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Το Έργο MARIE: Σύντομη 

Παρουσίαση & Αποτελέσματα – 

Εισαγωγή στο θεσμό των 

Εταιρειών Ενεργειