
απόδοσης 

Σχέσεις με Πελάτες 

 Διαδικασία 
Μέτρησης & 
Επαλήθευσης 
(M&V)  

 4-8 έτη 

Τμήματα Αγορών 

 Βιομηχανικά- Εμπορικά Μεγάλα Κτίρια(π.χ. 
εμπορικό κέντρο)  

Κρίσιμοι Πόροι  

 Εργατικό δυναμικό με 
τεχνική 
εμπειρογνωμοσύνη  

 

Κανάλια 

 Δημόσια έργα 
 Ειδικά γεγονότα 

Δομή Κόστους 

 Κόστος κατασκευής (ίσως και λειτουργίας)  
 Ανθρώπινο δυναμικό 

Ροές Εσόδων 

 Συμφωνημένο ποσοστό από τις εξοικονομήσεις ενέργειας  
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Πίνακας 3.4 Επιχειρηματικός Καμβάς Συμμετοχής στα Εξοικονομούμενα 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΜΒΑΣ  

Συμμετοχής στα Εξοικονομούμενα EPC  
Κρίσιμες Συνεργασίες 

 Χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και Επενδυτές 

 Ομάδα κατασκευαστών 
  Τεχνικοί  

Κρίσιμες Δραστηριότητες 

 Προετοιμασία έργου (Σχεδιασμός)  
 Υλοποίηση έργου (Ανάπτυξη & 

Λειτουργία)  
 Χρηματοδότηση έργου 
 Έλεγχος έργου 

Προτάσεις Αξίας 

 Εξοικονόμηση ενέργειας 
χωρίς προηγούμενη 
επένδυση ή δέσμευση  

 Εξοικονόμηση από την 
πρώτη στιγμή 

 Ανάληψη Πιστωτικού 
κινδύνου & Κινδύνου 
Απόδοσης 

Σχέσεις με 
Πελάτες 

 Διαδικασία 
Μέτρησης & 
Επαλήθευσης 
(M&V)  

 10-15 έτη 

Τμήματα 
Αγορών 

 Δημόσια 
Κτίρια 
(συγκρότημα 
κτιρίων π.χ. 
πανεπιστήμια, 
νοσοκομείο) 

 Βιομηχανικά 
Εμπορικά 
κτίρια (π.χ. 
εμπορικό 
κέντρο) 

Κρίσιμοι Πόροι  

 Εργατικό δυναμικό με τεχνική 
εμπειρογνωμοσύνη  

 Χρηματοδότηση (Χρηματοοικονομική 
τεχνογνωσία) 

Κανάλια 

 Εταιρικά 
Προγράμματα 

 Ειδικά 
γεγονότα 

Διάρθρωση Κόστους 

 Κόστος κατασκευής (ίσως και λειτουργίας)  
 Εργατικό Δυναμικό  
 Επιτόκια 

 

Ροές Εσόδων 

 Συμφωνημένο ποσοστό από την εξοικονόμηση κόστους  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:47:10 EEST - 34.220.209.173



 

Νέα Επιχειρηματικά Μοντέλα στην Ενέργεια: η περίπτωση των Εταιριών Ενεργειακών Υπηρεσιών  (ESCOs)   40 
 

3.5 Επιχειρηματικό Μοντέλο Σύμβασης Ενεργειακής Προμήθειας (ESC) 
Μία ESC επικεντρώνεται στην αποτελεσματικότητα του ενεργειακού εφοδιασμού με 

στόχο τη μείωση του κόστους λειτουργίας και παράλληλα την ασφάλεια του εφοδιασμού. 

Δηλαδή, δεν στοχεύει στην αύξηση της απόδοσης από πλευράς ζήτησης, ενώ τα μέτρα 

ενεργειακής απόδοσης περιορίζονται κατά κανόνα στην πλευρά ενεργειακής προσφοράς και 

μετασχηματισμού.  Με τον τρόπο αυτό,  η ESCO βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση από την 

πλευρά της προσφοράς, επειδή η "χρήσιμη ενέργεια" είναι εγγυημένη στον πελάτη. Επιπλέον, η  

ESCO εξασφαλίζει την έκβαση και το κόστος όλων των υπηρεσιών (αναβαθμίσεις εξοπλισμού, 

ανανέωση και επισκευές) και αναλαμβάνει τους εμπορικούς, τεχνικούς και επιχειρησιακούς 

κινδύνους του έργου, αλλά η ιδιοκτησία συνήθως παραμένει στον πελάτη (Wűrtenberger et al., 

2012). Τα τμήματα της αγοράς στα οποία στοχεύει αφορούν τόσο δημόσια όσο και εμπορικά και 

βιομηχανικά κτίρια. Όμως, προσανατολίζεται προς την αποκεντρωμένη (τοπική) τροφοδοσία 

ρεύματος και όχι σε μεγαλύτερες συγκεντρωτικές λύσεις (όπως κτιριακές πανεπιστημιακές 

εγκαταστάσεις) (Wargert, 2011). 

Η ESCO αναλαμβάνει την ευθύνη να προμηθεύει στον πελάτη ένα σύνολο ενεργειακών 

υπηρεσιών (π.χ. HVAC, φωτισμό κ.λπ.) σε ένα ορισμένο επίπεδο εξυπηρέτησης. Η ESCO 

αναλαμβάνει την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την συντήρηση του εξοπλισμού και πουλάει την 

παραγόμενη χρήσιμη ενέργεια στον πελάτη. Η χρήσιμη ενέργεια αναφέρεται στην ενέργεια για 

την οποία ο πελάτης έχει «πρακτική» χρήση, όπως: θερμότητα, ψύξη, ατμός, πεπιεσμένος αέρας 

κλπ. (Wargert, 2011). Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκής 

(PV), συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας (CHP) ή θέρμανσης από 

βιομάζα. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της θέρμανσης, αυτό περιλαμβάνει τον σχεδιασμό 

και την εγκατάσταση του εξοπλισμού, τη διανομή ενέργειας, τη λειτουργία και τη συντήρηση 

των εγκαταστάσεων παραγωγής, την προμήθεια καυσίμων κλπ. (Bozza-Kiss et al., 2017). Πιο 

συγκεκριμένα η ESCO, έχει κάποιο έλεγχο του πρωτογενή εξοπλισμού μετατροπής μαζί με τον 

σχετικό εξοπλισμό ελέγχου, αλλά λίγο ή καθόλου τον έλεγχο είτε του δευτερεύοντος εξοπλισμού 

μετατροπής είτε της ζήτησης για τελικές ενεργειακές υπηρεσίες. Ως αποτέλεσμα, η ESCO 

ελέγχει ελάχιστα ή καθόλου τη ζήτηση για χρήσιμη ενέργεια και σε περιορισμένο βαθμό τη 

ζήτηση για παραδιδόμενη ενέργεια ( Sorrell,2007).   

Μόλις η ESCO ολοκληρώσει την εγκατάσταση, αμείβεται βάση των αποδόσεων, οι 

οποίες εξαρτώνται από τη χρησιμότητα της παραγόμενης ενέργειας, για την ποσότητα της 

προσφερόμενης ενέργειας κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Έτσι, το μοντέλο ESC παρέχει 
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κίνητρο για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της τελικής μετατροπής ενέργειας και τη 

μείωση της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας (Wűrtenberger et al., 2012) (Βλ. Πίνακα 3.5)  
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Πίνακας 3.5 Επιχειρηματικός Καμβάς ESC 

 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΜΒΑΣ 

ESC 
Κρίσιμες Συνεργασίες 

 Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
 Ομάδα κατασκευαστών 
  Τεχνικοί  

Κρίσιμες 
Δραστηριότητες 

 Υλοποίηση έργου        
(Ανάπτυξη και 
Λειτουργία)  

 Διαχείριση έργου 

Προτάσεις Αξίας 

 Εξασφαλίζει την παροχή 
χρήσιμης ενέργειας  

 Προσφέρει υπηρεσίες για τη 
βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης του εφοδιασμού 

 Αναλαμβάνει όλο το κόστος 
των υπηρεσιών 

 Ανάληψη εμπορικών, 
τεχνικών και 
επιχειρησιακών κινδύνων 
έργου 

Σχέσεις με 
Πελάτες 

 10-30έτη 

Τμήματα Αγορών 

Μεμονωμένα δημόσια, εμπορικά 
και βιομηχανικά κτίρια 

Κρίσιμοι Πόροι  

 Εργατικό δυναμικό με 
τεχνική 
εμπειρογνωμοσύνη  

 Χρηματοδότηση 
(Χρηματοοικονομική 
τεχνογνωσία) 

Κανάλια 

 Χρηματοδοτούμε
να έργα 

 Ειδικά γεγονότα 

Διάρθρωση Κόστους 

 Κόστος συντήρησης / διαχείρισης 
  Κόστος κατασκευής (πλευρά προσφοράς) 
 Εργατικό Δυναμικό 

Ροές Εσόδων 

 Πληρωμή ενός τέλους από τον πελάτη βάση των αποδόσεων για τις χρήσιμες 

ροές ενέργειας που του προσφέρονται  
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3.6 Επιχειρηματικό Μοντέλο Ολοκληρωμένης Σύμβαση Ενέργειας (IEC) 
Όπως αναφέρθηκε και στην Ενότητα 2.6.1.3, η IEC είναι ένα υβριδικό επιχειρηματικό 

μοντέλο. Συνδυάζοντας στοιχεία της ESC και της EPC, προσφέρει στον πελάτη την επιλογή να 

αναθέσει στην ESCO τεχνικούς και οικονομικούς κινδύνους που συνδέονται με την εφαρμογή 

μέτρων τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης και να αγοράσει 

υπηρεσίες αντί για μεμονωμένα εξαρτήματα.  Επιπροσθέτως, εξασφαλίζει εξοικονόμηση από 

20-30% (Wargert, 2011). Τα τμήματα πελατών στα οποία στοχεύει αφορούν τόσο δημόσια όσο 

και βιομηχανικά κτίρια, που διαθέτουν εγκαταστάσεις με δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας 

και χρειάζονται μεγάλες μετασκευές. Δηλαδή, απευθύνεται τόσο σε δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και το ενεργειακό κόστος 

κτιριακών συγκροτημάτων που βρίσκονται στην ίδια τοποθεσία (Wűrtenberger et al., 2012). Η 

IEC μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα κατάλληλη για να συνδυάσει την προσφορά από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και έτσι να επιταχύνει την 

απορρόφηση των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι οι 

τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ανταγωνιστικές για τον κύκλο ζωής του έργου, 

επειδή οι ESCO έχουν εγγενές ενδιαφέρον μείωση του κόστους κύκλου ζωής (Wűrtenberger et 

al., 2012) (Βλ. Πίνακα 3.6). 
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Πίνακας 3.6 Επιχειρηματικός Καμβάς IEC  

 

 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΜΒΑΣ 

 IEC 
Κρίσιμες 

Συνεργασίες 

 Χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα 

 Ομάδα 
κατασκευαστών 

  Τεχνικοί  

Κρίσιμες 
Δραστηριότητες 

 Προετοιμασία έργου 
(Σχεδιασμός)  

 Υλοποίηση έργου  
(Ανάπτυξη & Λειτουργία)  
 

Προτάσεις Αξίας 

 Εξοικονόμηση ενέργειας (20-30%), 
μέσω μέτρων ενεργειακής απόδοσης, 
χωρίς προηγούμενη επένδυση ή 
δέσμευση  

 Εξασφάλιση παροχής "χρήσιμης 
ενέργειας" 
 

Σχέσεις με Πελάτες 

 Εργαλείο Διασφάλισης 
Ποιότητας (QAI) 

 10-30 έτη 

Τμήματα 
Αγορών 

 Δημόσια 
κτίρια (π.χ. 
πανεπιστήμι
α και 
νοσοκομεία) 

 Βιομηχανικά 
κτίρια 

Κρίσιμοι Πόροι  

Εργατικό δυναμικό με: 
 Τεχνική 

εμπειρογνωμοσύνη  
 Χρηματοοικονομική 

τεχνογνωσία 

Κανάλια 

 Δίκτυα διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας 
και θερμότητας 

 Δημόσια έργα 
 Ειδικά γεγονότα 

Διάρθρωση Κόστους 

 Κόστος κατασκευής 
 Επιτόκια 

Ροές Εσόδων 

 Εξοικονόμηση ενέργειας βάση τις αποδόσεις του έργου 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:47:10 EEST - 34.220.209.173



 
Νέα Επιχειρηματικά Μοντέλα στην Ενέργεια: η περίπτωση των Εταιριών Ενεργειακών Υπηρεσιών  (ESCOs) 
  45 
 

3.7 Εμπόδια Ανάπτυξης ESCO 
Η έλλειψη ενός κοινού ορισμού, σαφούς και απλού εντοπισμού των ESCOs 

αναφερόταν τακτικά ως κύριοι φραγμοί στην ευρύτερη διάδοση του μοντέλου ESCO 

στην Ευρώπη, διότι είχε ως αποτέλεσμα προβλήματα εμπιστοσύνης και συνεπώς 

περιορισμό της ζήτησης έργου ESCO (Marino et al. 2010). Η ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων ESCOs, βρίσκει στον δρόμο της ορισμένα εμπόδια. Τα εμπόδια αυτά 

μπορούν να ταξινομηθούν στις εξής κατηγορίες -θεσμικά εμπόδια, οικονομικά 

εμπόδια, τεχνικά και επιχειρηματικά εμπόδια- οι οποίες στη συνέχεια αναλύονται:  

3.7.1 Θεσμικά εμπόδια 
Τα νομικά και ρυθμιστικά πλαίσια δεν είναι συμβατά με τις επενδύσεις 

ενεργειακής απόδοσης, ιδίως με τις συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης. Συγκεκριμένα, 

τα πρωτόκολλα μέτρησης και επαλήθευσης για τη διασφάλιση εγγυήσεων απόδοσης 

δεν είναι κατανοητά (Vine, 2005). Οι αμφιβολίες που υπάρχουν στο νομοθετικό 

πλαίσιο παρεμποδίζουν τα έργα ενεργειακής απόδοσης, λόγω της πολυπλοκότητας και 

της ακαμψίας των ρυθμίσεων περί δημοσίων συμβάσεων. Στους δημόσιους τομείς, οι 

πρακτικές των συμβάσεων επικεντρώνονται σε στοιχεία ενεργητικού παρά στις 

υπηρεσίες (Painuly et al., 2003).Οι διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων είναι συχνά 

περίπλοκες και χρονοβόρες, γεγονός που αυξάνει το κόστος συναλλαγών των έργων, 

υπονομεύοντας τη βιωσιμότητά τους. Σε ορισμένες χώρες, η νομοθεσία ορίζει ότι οι 

δημόσιοι διαγωνισμοί απαιτούν από τους αιτούντες να έχουν πείρα σε όλους τους 

σχετικούς τομείς που αφορούν συγκεκριμένα έργα, γεγονός που παρεμποδίζει την 

είσοδο νέων και λιγότερο καθιερωμένων παραγόντων της αγοράς, όπως οι νεοσύστατες 

επιχειρήσεις ESCΟ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Γαλλία, στην οποία οι 

νομικά ρυθμιζόμενες συμβατικές συμφωνίες για την ανάπτυξη έργων στο δημόσιο 

τομέα θεωρούνται σημαντικό εμπόδιο για την καθιέρωση της ανάθεσης συμβάσεων 

ενεργειακής απόδοσης.  

  Επίσης, ο νομικός ορισμός του προϊόντος που παρέχεται από συμβάσεις τύπου 

ESCΟ μπορεί να έχει σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις, ιδίως όσον αφορά το 

φορολογικό καθεστώς των έργων ESCΟ. Για παράδειγμα, στην Κροατία το μοντέλο 

ESCΟ δεν αναγνωρίζεται από τις αρχές ως ατομικό επιχειρηματικό μοντέλο που 

παρέχει μια υπηρεσία, αλλά ως σύμβαση παραδόσεως αγαθών. Κατά συνέπεια, η 

ESCΟ πρέπει να καταβάλει φόρο προστιθέμενης αξίας στη συνολική αξία του 
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εξοπλισμού τη στιγμή που τίθεται σε λειτουργία ο εξοπλισμός εξοικονόμησης 

ενέργειας. (Marino et al., 2011).  

Επιπλέον, στις περισσότερες χώρες, το κόστος κύκλου ζωής που επίσης συνυπολογίζει 

το κόστος συντήρησης και ενέργειας δεν χρησιμοποιείται στις δημόσιες συμβάσεις, 

γεγονός που δημιουργεί μειονεκτήματα για τα προγράμματα EPC που ενδέχεται να 

έχουν υψηλότερο αρχικό επενδυτικό κόστος. Η άμεση σύγκριση κόστους των 

διαφορετικών επιλογών παροχής ενέργειας είναι συχνά δύσκολη, όπως δείχνει η 

εμπειρία στη Γερμανία( Marino et al., 2011).  

Τέλος, οι διεθνείς λογιστικοί κανόνες (δηλαδή τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις) 

εξακολουθούν να θεωρούνται κοινό εμπόδιο λόγω της ακαταλληλότητας του μοντέλου 

ESCΟ. Στην περίπτωση μίας λειτουργικής μίσθωσης (operating lease), το ετήσιο 

συμβαλλόμενο τέλος πρέπει να καταχωρηθεί ως έσοδο, ενώ οι μη τιμολογημένες 

απαιτήσεις μειώνονται. Η ενέργεια αυτή στον ισολογισμό μπορεί να έχει αρνητικό 

αντίκτυπο στην πιστοληπτική αξιολόγηση. Στην περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης 

(financial lease), τα συνολικά έσοδα πρέπει να καταγράφονται στο τέλος του έργου και 

επομένως η ετήσια κράτηση δεν επιτρέπεται. Στην περίπτωση αυτή, η ESCO πρέπει να 

χρηματοδοτήσει τον ΦΠΑ για όλη τη διάρκεια του έργου. Επομένως, απαιτούνται 

συστάσεις από τις Εθνικές Λογιστικές Αρχές, κάθε χώρας, ώστε να καταστεί δυνατή η 

ανάπτυξη της αγοράς με πιο σύνθετες ενεργειακές υπηρεσίες αν και οι παρεμποδιστικοί 

λογιστικοί κανόνες φαίνεται ότι έχουν υποχωρήσει σε σχέση με το παρελθόν( Bertoldi 

et al., 2007). 

3.7.2 Οικονομικά Εμπόδια 
Η χρηματοπιστωτική κρίση και η οικονομική ύφεση καθιστούν δυσκολότερη 

την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για πολλές χώρες. Για παράδειγμα σε χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ισπανία, το Βέλγιο, η Φινλανδία, η Δανία, η Τσεχική 

Δημοκρατία, η Πολωνία και η Ουκρανία αυτό έχει χαρακτηριστεί ως το πιο κοινό 

εμπόδιο (Marino et al., 2011). Η χρηματοπιστωτική κρίση και η οικονομική ύφεση 

επηρέασαν την έναρξη και την ανάπτυξη σχεδίων λόγω της αυστηρότερης πρόσβασης 

στα δάνεια, των υψηλότερων επιτοκίων, της ανάγκης για ισχυρότερες εγγυήσεις (για 

παράδειγμα στην Ισπανία), του μειωμένου επενδυτικού προϋπολογισμού των πελατών, 

του υψηλότερου κινδύνου αφερεγγυότητας των πελατών καθώς και τον μικρότερο 
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αριθμό πελατών που επιθυμούν να συνάψουν μακροπρόθεσμες συμβάσεις (Τσεχική 

Δημοκρατία) (Marino et al., 2011). 

Επιπλέον, τα περισσότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προτιμούν να 

δανείζουν βάσει χρηματοδότησης ισολογισμού, δηλαδή ο δανεισμός για έργα 

ενεργειακής απόδοσης παραμένει κυρίως βασισμένος σε στοιχεία ενεργητικού. Δεν 

διαθέτουν ικανότητα αξιολόγησης όταν πρόκειται για σχέδιο ενεργειακής απόδοσης, 

καθώς δεν έχουν γνώση του οικονομικού μοντέλου των ESCOs (Painuly et  al., 2003). 

Η επικέντρωσή τους στην αξιολόγηση είναι κυρίως η ροή εσόδων (ταμειακή ροή), αντί 

για την εξοικονόμηση ροής που προσφέρουν τα έργα ενεργειακής απόδοσης. Τα έσοδα 

ενός έργου EE παράγονται κυρίως από την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται 

με το έργο. Είναι δύσκολο να διαφοροποιηθούν οι εξοικονομήσεις από τις κυριότερες 

ταμειακές ροές, επειδή η εξοικονόμηση χρηματικών ποσών στους λογαριασμούς 

ενέργειας καταγράφεται στο κόστος λειτουργίας του πελάτη. Αυτό σημαίνει ότι οι 

ESCOs ή οι πελάτες τους, θα πρέπει να διαθέτουν ισχυρό ισολογισμό και πιστοληπτική 

ικανότητα. Αυτό οδηγεί σε υψηλές απαιτήσεις εξασφάλισης, τις οποίες οι ESCOs δεν 

είναι σε θέση να παράσχουν και έτσι αντιμετωπίζονται ως υψηλός πιστωτικός 

κίνδυνος(Painuly et  al., 2003). 

Ακόμα, ένας μεγάλος αριθμός έργων ενεργειακής απόδοσης που εμπίπτουν στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι δύσκολο να χρηματοδοτηθούν καθώς τα έξοδα 

συναλλαγής είναι υπερβολικά υψηλά για τη χρηματοδότηση τέτοιων έργων. Αυτό 

οδηγεί σε δυσκολότερη πρόσβαση στα δάνεια, υψηλότερα επιτόκια και ισχυρότερες 

απαιτήσεις ασφαλείας.  

Τέλος, λόγω της οικονομικής ύφεσης, η εξοικονόμηση ενέργειας που 

επιτεύχθηκε από τα συστήματα της ΕΕ μειώθηκε με τις ασταθείς επιχειρηματικές 

δραστηριότητες των εμπορικών και βιομηχανικών πελατών. Επομένως, τα έσοδα των 

ESCOs έχουν καταστεί απρόβλεπτα. Επίσης, αντί για τη σχετικά μικρή εξοικονόμηση 

ενέργειας, οι εταιρείες θα προτιμούσαν να επενδύσουν σε έργα που μπορούν να 

συμβάλουν ουσιαστικά στις ροές εσόδων τους. Επιπλέον, ο κίνδυνος αφερεγγυότητας 

των πελατών θα είναι υψηλός κατά τη διάρκεια των επιχειρησιακών σταδίων. Οι 

πελάτες ενδέχεται να χρεοκοπήσουν κατά τη διάρκεια της περιόδου μιας Σύμβασης 

Ενεργειακής Απόδοσης (ΕPC), ενώ τα υψηλά προκαταβολικά έξοδα βαρύνουν τις 

ESCOs και αναμένεται να εξοφληθούν κατά τη διάρκεια της μακράς συμβατικής 

περιόδου. 
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3.7.3 Τεχνικά και Επιχειρηματικά Εμπόδια 
Οι ESCOs, εκτός από την εγκατάσταση και τη συντήρηση του συστήματος 

ενεργειακής απόδοσης, συνήθως αναλαμβάνουν και την ευθύνη για τον καθορισμό της 

βασικής γραμμής για την τρέχουσα κατανάλωση ενέργειας και στη συνέχεια την 

παρακολούθηση της απόδοσης του συστήματος. Έτσι, υπάρχει αντιληπτός κίνδυνος ότι 

η λειτουργία ή οι διαδικασίες παραγωγής των βασικών δραστηριοτήτων μιας 

επιχείρησης μπορεί να επηρεαστούν δυσμενώς από διαταραχές λόγω της εγκατάστασης 

της ενεργειακής απόδοσης , καθώς οι πελάτες θα πρέπει να λειτουργούν τα νέα 

συστήματα με τα οποία δεν είναι εξοικειωμένοι και έχουν ανεπαρκείς γνώσεις σχετικά 

με τα έργα ενεργειακής απόδοσης (Marino et al., 2010 ; Lam και YU, 2016). 

Επιπλέον, λόγω της μεταβλητότητας των διαμορφώσεων του συστήματος, 

υπάρχει έλλειψη τυποποιημένης μέτρησης και δεν μπορεί να επιτευχθεί εύκολα 

επαλήθευση της εξοικονόμησης του έργου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τμήματα 

πελατών ( π.χ. ιδιοκτήτες κτηρίων) να είναι δύσπιστα για τα κίνητρα των ESCOs, 

αναφορικά με την έκθεση παρακολούθησης, καθώς τα κέρδη των ESCOs εξαρτώνται 

από τις αποδόσεις εξοικονόμησης ενέργειας του συστήματος ενεργειακής απόδοσης 

(Marino et al., 2010 ; Lam και YU, 2016).  

Τα επιχειρηματικά εμπόδια αφορούν την αποστροφή πολλών επιχειρήσεων για 

εξωτερική διαχείριση της ενέργειας. Οι μεγάλες εταιρείες θα έχουν μεγαλύτερες 

δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας αν το αναθέσουν σε μία ESCO. Παρόλα αυτά, 

διαθέτουν ήδη επαρκή κεφάλαια και εσωτερική τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για την 

υλοποίηση και χρηματοδότηση των έργων ενεργειακής απόδοσης και πολλές φορές 

προτιμούν να το κάνουν μόνες τους. Ωστόσο, οι επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης 

είναι σπάνια υψηλές στις εταιρικές ατζέντες, γεγονός που συχνά εμποδίζει την 

πραγματική εφαρμογή των μέτρων για εξοικονόμηση ενέργειας στο εσωτερικό της 

επιχείρησης. Από την άλλη πλευρά, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και οι οικιακοί 

πελάτες είναι πιο δύσκολο να αντλήσουν κεφάλαια για έργα ενεργειακής απόδοσης και 

έτσι τα σχέδια «χωρίς εκ των προτέρων κόστος ενεργειακής» που προσφέρονται από 

τις ESCO θα μπορούσαν να είναι ελκυστικά για αυτούς. Όμως, η μικρή εξοικονόμηση 

ενέργειας δεν θα αντισταθμίσει το κόστος συναλλαγής και τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα ενδέχεται να μην είναι διατεθειμένα να χρηματοδοτήσουν αυτά τα σχέδια 

μικρής κλίμακας και έτσι να μην προχωρήσουν σε συνεργασία με μία ESCO ( Marino 

et al., 2010 ; Lam και YU, 2016). 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:47:10 EEST - 34.220.209.173



 
Νέα Επιχειρηματικά Μοντέλα στην Ενέργεια: η περίπτωση των Εταιριών Ενεργειακών Υπηρεσιών  (ESCOs) 
  49 
 

3.8 Παράγοντες Ανάπτυξης ESCO  
Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επιτρέπουν, καθοδηγούν και \ στηρίζουν 

τη δημιουργία και την ανάπτυξη των αγορών ESCO σε διάφορες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να χωριστούν σε τρεις ευρείες 

κατηγορίες , οι οποίες αναλύονται σε αυτό το κεφάλαιο.  

3.8.1 Γενικό Πλαίσιο της Αγοράς Ενέργειας  
3.8.1.1 Διαρθρωτικές αλλαγές και μεταβολές στην αγορά 

Η αλλαγή νοοτροπίας προς την εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών όπως η 

διαχείριση της ενέργειας (π.χ. Σουηδία και Τσεχία) και η διαχείριση των δημόσιων 

κτιριακών εγκαταστάσεων (π.χ. Ισπανία και Ιρλανδία) αύξησαν την ελκυστικότητα των 

ESCO (Marino et al., 2010). 

Επιπλέον, οι ανάγκες ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού (ιδίως στον τομέα των 

κτιρίων) έχουν αυξήσει τον αριθμό των έργων που υλοποιούν οι ESCOs. Στη Σουηδία, 

οι ιδιοκτήτες κτιρίων έχουν αυξήσει σημαντικά την ανάθεση υπηρεσιών λειτουργίας 

και συντήρησης σε τρίτους. Στη Τσέχικη Δημοκρατία, η αυξημένη ελευθερία στη λήψη 

αποφάσεων των διαχειριστών κτιρίων και εγκαταστάσεων και των ιδιοκτητών μαζί με 

το υψηλό λειτουργικό κόστος και την παρωχημένη ενεργειακή υποδομή υπήρξαν 

σημαντικοί παράγοντες της αγοράς (Marino et al.,2010). 

3.8.1.2 Επίπεδα τιμών ενέργειας  
Η τιμή της ενέργειας είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν 

τη ζήτηση των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης και συνεπώς των υπηρεσιών ESCO 

(Marino et al.,2007). Οι τιμές ενέργειας αυξάνονται σημαντικά σε όλες σχεδόν τις 

χώρες ως αποτέλεσμα της αύξησης των τιμών της ενέργειας στην παγκόσμια αγορά, 

της αυστηρότερης περιβαλλοντικής ρύθμισης ή / και της απομάκρυνσης των 

επιδοτήσεων. Αυτό έχει αυξήσει σημαντικά το ενδιαφέρον για την ενεργειακή απόδοση 

και την EPC, επειδή η χρήση ενέργειας είναι ολοένα και πιο δαπανηρή και οι 

καταναλωτές αναγκάζονται τώρα να αναθεωρήσουν τις ενεργειακές τους δαπάνες. Τα 

υψηλά ενεργειακά κόστη εξασφαλίζουν την αποδοτικότητα της επένδυσης στην 

εξοικονόμηση ενέργειας τόσο για τον πελάτη όσο και για την ESCO (Bertoldi et al., 

2007). Ακόμα, οι μεταβολές των τιμολογίων που οδήγησαν στις τιμές της ενέργειας 

που αντικατοπτρίζουν τώρα το άμεσο κόστος, θεωρούνται επίσης ένας σημαντικός 

παράγοντας, όπως φαίνεται και από την επιτυχία των ESCOs στην Ουγγαρία (Ürge-

Vorsatz et al., 2004). 
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3.8.1.3 Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας  
Η απελευθέρωση των ενεργειακών αγορών βρίσκεται σε εξέλιξη από την 

τελευταία δεκαετία και θεωρείται ένας σημαντικός παράγοντας που καθιστά δυνατή τη 

δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών αγοράς για την λειτουργία των ESCOs (Marino 

et al.,2010). Η απελευθέρωση των αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας 

έχει μετατρέψει τους δημόσιους και ημι-δημόσιους ενεργειακούς τομείς ορισμένων 

κρατών μελών, σε τομείς με ανταγωνιστικές ιδιωτικές εταιρείες με γνώμονα την αγορά, 

δημιουργώντας έτσι περισσότερα περιθώρια για υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. 

Πέραν αυτού, η ιδιωτικοποίηση και η ελευθέρωση των επιχειρήσεων μπορεί να είναι 

επωφελής για την αύξηση των κινήτρων για τη μείωση του κόστους, η οποία συνήθως 

αυξάνει το ενδιαφέρον των εταιρειών για εξοικονόμηση ενέργειας μέσω βελτιωμένης 

αποτελεσματικότητας (Diana et al., 2007). 

 Επιπλέον, η απελευθέρωση των αγορών συνδέεται συνήθως με την κατάργηση 

των επιδοτήσεων των τιμών ενέργειας καθώς και με την ιδιωτικοποίηση των παλαιών 

κρατικών επιχειρήσεων κοινής ωφελείας και μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες 

συνήθως αυξάνουν την πίεση για βελτίωση της αποδοτικότητας του τελικού χρήστη 

ενέργειας. (Vine, 2005). Τέλος, ο συνδυασμός της απελευθέρωσης με την εισαγωγή 

ενεργειακών ή φορολογικών επιβαρύνσεων CO2 μπορεί να είναι χρήσιμος, λόγω της 

επακόλουθης αύξησης των τιμών της ενέργειας. Έτσι, ο αυξημένος ανταγωνισμός 

μπορεί να οδηγήσει ορισμένες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας στην επέκταση της 

επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και να αρχίσουν να προσφέρουν επίσης 

ενεργειακές υπηρεσίες (π.χ. EPC), όπως συνέβη στη Γερμανία. 

3.8.1.4 Ανταγωνιστικές πιέσεις 
Οι επιπτώσεις του ανταγωνισμού κόστους μαζί με την ανάγκη βελτίωσης των 

ταμειακών ροών και της χρήσης λύσεων εκτός ισολογισμού για επενδύσεις 

ενεργειακής απόδοσης ευνοούν την ανάπτυξη των ESCOs, σε πολλές χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το Βέλγιο, η Δανία και η Φινλανδία (Marino et al., 2010). 

3.8.2 Νομοθετικά και Ρυθμιστικά μέτρα 
3.8.2.1 Υποστηρικτικά πλαίσια πολιτικής και μέτρα εφαρμογής  

Η ισχύς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε σχέση με τη συμβολή της στην 

ανάπτυξη των ESCOs αυξάνεται σταδιακά. Η οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή 

απόδοση (EED)  βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της σειράς μέτρων (Boza-Kiss et al., 

2017). Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο μέτρων για την προώθηση της 
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ενεργειακής απόδοσης εντός της Ένωσης προκειμένου να διασφαλίσει την επίτευξη 

του πρωταρχικού στόχου 2020 της Ένωσης για 20 % αύξηση της ενεργειακής 

απόδοσης και να προετοιμάσει το έδαφος για περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής 

απόδοσης. Το EED ορίζει έναν «πάροχο ενεργειακών υπηρεσιών» ως «φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο που παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες ή άλλα μέτρα βελτίωσης της 

ενεργειακής απόδοσης σε ένα κτίριο ή εγκαταστάσεις τελικού πελάτη», ενώ η 

«σύμβαση ενεργειακής απόδοσης» (EPC) νοείται ως «συμβατική συμφωνία μεταξύ 

του δικαιούχου και του παρόχου ενός μέτρου βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, 

επαληθεύεται και παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, όπου οι 

επενδύσεις (εργασία, προμήθεια ή υπηρεσία) στο μέτρο αυτό πληρώνονται σε σχέση 

με συμβατικά συμφωνημένο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης βελτίωση ή άλλο 

συμφωνημένο κριτήριο ενεργειακών επιδόσεων, όπως οικονομικές αποταμιεύσεις» 

(Marino et al., 2010). 

Η κατανάλωση ενέργειας για υπηρεσίες που σχετίζονται με κτίρια 

αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τρίτο της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Marino et al., 2010). Η οδηγία 2010/31/ΕΕ  για την ευρωπαϊκή 

απόδοση των κτιρίων(EPBD) θεσπίζει απαιτήσεις όσον αφορά το κοινό γενικό πλαίσιο 

για τη μεθοδολογία υπολογισμού της ολοκληρωμένης ενεργειακής απόδοσης κτιρίων 

και των ελάχιστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση των υφιστάμενων κτιρίων, 

των κτιριακών μονάδων και των δομικών στοιχείων που υπόκεινται σε σημαντικές 

ανακατασκευές. Η οδηγία EPBD εισάγει επίσης απαιτήσεις σχετικά με τα εθνικά 

σχέδια αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας 

και ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων, τακτική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης 

και κλιματισμού σε κτίρια και ανεξάρτητα συστήματα ελέγχου για πιστοποιητικά 

ενεργειακών αποδόσεων και επιθεωρησιακές αναφορές . 

Η οδηγία CHP 2004/8/EΚ για την προώθηση της συμπαραγωγής με βάση τη 

ζήτηση για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας, θεσπίζει ένα κοινό 

πλαίσιο για την προώθηση και τη διευκόλυνση της εγκατάστασης μονάδων CHP όπου 

υπάρχει ή αναμένεται ζήτηση για χρήσιμη θερμότητα. Υπάρχουν ήδη παραδείγματα 

ρυθμιστικών εξελίξεων σε ορισμένα κράτη μέλη, όπως το Βέλγιο (με τα Πράσινα 

Πιστοποιητικά (Green Certificates) και ποσοστώσεις συμπαραγωγής (Cogeneration 

quotas)), η Ισπανία (διάταγμα για την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από 

συμπαραγωγή) και η Γερμανία (Νόμος για τη συμπαραγωγή) (Marino et al., 2010).  Με 
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βάση τις εναρμονισμένες τιμές αναφοράς απόδοσης, η προέλευση της ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγεται από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης μπορεί να εξασφαλιστεί 

σύμφωνα με αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια που καθορίζονται από 

κάθε κράτος μέλος. 

Τα κράτη μέλη πρέπει να αναλύσουν το εθνικό δυναμικό για την εφαρμογή 

συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και να αξιολογήσουν το ισχύον νομοθετικό και 

ρυθμιστικό πλαίσιο όσον αφορά τις διαδικασίες αδειοδότησης. 

Η οδηγία 2009/125/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων 

οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα 

προβλέπει κανόνες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της 

κατανάλωσης ενέργειας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Εκτός από τη 

συμπεριφορά του χρήστη, υπάρχουν δύο συμπληρωματικοί τρόποι μείωσης της 

ενέργειας που καταναλώνεται από τα προϊόντα (Marino et al., 2010): 1) η σήμανση για 

την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με την πραγματική χρήση ενέργειας 

προκειμένου να επηρεαστούν οι αποφάσεις αγοράς τους (όπως τα συστήματα 

σήμανσης των οικιακών συσκευών)2) οι απαιτήσεις που επιβάλλονται στα προϊόντα 

από το πρώιμο στάδιο της φάσης σχεδιασμού. Ο οικολογικός σχεδιασμός στοχεύει στη 

βελτίωση των περιβαλλοντικών αποδόσεων των προϊόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του 

κύκλου ζωής τους μέσω της συστηματικής ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών 

πτυχών σε πολύ πρώιμο στάδιο του σχεδιασμού του προϊόντος. Η οδηγία δεν εισάγει 

άμεσα δεσμευτικές απαιτήσεις για συγκεκριμένα προϊόντα, αλλά καθορίζει όρους και 

κριτήρια για τον καθορισμό απαιτήσεων όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του προϊόντος 

που σχετίζονται με το περιβάλλον (όπως η κατανάλωση ενέργειας) και τους επιτρέπει 

να βελτιώνονται γρήγορα και αποτελεσματικά. Έχει ήδη εφαρμοστεί ένα σύνολο 

κανονισμών μεταξύ άλλων για οικιακές ψυκτικές συσκευές, ηλεκτρικούς κινητήρες, 

εξωτερικά τροφοδοτικά και προϊόντα φωτισμού στον εγχώριο και τριτογενή τομέα. 

Τέλος, αναφέρονται χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης όπου οι παραπάνω οδηγίες 

σε συνδυασμό με την εφαρμογή συνολικών εθνικών πλαισίων πολιτικής μέσω 

συμπληρωματικών μέτρων έχουν συμβάλλει στην επιτυχή ανάπτυξη των ESCOs 

(Marino et al., 2010). Στη Σουηδία η σημασία των μέτρων ενεργειακής απόδοσης 

αυξήθηκε χάρη σε πολιτικές όπως (Marino et al., 2010): η ενεργειακή πιστοποίηση των 
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κτιρίων, οι επιδοτήσεις στους ιδιοκτήτες κτιρίων και ένα σύνολο μέσων της αγοράς 

(φόροι CO2, πράσινα πιστοποιητικά, φόρος ηλεκτρικής ενέργειας για εταιρείες με 

υψηλή ενεργειακή κατανάλωση κ.λπ.). Στη Γαλλία, το σχέδιο δράσης "Le Grenelle de 

l'environnement" δημιούργησε μια αγορά ESCO στο δημόσιο τομέα με συμπράξεις 

δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και ιδιωτικές επενδύσεις. Στη Σλοβενία αναμένεται ότι η 

πρόσφατη απόφαση για τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος, η νομοθεσία 

περί κτιρίων και φωτισμού, οι εθελοντικές συμφωνίες για τους φόρους CO2, η 

διαθεσιμότητα διαρθρωτικών ταμείων (διαγωνισμός για το 2009) καθώς και διάφορα 

οικονομικά κίνητρα θα συμβάλουν στην αύξηση της αγοράς ESCO τα επόμενα χρόνια. 

Στην Ιταλία, η ανάπτυξη της αγοράς ESCO συνδέεται στενά με την εισαγωγή των 

λευκών πιστοποιητικών. Το 2009, το 44% των επιχειρήσεων ενεργειακών υπηρεσιών 

που αποκτούν λευκά πιστοποιητικά δήλωσαν ότι έχουν την κύρια δραστηριότητα των 

επιχειρήσεων ESCOs. 

3.8.3 Κρατικά και άλλα προγράμματα  
3.8.3.1 Ομαδοποίηση Έργων 

Η δημιουργία της ένωσης ESCO επιτρέπει τη δημιουργία μιας αγοράς με 

σημαντικές δραστηριότητες, όπως είναι οι προσπάθειες τυποποίησης και ελέγχου 

ποιότητας, η διάδοση πληροφοριών και η άσκηση πιέσεων για την ανάπτυξη 

ικανοτήτων. Δεδομένου ότι τα υψηλά έξοδα συναλλαγών αποτελούν σημαντικό 

εμπόδιο για τα προγράμματα EPC, η συγκέντρωση έργων σε μια ομάδα, όπως πολλά 

κτίρια σε ένα έργο, μπορεί να αποτελέσει λύση για τη διευκόλυνση έργων στον 

δημόσιο και εμπορικό τομέα για τη μείωση του κόστους των συναλλαγών. Επιπλέον, 

ο συνδυασμός των έργων είναι ιδιαίτερα σημαντικός δεδομένου ότι πολλές 

επιχειρήσεις ESCO και τράπεζες δεν δέχονται έργα κάτω από μια ορισμένη αξία 

(Bertoldi και Rezessy,  2005) 

3.8.3.2 Εκστρατείες Ενημέρωσης και Προγράμματα Κατάρτισης  
Η παροχή πληροφοριών και η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της 

ενεργειακής απόδοσης καθώς και τα μέτρα βελτίωσης της είναι πολύ σημαντικά. Η 

διάδοση του ρόλου και των δυνατοτήτων των ESCOs στις εκστρατείες μόλις 

απογειωθούν τα πρώτα έργα EPC συμβάλλει στη διατήρηση κλάδου ESCO. Αυτή η 

διάδοση πληροφοριών ή απλώς η δημοσιότητα για τις ESCOs μπορεί να γίνει από μια 

ενεργειακή υπηρεσία, τις ESCO ή τις ίδιες τις ενώσεις τους (κυρίως με την υποστήριξη 

τρίτων). Δεδομένου ότι οι διαχειριστές ενέργειας είναι συχνά υπεύθυνοι για τη χρήση 

ενέργειας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, μπορούν να οργανωθούν προγράμματα 
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κατάρτισης για αυτήν την ομάδα-στόχο. Οι πληροφορίες και οι συμβουλές σχετικά με 

τα έργα EPC μπορούν επίσης να παρέχονται μέσω οικιστικών ή βιομηχανικών 

ενώσεων στον βιομηχανικό τομέα. Τέλος, οι υπάλληλοι των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων μπορούν να εκπαιδευτούν ώστε να παρέχουν πληροφορίες και να αυξάνουν 

την εμπιστοσύνη τους στο EPC (Ürge-Vorsatz et al., 2007) 

3.8.3.3 Σχέδια Επίδειξης 
Τα σχέδια επίδειξης είναι απαραίτητα για την αύξηση της ευαισθητοποίησης 

σχετικά με τα έργα EPC καθώς και για την εμπιστοσύνη δυνητικών πελατών στις 

ESCO (Ürge-Vorsatz et al., 2004). Στη Γερμανία, για παράδειγμα, ο κλάδος των 

ESCOs προωθήθηκε σε μεγάλο βαθμό μέσω έργων EPC που ανέθεσε η κυβέρνηση της 

πόλης του Βερολίνου τη δεκαετία του 1990. Δεδομένου ότι η πρόωρη επιτυχία είναι 

πολύ σημαντική για μια θετική εξέλιξη στον κλάδο των ESCOs, τα σχέδια επίδειξης 

πρέπει να γίνουν σε συνεργασία με έμπειρους ESCOs ή ενεργειακούς οργανισμούς, αν 

είναι δυνατόν από την τοπική αγορά (Vine, 2005). 

3.9 Συμπεράσματα 
Τα επιχειρηματικά μοντέλα αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη 

οικονομικά βιώσιμων επιχειρήσεων. Απεικονίζουν τον τρόπο με τον οποίο μια 

επιχείρηση δημιουργεί αξία για τους καταναλωτές, τους ωθεί να πληρώσουν για την 

αξία που τους προσφέρει και μετατρέπει αυτές τις πληρωμές σε κέρδη (Teece, 2010 ; 

Magretta, 2002). Παρόλο που υπάρχουν πολύτιμοι ορισμοί των επιχειρηματικών 

μοντέλων δεν υπάρχουν λεπτομέρειες σχετικά με τα συγκεκριμένα συστατικά στοιχεία 

που συνθέτουν ένα επιχειρηματικό μοντέλο. Το πιο πρόσφατο και  ολοκληρωμένο 

πλαίσιο για τα επιχειρηματικά μοντέλα έχει αναπτυχθεί από τον Osterwalder & Pigneur 

(2010) είναι γνωστό ως Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου και περιλαμβάνει εννέα 

δομικά στοιχεία. 

Στη σημερινή εποχή, υπάρχει αντιληπτή ανάγκη ανάπτυξης επιχειρηματικών 

μοντέλων με λειτουργικό προσανατολισμό ώστε να εκπληρώνουν τις κοινωνικές 

λειτουργίες με τρόπο οικονομικά και περιβαλλοντικά αειφόρο. Τα Συστήματα 

Υπηρεσιών Προϊόντων (PSS), έχουν υιοθετηθεί από πολλούς καθώς υποστηρίζουν την 

βιώσιμη ανάπτυξη και παρέχουν σημαντικά κέρδη απόδοσης, αποσυνδέοντας την 

οικονομική ανάπτυξη από τη χρήση των πόρων (Tukker and Tischner, 2006). Τα 

σημαντικότερα παραδείγματα PSS αποτελούν οι Εταιρίες Ενεργειακών  Υπηρεσιών 

(ESCOs). 
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Υιοθετώντας, τον επιχειρηματικό καμβά των Osterwalder και Pigneur (2010), 

αναλύθηκε το επιχειρηματικό μοντέλο των ESCOs καθώς και των τριών συμβάσεων 

(EPC, ESC και IEC) που αυτές προσφέρουν. Στόχος, ήταν να κατανοηθούν τα εννέα 

δομικά στοιχεία του επιχειρηματικού καμβά ώστε στο επόμενο κεφάλαιο να γίνει  

προσπάθεια προσομοίωσης των ESCOs, για να μελετηθεί η αλληλεπίδραση τους στο 

σύστημα και ο ρυθμός διάχυσης των συμβάσεων που προσφέρουν 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Μοντέλο προσομοίωσης μετάβασης σε 
«βιωσιμότητα» με την διάχυση των υπηρεσιών ESCO 
 

4.1 Εισαγωγή 
Στο κεφάλαιο παρουσιάζεται η γενική θεωρία του μοντέλου που 

χρησιμοποιήθηκε κάνοντας χρήση της θεωρίας της συστημικής δυναμικής και 

χρησιμοποιώντας βρόχους για να γίνουν κατανοητές οι αλληλεξαρτήσεις που 

υπάρχουνε μέσα στο σύστημα. 

 Η συστημική δυναμική είναι μία μέθοδος η οποία αναπτύχθηκε αρχικά από τον 

Forrester (1994), και αποσκοπούσε στην μελέτη της συμπεριφοράς συστημάτων τα 

οποία παρουσιάζουν έντονη πολυπλοκότητα εξαιτίας των δυναμικών 

αλληλοεπιδράσεων που υπάρχουν σε αυτά. Ο Sterman (2000), αναφέρει ότι η 

συστημική δυναμική  είναι μια προοπτική και μια σειρά εννοιολογικών εργαλείων που 

επιτρέπει την κατανόηση της δομής και της δυναμικής των σύνθετων συστημάτων 

καθώς και μία μέθοδος μοντελοποίησης που επιτρέπει τη δημιουργία προσομοιώσεων 

και χρησιμοποιείται κατά κόρον για τον σχεδιασμό πολιτικών και οργανισμών. 

Αναφορικά, με τη χρήση της συστημικής  δυναμικής, στο τομέα της ενέργειας δεν 

υπάρχει πληθώρα προσβάσιμων επιστημονικών άρθρων. Οι Dykes και Sterman, 

αναπτύσσουν ένα μοντέλο δυναμικής του συστήματος για την καινοτομία της αιολικής 

ενέργειας. Το μοντέλο καταγράφει τις επιπτώσεις της ασυνεπούς πολιτικής για τα 

διάφορα κράτη, ενώ καταδεικνύει ότι η συνολική συσσώρευση της ζήτησης στην 

αγορά είναι μία συνεχής τεχνική καινοτομία, η οποία στη συνέχεια τροφοδοτεί την 

κατάσταση στις τοπικές συνθήκες. Ο Capelo (2011), δημιουργεί ένα μοντέλο 

συστημικής δυναμικής που αντιπροσωπεύει το σύστημα της πορτογαλικής αγοράς EPC 

σε επίπεδο βιομηχανίας, με στόχο τον εντοπισμό και την ανάλυση των βασικών 

παραγόντων και των κρίσιμων σχέσεων αιτίου-αποτελέσματος που οδηγούν στην 

υιοθέτηση τους.  

Στο κεφάλαιο, παρουσιάζεται ένα μοντέλο προσομοίωσης - με τη μέθοδο της 

συστημικής δυναμικής - της διάχυσης των υπηρεσιών ESCOs στον τομέα της κατοικίας 

και τα αποτελέσματά του. Αρχικά, ορίζεται το πρόβλημα μετάβασης που 

μοντελοποιείται και στη συνέχεια αναπτύσσεται η δυναμική υπόθεση. Ακολουθεί η 

περιγραφή του μοντέλου προσομοίωσης και των παραμέτρων του μοντέλου. Τέλος, 
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εξετάζεται η συμπεριφορά του συστήματος, βάσει των αποτελεσμάτων του μοντέλου 

για συγκεκριμένα σενάρια και στρατηγικές. 

Το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε αναπτύχθηκε σε περιβάλλον συστημικής 

δυναμικής με το λογισμικό Powersim Studio 2009. Οι προσομοιώσεις 

πραγματοποιήθηκαν για χρονική περίοδο 20 ετών, για τη σχετικά ασφαλή επιλογή 

μακροπρόθεσμων συμπερασμάτων. 

4.2 Ορισμός Προβλήματος  
Το φαινόμενο του θερμοκηπίου, με κύριο παράγοντα τις αυξημένες εκπομπές 

διοξειδίου του άνθρακα απασχολεί τις τελευταίες δεκαετίες την επιστημονική 

κοινότητα και την κοινή γνώμη. Έχει συνειδητοποιηθεί η επιτακτική ανάγκη 

μετάβασης του ενεργειακού τομέα. Η ενεργειακή απόδοση αναγνωρίζεται ολοένα και 

περισσότερο ως ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για τη δημιουργία ενός βιώσιμου 

μέλλοντος τόσο από οικονομικής όσο και περιβαλλοντικής άποψης. 

Το πρόβλημα που γίνεται προσπάθεια να επιλυθεί με τη χρήση της συστημικής 

δυναμικής, έγκειται στον ρυθμό διάχυσης των Συμβάσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών  

που προσφέρει η ESCO, ώστε να επιτευχθεί η μετάβαση σε ένα ενεργειακό  σύστημα  

με χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG).  Ως πεδίο μελέτης έχει επιλεγεί 

η αγορά της κατοικίας στην  Ελλάδα, δηλαδή η εφαρμογή συμβάσεων εξοικονόμησης 

ενέργειας (ESCο) στα οικιστικά κτίρια της χώρας. Η αγορά αυτή αφορά στο 

μεγαλύτερο μέρος του κτηριακού αποθέματος της χώρας και χαρακτηρίζεται από πολύ 

χαμηλή ενεργειακή απόδοση.  

4.3  Σχηματισμός Δυναμικών Υποθέσεων  
Για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προσεγγίστηκε το θέμα που 

μελετάται, παρουσιάζονται εδώ οι δυναμικές υποθέσεις του παρόντος μοντέλου 

προσομοίωσης με τη χρήση διαγράμματος βρόχων αιτιότητας (Βλ. Διάγραμμα 4.1), 

στο οποίο απεικονίζονται  οι  πιο σημαντικές αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν στο 

σύστημα. Το Διάγραμμα Βρόχου Αιτιότητας (CLD) είναι ένα σημαντικό εργαλείο με 

τη χρήση του οποίου απεικονίζεται η δομή ανατροφοδότησης των συστημάτων. Το 

CLD αποτελείται από μεταβλητές (ανεξάρτητες και εξαρτημένες), οι οποίες 

σχετίζονται  με αιτιώδεις συνδέσεις, που εμφανίζονται με βέλη. Σε κάθε αιτιώδη 

σύνδεση αποδίδεται πολικότητα, είτε θετική (+) είτε αρνητική (-), ώστε να κατανοηθεί 

ο τρόπος με τον οποίο αλλάζει η εξαρτημένη μεταβλητή όταν αλλάζει η ανεξάρτητη 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:47:10 EEST - 34.220.209.173



 
Νέα Επιχειρηματικά Μοντέλα στην Ενέργεια: η περίπτωση των Εταιριών Ενεργειακών Υπηρεσιών  (ESCOs) 
  58 
 

μεταβλητή. Οι σημαντικοί βρόχοι επισημαίνονται με έναν αναγνωριστικό βρόχο, ο 

οποίος έχει φορά στην ίδια κατεύθυνση με το βρόχο στον οποίο αντιστοιχεί. 

Απεικονίζει αν ο βρόχος έχει θετική/ενισχυτική (R) ή αρνητική/εξισορροπητική (B) 

λειτουργία (Strerman, 2000).  

Όπως, φαίνεται και στο Διάγραμμα 4.1, όσο αυξάνεται ο αριθμός των 

Συμβάσεων ESCO (ESCO Contracts), οι οποίες στοχεύουν στην  ενεργειακή βελτίωση 

σε μία κατοικία, τόσο θα αυξάνεται και η επένδυση ενεργειακής βελτίωσης 

(Consumption Improvement Investment), δηλαδή τόσο περισσότερες επενδύσεις για τη 

βελτίωση των κατοικιών αναφορικά με την ενέργεια θα γίνονται. Αυτό συνεπάγεται 

ότι θα έχουμε βελτίωση και στην κατανάλωση ενέργειας (Consumption Improvement) 

και έτσι θα μειώνονται οι δαπάνες ενέργειας (Energy Spending). Η  μείωση της 

δαπάνης θα οδηγήσει σε αύξηση της εξοικονόμησης της ενεργειακής δαπάνης (Energy 

Spending Saving) και τελικά σε αύξηση των συμβάσεων ESCO, λόγω μίμησης. Ο 

βρόχος που σχηματίζεται μεταξύ των μεταβλητών χαρακτηρίζεται ως ενισχυτικός 

βρόχος (R) , καθώς οι συμβάσεις ESCO, οι οποίες διαδίδονται μέσω του βρόχου, αν 

αυξηθούν το αποτέλεσμα μέσω του κύκλου θα επιστρέψει  πάλι με μια αύξηση σε αυτές 

και αντίστροφα. Επιπλέον, όπως  παρατηρείται και στο διάγραμμα 4.1 υπάρχει και ένας 

εξισορροπητικός βρόχος (B) που επηρεάζει τις συμβάσεις ESCO. Χαρακτηρίζεται ως 

εξισορροπητικός, καθώς αν η διάρκεια των συμβάσεων αυξηθεί(Contract Duration), 

οι ετήσιες αποσβέσεις επενδύσεων (Annual Investment Amortization) θα μειωθούν. 

Αυτό θα μειώσει και  την εξοικονόμηση της ενεργειακής δαπάνης( Energy Spending 

Saving) και συνεπώς  και τον αριθμό των  Συμβάσεων  ESCO που θα 

πραγματοποιηθούν. Δηλαδή, μία αύξηση της διάρκειας των συμβάσεων (Contract 

Duration) θα καταλήξει σε μείωση του αριθμού των συμβάσεων (ESCO Contracts) και 

το αντίστροφο. 
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Διάγραμμα 4.1: Διάγραμμα Βρόχου Αιτιότητας 

`

 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

4.4 Περιγραφή Μοντέλου Προσομοίωσης 
Με βάση τη δυναμική υπόθεση, στην οποία στηρίχθηκε το μοντέλο 

προσομοίωσης που χρησιμοποιήθηκε, στην παρούσα ενότητα αναλύονται τα μεγέθη 

από τα οποία αποτελείται. Στον  Πίνακα (4.1) παρουσιάζονται όλες οι μεταβλητές που 

το επηρεάζουν. Το μοντέλο δίνεται στο Παράρτημα Α.  

Πίνακας 4.1: Βασικές Μεταβλητές Μοντέλου Προσομοίωσης 

Μεταβλητή Περιγραφή Μονάδες 
Μέτρησης 

Floor area improvement Τα m2 που βελτιώνονται μέσω των  
συμβάσεων κάθε χρόνο. 

m2 /year 

Average Contract Size Το μέσο μέγεθος των m2 των 
κατοικιών   

m2/ Contract 

ESCO Contracts Ο αριθμός των συμβάσεων  που 
πραγματοποιούνται κάθε χρόνο. 

 
Contract/year 
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Energy Consumption Η συνολική κατανάλωση για κάθε 
τύπο ενέργειας ανά έτος.  

 
kWh/ year 

Non improved floor area Tα m2 των κατοικιών που δεν έχουν 
βελτιωθεί. 

m2 

Improved floor area Τα m2 που έχουν  βελτιωθεί. m2 
Initial avg consumption per sqm Η μέση ετήσια κατανάλωση 

ενέργειας ανά m2. 
kWh/m2/year 

ESCO Contract Performance Η απόδοση που επιτυγχάνεται από 
κάθε τύπο σύμβασης.  

% 

Energy Spending H ετήσια δαπάνη για ενέργεια. €/year 
Energy Prices Η μέση τιμή για κάθε τύπο 

ενέργειας. 
€/kWh 

Gross Annual Saving Η ακαθάριστη ετήσια δαπάνη για 
ενέργεια. 

% 

Net Annual Saving Η καθαρή ετήσια δαπάνη για κάθε 
τύπο ενέργειας. 

% 

Spending as is Η δαπάνη για ενέργεια χωρίς  να έχει 
επέλθει βελτίωση. 

€/year 

Improved area energy spending Η δαπάνη για ενέργεια αφού έχει 
επέλθει βελτίωση. 

€/year 

ESCO  revenues Έσοδα ESCO €/year 
ESCO  reward rate To ποσοστό αμοιβής ESCO που 

ορίζεται μεταξύ αυτής και του 
πελάτη της. 

 
% 

 
Contract sensitivity to net saving 

Το πόσο επηρεάζει η εξοικονόμηση 
που επιτυγχάνεται από τα 
συμβόλαια, την υιοθέτηση τους. 

 

 
Investment amortization 

Το ποσό της επένδυσης που κάθε 
χρόνο αποσβένεται.  

 
€/year 

Contract duration Πόσα χρόνια διαρκεί η σύμβαση. years 
 

Interest 
Το επιτόκιο  που πληρώνει ο 
δανειζόμενος για την επένδυση.  

 
% 

 
Total investment 

Το συνολικό ποσό επένδυσης για 
κάθε σύμβαση που 
πραγματοποιείται. 

 
€ 

 
Energy Efficiency Investment 

Το ποσό που απαιτείται κάθε χρόνο 
για να γίνει επένδυση για την 
ενεργειακή βελτίωση των  
κατοικιών. 

 
€/year 

 
Subsidies 

Το ποσό της επένδυσης που 
επιδοτείται από το κράτος. 

 
% 

 
GHG emissions 

Οι εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου που προκαλούνται από 
την κατανάλωση ενέργειας. 

 
tons/year 

 
Emissions per energy consumption 

Οι εκπομπές που προκαλούνται από 
κάθε μορφή ενέργειας που 
καταναλώνεται. 

 
tons/kWh 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:47:10 EEST - 34.220.209.173



 
Νέα Επιχειρηματικά Μοντέλα στην Ενέργεια: η περίπτωση των Εταιριών Ενεργειακών Υπηρεσιών  (ESCOs) 
  61 
 

Η κατάσταση του συστήματος (ενεργειακής απόδοσης κτιρίων κατοικίας), το 

οποίο μελετάμε, περιγράφεται από τα εξής τέσσερα μεγέθη:  

 το συνολικό εμβαδό του κτιριακού αποθέματος που δεν έχει βελτιωθεί (Non-

improved floor area),  

 το συνολικό εμβαδόν του κτιριακού αποθέματος που έχει αποτελέσει αντικείμενο 

ενεργειακής βελτίωσης (Improved floor area),  

 την Ενεργειακή Κατανάλωση (Energy Consumption) και  

 τις Εκπομπές Αερίου του Θερμοκηπίου (GHG emissions).  

Η περιγραφή του μοντέλου είναι δόκιμο να ξεκινήσει με αναφορά στις 

μεταβλητές που αφορούν στο κτιριακό απόθεμα των κατοικιών. Για να μπορέσουμε να 

υπολογίσουμε το συνολικό εμβαδόν του κτιριακού αποθέματος που έχει αποτελέσει 

αντικείμενο ενεργειακής βελτίωσης(Improved floor area), πρέπει πρώτα να 

υπολογιστεί το εμβαδόν του κτιριακού αποθέματος που βελτιώνεται κάθε χρόνο (Floor 

area improvement). Για τον υπολογισμό αυτού χρησιμοποιείται η εξίσωση (1): 

푭풍풐풐풓	풂풓풆풂	풊풎풑풓풐풗풆풎풆풏풕 = 	Average	Contract	Size ∗ ESCO	Contracts(1) 

Το κτιριακό απόθεμα (βελτιωμένο και μη) καθορίζει τη τελική κατανάλωση 

ενέργειας (Energy Consumption) στις κατοικίες. Στην εξίσωση (2),φαίνεται ο 

υπολογισμός της τελικής κατανάλωσης ενέργειας βάση της διάκρισης σε μη-

βελτιωμένο και βελτιωμένο κτηριακό απόθεμα και με βάση δύο μεταβλητές: την 

απόδοση των συμβολαίων ESCO (ESCO Contract Performance) καθώς και την 

ετήσια μέση κατανάλωση ανά τετραγωνικό μέτρο (Initial avg consumption per sqm). 

푬풏풆풓품풚	푪풐풏풔풖풎풑풕풊풐풏

= 	Non	improved	floor	area ∗ Initial	avg	consumption	per	sqm

+ 	improved	floor	area ∗ Initial	avg	consumption		per	sqm

∗	(1 − ESCO	Contract	Performance)				(2) 

 H κατανάλωση ενέργειας με τη σειρά της μεταβάλει τις εκπομπές αερίου του 

θερμοκηπίου (GHG emissions) και την τελική δαπάνη ενέργειας (Energy Spending) 

(Εξισώσεις (3) και (4) αντίστοιχα): 

푮푯푮	풆풎풊풔풔풊풐풏풔 = 	Energy	Consuption ∗ Emissions	per	energy	consumption	(3) 
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횬풏풆풓품풚	푺풑풆풏풅풊풏품 = 	Energy	Consuption ∗ Energy	Prices	(4) 

Το ποσό  της ενεργειακής δαπάνης επηρεάζει τελικά το ποσό της ετήσιας 

εξοικονόμησης που θα κάνει ο τελικός χρήστης ενέργειας. Υπολογίζονται δύο δείκτες:  

η καθαρή ετήσια εξοικονόμηση και η ακαθάριστη ετήσια εξοικονόμηση (Gross Annual 

Saving και Net Annual Saving), οι οποίες δίνονται από τις εξισώσεις (5) και (6) 

αντίστοιχα: 

푮풓풐풔풔	푨풏풏풖풂풍	푺풂풗풊풏품 =
Spending	as	is − Improved	area	energy	spending

Spending	as	is
		(5) 

푵풆풕	푨풏풏풖풂풍	푺풂풗풊풏품

= 	
Spending	as	is − Improved	area	energy	spending − Investment	amortization

Spending	as	is
	(6) 

Η απόδοση της εξοικονόμηση ενέργειας, αποτελεί έναν από τους παράγοντες 

καθορισμού άλλων δυο μεταβλητών. Επηρεάζει την ποσότητα των Συμβάσεων που οι 

ESCO θα πραγματοποιήσει (ESCO Contracts) καθώς και τη ροή των εσόδων τους 

(ESCO Revenue). Οι τύποι των δύο παραπάνω μεταβλητών δίνονται από τις παρακάτω 

εξισώσεις (7) και (8): 

푬푺푪푶	푪풐풏풕풓풂풄풕풔 = 1000 + (Contract	sensitivity	to	net	saving ∗ Net	annual	saving)	(7)  

푬푺푪푶	푹풆풗풆풏풖풆풔

= (Spending	as	is − Improved	area	energy	spending)

∗ ESCO	reward	rate	(8) 

H Απόδοση Ενεργειακής Επένδυσης (Energy Efficiency Investment) υπολογίζεται με 

την εξίσωση (9): 

푬풏풆풓품풚	푬풇풇풊풄풊풆풏풄풚	푰풏풗풆풔풕풎풆풏풕

= 	ESCO	Contracts ∗ Average	contract	size ∗ ESCO	contract	performance

∗ Improvement	cost ∗ (1 − Subsidies)	(9) 

Οι Αποσβέσεις Επενδύσεων (Investment Amortization) υπολογίζονται βάση της 

συναρτήσεις Payment (PMT) (10): 

푰풏풗풆풔풕풎풆풏풕	푨풎풐풓풕풊풛풂풕풊풐풏

= PMT	(Contract	duration, Interest, Total	Investment)(10) 
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Οι παραπάνω δέκα εξισώσεις είναι αυτές που περιγράφουν το παρόν μοντέλο 

προσομοίωσης, συμβάλλοντας στην κατανόηση του τρόπου με  τον οποίο οι Συμβάσεις 

ESCO αλληλοεπιδρούν με το σύστημα και διαχέονται  στην  αγορά των κατοικιών.  

4.4.1 Παραδοχές  
Στο σημείο αυτό και πριν προχωρήσουμε στον προσδιορισμό των μεταβλητών 

στρατηγικής και σεναρίου, πρέπει να αναφερθούν κάποιες παραδοχές που έχουν γίνει 

στο παρόν δυναμικό μοντέλο προσομοίωσης.  

Οι παραδοχές αφορούν στα εξής: 

I. Δεν γίνεται διάκριση μεταξύ διαφορετικών τύπων κατοικιών (μονοκατοικία, 

πολυκατοικία κλπ.). 

II. Η ενέργεια που καταναλώνεται σε κάθε οικία αφορά δύο τύπους: την ηλεκτρική 

ενέργεια και τη θερμότητα. 

III. Ο χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης ισούται με τη διάρκεια του κάθε 

συμβολαίου. 

IV. Θεωρούμε  ότι το μέσο μέγεθος κάθε σύμβασης είναι σταθερό και για τους τρείς 

τύπους συμβάσεων. Δηλαδή, η μέση επιφάνεια κατοικίας για κάθε σύμβαση 

είναι 100m2. 

V. Θεωρούμε ότι η καμπάνια ενημέρωσης τόσο από το κράτος όσο και από τις 

ESCOs είναι επαρκής για την απόδοση που αποδίδεται με το δείκτη 

ευαισθησίας.  

4.4.2 Μεταβλητές Στρατηγικής 
Στην συγκεκριμένη υποενότητα παρουσιάζονται οι επιλεγμένες μεταβλητές 

στρατηγικής για το παρόν δυναμικό μοντέλο προσομοίωσης. Οι μεταβλητές 

στρατηγικής αφορούν στις αποφάσεις που λαμβάνουν οι δρώντες εντός του 

συστήματος. Οι μεταβλητές αυτές είναι: 

I. Η διάρκεια της σύμβασης (Contract duration): αφορά τον χρονικό ορίζοντα 

διάρκειας της σύμβασης, ο οποίος αποφασίζεται μεταξύ της ESCO και του 

πελάτη της.  
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II. Η απόδοση των συμβάσεων ESCO (ESCO Contract Performance): αφορά το 

ποσοστό εξοικονόμησης που η ESCO δεσμεύεται να επιτύχει, ανάλογα με τον 

τύπο της σύβασης που επισυνάπτει με τον  πελάτη της.  

III. Το ποσοστό αμοιβής της ESCO (ESCO reward rate): πρόκειται για το ποσοστό 

επί της εξοικονόμησης που θα επιτευχθεί, με το οποίο τελικά αμείβεται η 

ESCO. Το ποσοστό αυτό συμφωνείται πριν την υλοποίηση του έργου μεταξύ 

της ESCO και του πελάτη της.   

Οι τιμές σεναρίου βάσης και το διάστημα τιμών για τις παραπάνω μεταβλητές 

φαίνονται στον Πίνακα 4.2.  

Πίνακας 4.2: Μεταβλητές Στρατηγικής 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
Όνομα μεταβλητής Μονάδες 

μέτρησης 
Τιμή σεναρίου 

βάσης 
Διάστημα τιμών 

ESCO 1 Contract 
Performance(Improvement) 

 

% (30, 0) 30-35 

ESCO 2 Contract 
Performance(Improvement) 

 

% (0, 20) 20-25 

ESCO 3 Contract 
Performance(Improvement) 

 

% (30, 20) 20-35 

ESCO  1duration Έτη 10 5-10 

ESCO 2 duration Έτη 20 15-20 

ESCO  3 duration  Έτη 20 15-20 
ESCO reward rate 

 
% 10 5-20 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

4.4.3 Μεταβλητές Σεναρίου  
Στο πρόβλημα που εξετάζεται επιλέχθηκαν, επίσης, κάποιες μεταβλητές σεναρίου οι 

οποίες επηρεάζονται εξωγενώς από το σύστημα (Βλ. Πίνακα 4.3). Δηλαδή, οι τιμές 

αυτών των μεταβλητών δεν ορίζονται από τους δρώντες εντός του συστήματος. Αυτό 

συνεπάγεται ότι κάθε μεταβολή τους επιφέρει ενδιαφέρουσες αλλαγές στο σύστημα. 

Οι μεταβλητές σεναρίου είναι οι παρακάτω: 
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I. Κόστος Επένδυσης (Improvement cost): αφορά το κόστος που χρειάζεται για 

να βελτιωθεί η ενεργειακή κατανάλωση μια κατοικίας κατά ένα  ποσοστό. 

II. Επιδοτήσεις (Subsidies): πρόκειται για το ποσοστό επί της τελικής επένδυσης 

που απαιτείται για την ενεργειακή βελτίωση μιας κατοικίας, το οποίο 

χρηματοδοτείται από το κράτος. 

III. Επιτόκιο (Interest): είναι το ποσό αυτό βάσει του οποίου υπολογίζονται οι 

δόσεις και οι αποσβέσεις της επένδυσης. 

IV. Τιμές Ενέργειας (Energy Prices): η μεταβλητή αυτή αφορά τις τελικές τιμές 

ανά κιλοβατώρα, για κάθε τύπο ενέργειας (εν προκειμένω της ηλεκτρικής και 

της θερμότητας), τις οποίες πληρώνει  ο τελικός χρήστης ενέργειας. 

V. Ευαισθησία του πλήθους των συμβάσεων που συνάπτονται ετήσια στην 

καθαρή απόδοση της εξοικονόμησης (σε σχέση με την προηγούμενη 

κατάσταση) (Contract Sensitivity to net savings): η μεταβλητή αυτή δείχνει το 

πόσο επηρεάζει η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τα συμβόλαια, την 

υιοθέτηση τους 

Πίνακας 4.3: Μεταβλητές Σεναρίου  

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 
Όνομα μεταβλητής Μονάδες 

μέτρησης 
Τιμή σεναρίου 

βάσης 
Διάστημα τιμών 

Electric Energy Price 
 

EUR/kWh 0,10 0,09-0,11 

Thermal Energy Price EUR/kWh 0,08 0,07-0,09 
Improvement Cost 

(Electric) 
EUR/(%*m2) 0,20 0,10-0,40 

Improvement Cost 
(Thermal) 

EUR/(%*m2) 0,50 0,40-0,70 

Interest rate % 5 5-8 
Subsidies 

 
% 0 0-50 

Contract Sensitivity to 
Net Savings  

 500.000 300.000-700.000 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 
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4.5 Αποτελέσματα Προσομοίωσης 
Συνδυάζοντας τις μεταβλητές σεναρίου και στρατηγικής, δημιουργήσαμε οκτώ 

διαφορετικά σενάρια τα οποία περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες και αναλύονται  

τα αποτελέσματα  αυτών με βάση τα γραφήματα που εξήχθησαν. 

Το πρώτο σενάριο που τρέξαμε αφορά στο σενάριο βάσης. Οι τιμές που 

χρησιμοποιήθηκαν φαίνονται στον Πίνακα 4.4. 

Πίνακας 4.4 Σενάριο Βάσης 

Όνομα μεταβλητής Μονάδες 
μέτρησης 

Τιμή σεναρίου 
βάσης 

ESCO 1 Contract 
Performance(Improvement) 
 

% (30, 0) 

ESCO 2 Contract 
Performance(Improvement) 
 

% (0, 20) 

ESCO 3 Contract 
Performance(Improvement) 
 

% (30, 20) 

ESCO  1duration Έτη 10 

ESCO 2 duration Έτη 20 

ESCO  3 duration  Έτη 20 
ESCO reward rate 
 

% 10 

Electric Energy Price 
 

EUR/kWh 0,10 

Thermal Energy Price EUR/kWh 0,08 
Improvement Cost (Electric) EUR/(%*m2) 0,20 
Improvement Cost (Thermal) EUR/(%*m2) 0,50 
Interest rate % 5 
Subsidies 
 

% 0 

Contract Sensitivity to Net Savings   500.000 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

Στη συνέχεια, στον Πίνακα 4.5 παρουσιάζονται για τα υπόλοιπα επτά σενάρια 

οι τιμές για τις μεταβλητές που άλλαξαν.  
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Πίνακας 4.5 Σενάρια προσομοίωσης 

Σενάριο Όνομα μεταβλητής Μονάδες 
μέτρησης 

Τιμή 
σεναρίου  

Δυσμενέστερο (Worse) 

Electric Energy 
Price 

 
EUR/kWh 0,09 

Thermal Energy 
Price EUR/kWh 0,07 

Improvement Cost 
(Electric) EUR/(%*m2) 0,30 

Improvement Cost 
(Thermal) EUR/(%*m2) 0,60 

Επιτόκιο 6% (Interest 6%) Interest % 6 

Ευαισθησία πλήθους 
συμβάσεων (Sensitivity 
400.000) 

Contract Sensitivity 
to Net Savings  400.000 

Επιδοτήσεις (Subsidies 40%) Subsidies % 40 

 Βελτίωση απόδοσης 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(Improvement-ESCO 1) 

ESCO 1 Contract 
Performance(Impro

vement) 
 

% 35 

 Βελτίωση απόδοσης 
Θερμότητας 
(Improvement-ESCO 2) 

ESCO 2 Contract 
Performance(Impro

vement) 
 

% 25 

 Βελτίωση απόδοσης 
Ηλεκτρικής Ενέργειας και 
Θερμότητας 
(Improvement-ESCO 3) 

ESCO 3 Contract 
Performance(Impro

vement) 
 

% [35 ,25] 

Διάρκεια Σύμβασης (ESCO 
duration 5-15-15 yrs) ESCO Duration years [5, 15,15] 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

Με βάση τα σενάρια που περιγράφονται στους Πίνακες 4.4 και 4.5, προκύπτουν 

τα ακόλουθα γραφήματα για τις μεταβλητές που περιγράφουν την κατάσταση και τις 

βασικές παραμέτρους επίδοσης: GHG emissions, Improved Floor Area-1, Improved 

Floor Area-2,   Improved Floor Area-3, Non improved Floor Area, Net Annual Saving-

1, Net Annual Saving-2, Net Annual Saving-3, Gross Annual Saving-1, Gross Annual 

Saving-2, Gross Annual Saving-3. Στα γραφήματα απεικονίζεται η εξέλιξη των τιμών 

των παραπάνω μεταβλητών για   τα οκτώ διαφορετικά σενάρια. 
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Γράφημα 4.1: Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου 

 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

Όπως, φαίνεται στο Γράφημα 4.1, με όλα τα σενάρια υπάρχει μείωση των 

εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου (GHG). Τα σενάρια που μειώνουν περισσότερο τις 

εκπομπές GHG είναι το Base senario και το Subsidies 40%, τα οποία ταυτίζονται και 

τα μειώνουν συνολικά στα 973231,892 ton για τα 20 έτη. Το χειρότερο σενάριο  που 

μειώνει σε μικρότερο  βαθμό τις εκπομπές GHG είναι το Worse scenario και 

ακολουθείται από το ESCO duration 5-15-15 yrs, με πολύ μικρή απόκλιση (1%). Τα 

αποτελέσματα είναι εύλογα, καθώς οι τιμές του base senario και το subsidies 40%, 

αυξάνουν τον ρυθμό διάχυσης των συμβάσεων ESCO. Έτσι, όσο περισσότερο 

αυξάνεται ο αριθμός τους, θα μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας και  κατ’ επέκταση 

και οι εκπoμπές GHG. 

Τα επόμενα γραφήματατα, τα οποία αλληλοεπιδρούν στο σύστημα που 

μελετάμε αφορούν τα Γραφήματα 4.2, 4.3, 4.4 και 4.5. Απεικονίζουν τη βελτιωμένη 

επιφάνεια των κτιρίων (Improved Floor Area) (Improved Floor Area-1, Improved Floor 

Area-2, Improved Floor Area-3 για κάθε διαφορετικό τύπο σύμβασης), δηλαδή τα 

τετραγωνικά μέτρα για τα οποία έχει εφαρμοστεί μια σύμβαση ESCO και τη μη 

βελτιωμένη επιφάνεια (Non-improved Floor Area) για την  οποία ακόμα δεν έχει 

εφαρμοστεί κάποια σύμβαση ESCO οδηγούν στα εξής συμπεράσματα. Αρχικά, είναι 

εμφανές ότι για κάθε σενάριο το Improved Floor Area-3, έχει αισθητά μεγαλύτερη 

εξοικονόμηση σε σχέση με τα άλλα δύο. Δηλαδή,  στη διάρκεια των είκοσι ετών, το 

Improved Floor Area-3 έχει βελτιώσει κατά μέσο όρο 1.449.307.691,41 sqm, 

ακολουθεί το Improved Floor Area-2 με 652.245.916,17 sqm και τελευταίο το 

Improved Floor Area-1 με 577.205.235,54 sqm. Αυτό σημαίνει ότι γίνονται 
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περισσότερες συμβάσεις ESCO 3, δηλαδή συμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση και 

της θέρμανσης και της ηλεκτρικής ενέργειας.  

Το Non-improved Floor Area έχει  πτωτική τάση για κάθε σενάριο. Αυτό 

σημαίνει ότι ακόμα και με το Worse senario που μειώνει λιγότερα  από όλα το non-

improved floor area, δεν θα σταματήσουν να πραγματοποιούνται συμβάσεις. Επιπλέον, 

από τα  τέσσερα γραφήματα παρατηρείται ότι τα αποτελέσματα για κάθε τύπο 

σύμβασης είναι αντιστοίχως ανάλογα σε κάθε σενάριο. Πιο συγκεκριμένα, όλα τα 

σενάρια εκτός από το σενάριο που αφορά στην  αύξηση των επιδοτήσεων (Subsidies 

40%)  και στο Improvement ESCO ( το ανάλογο για κάθε τύπο σύμβασης), μειώνουν 

τα Improved Floor Area σε σχέση με το Base senario. Το χειρότερο σενάριο  είναι το 

Worse senario, το οποίο μειώνει τη διάχυση των  συμβάσεων  ESCO σε ποσοστό για  

κάθε τύπο σύμβασης αντίστοιχα. 
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Γράφημα 4.2 Βελτιωμένη Επιφάνεια-1 

 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

 

Γράφημα 4.3 Βελτιωμένη Επιφάνεια-2 

 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 
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Γράφημα 4.4 Βελτιωμένη Επιφάνεια-3 

 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

 

Γράφημα 4.5 Μη Βελτιωμένη Επιφάνεια 

 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 
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Γράφημα 4.6: Ετήσιες Καθαρές και Ακαθάριστες Εξοικονομήσεις κατά τύπου Σύμβασης 
ESCO 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 
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Στο Γράφημα 4.6 απεικονίζονται οι καθαρές και οι ακαθάριστες ετήσιες εξοικονομήσεις 

για κάθε τύπο σύμβασης (Net Annual Saving και Gross Annual Saving).  Για τις  καθαρές ετήσιες 

εξοικονομήσεις παρατηρείται ότι για όλα τα σενάρια εκτός από  το ESCO duration 5-15-15 yrs, 

έχουν σταθερές αποδόσεις. Στο σενάριο ESCO duration 5-15-15 yrs, καθώς μειώνεται το ESCO 

duration, θα μειώνεται και ο χρόνος αποπληρωμής του δανείου, δηλαδή θα αυξάνεται το ποσό 

της δόσης του δανείου. Αυτό θα μειώσει τη ποσοστιαία απόδοση στις επενδύσεις, δηλαδή θα 

μειώσει τις ετήσιες ακαθάριστες εξοικονομήσεις. Συνεπώς, θα μειώσει και τον αριθμό των  

συμβάσεων  που πραγματοποιούνται, διότι οι τελικοί χρήστες ενέργειας θα λαμβάνουν υπόψιν 

τους τη βραχυχρόνια απόδοση. Παρόλα αυτά οι μακροχρόνιες αποδόσεις, για όσους θα έχουν 

υιοθετήσει τις σχετικές συμβάσεις και πραγματοποιήσει τις επενδύσεις εξοικονόμησης 

ενέργειας, θα είναι μεγαλύτερες όταν τελειώσει η διάρκεια της σύμβασης, άρα και οι δόσεις του 

δανείου.  

4.6 Συμπεράσματα 
Από το μοντέλο προσομοίωσης για τη διάχυση των υπηρεσιών ESCOs, κατανοείται ο 

τρόπος με τον οποίο αλληλοεπιδρούν με διάφορους παράγοντες, οι οποίοι είτε ενισχύουν είτε 

παρεμποδίζουν τη διάχυση τους. Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των επιδοτήσεων και της 

διάχυσης των υπηρεσιών ESCOs και η διάρκεια των συμβάσεων επηρεάζει μακροχρόνια τις 

καθαρές ετήσιες εξοικονομήσεις. Έτσι, τα διάφορα σενάρια που αναπτύχθηκαν, μπορούν να 

συμβάλλουν, τόσο στο σχεδιασμό των πολιτικών όσο και στη στρατηγική που θα υιοθετούν οι 

ESCOs ,αξιολογώντας την επίδραση κάθε μεταβλητής και παίρνοντας τις σωστές στρατηγικές 

αποφάσεις, ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη και η διάχυση τους.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Συμπεράσματα 
 

5.1 Αποτελέσματα και η σημασία τους 
Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκαν οι Εταιρίες Ενεργειακών Υπηρεσιών 

και ο ρόλος που διαδραματίζουν στη μετάβαση του ενεργειακού συστήματος.  

Αρχικά, έγινε προσπάθεια να αποσαφηνιστούν οι βασικές θεωρίες- προσεγγίσεις στην 

ενεργειακή μετάβαση και η συμβολή τους ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικά.  Μέσω του 

Ενεργειακού Τριλήμματος, προσδιορίστηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ενεργειακό 

σύστημα και αφορούν στην αυξανόμενη ενεργειακή ανασφάλεια, το αυξανόμενο κόστος των 

ενεργειακών υπηρεσιών και τις επιπτώσεις που επιφέρουν τα φαινόμενα της  κλιματικής αλλαγής 

(όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου). Στη συνέχεια, αναλύθηκαν οι τρεις παράγοντες - 

περιβαλλοντικός παράγοντας, διάχυση τεχνολογίας ΑΠΕ και θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο. 

Για την κατανόηση της μετάβασης ενός κοινωνικοτεχνικού συστήματος, όπως το ενεργειακό, 

υιοθετήθηκε η προσέγγιση της Πολύ-Επίπεδης Θεώρησης (MLP), η οποία κατανοεί τα συνολικά 

δυναμικά πρότυπα, ως διαδικασίες που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση των εξελίξεων στο 

κοινωνικοτεχνικό καθεστώς, στο εξωγενές κοινωνικοτεχνικό τοπίο  και στους στρατηγικούς 

θύλακες. Κατόπιν, αναλύοντας το ρόλο των ESCOs στον ενεργειακό τομέα κατανοείται πως 

αποτελούν μια θεσμική και επιχειρηματική καινοτομία και αναπτύσσονται σε ένα νέο 

στρατηγικό θύλακα με διαφορετικά κριτήρια και στόχους από ότι μέχρι σήμερα στην ενέργεια. 

Δηλαδή, αντί για παροχή ενέργειας έρχονται με τις συμβάσεις τους να μειώσουν την τελική 

κατανάλωση, δηλαδή μέσω μέτρων ενεργειακής απόδοσης στοχεύουν στην εξοικονόμηση. 

Έπειτα, με εργαλείο την έννοια του επιχειρηματικού μοντέλου και κριτήριο την ανάγκη 

ανάπτυξης βιώσιμων  επιχειρηματικών  μοντέλων, υιοθετήθηκε ο επιχειρηματικός καμβάς των  

Osterwalder και Pigneur (2010), για την ανάλυση του επιχειρηματικού μοντέλου των ESCOs και 

διαφόρων μορφών συναφών συμβάσεων. Κατανοώντας τα δομικά στοιχεία αυτών, 

προσομοιώθηκε με τη χρήση της συστημικής δυναμικής, η διάχυση των υπηρεσιών ESCO στον 

τομέα της κατοικίας για την Ελλάδα. 

Από την προσομοίωση, έγινε αντιληπτό πώς οι ESCOs συμβάλλουν στη μετάβαση του 

ενεργειακού συστήματος και η διάχυση τους επηρεάζει την μείωση των εκπομπών αερίου του 

θερμοκηπίου (GHG). Αξιολογήθηκε η επίδραση διαφόρων παραμέτρων σεναρίου και 

στρατηγικής στην διάχυση της καινοτομίας που συνιστά το μοντέλο των ESCOs. 
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5.2 Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη  
Όπως είναι λογικό στην παρούσα διπλωματική εργασία δεν εξαντλήθηκαν όλα τα 

σενάρια ούτε διερευνήθηκαν όλες οι δυνατές αλληλεπιδράσεις. Σε επόμενες προσπάθειες θα 

είναι χρήσιμο να μελετηθεί η αλληλεπίδραση της διάχυσης των συμβάσεων ESCO με την 

ανάπτυξη των τεχνολογιών εξοικονόμησης. Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμη η διεξοδική έρευνα του 

τρόπου με τον οποίο οι τελικοί χρήστες ενέργειας αντιλαμβάνονται την ακαθάριστη 

εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με την καθαρή, καθώς επηρεάζει άμεσα τις αποφάσεις που θα 

λάβουν σχετικά με την υιοθέτηση ή μη συμβάσεων ενεργειακών υπηρεσιών. Τέλος, μπορεί να 

επεκταθεί το μοντέλο προσομοίωσης ώστε να περιλάβει ζητήματα απασχόλησης και 

ειδικοτήτων.  
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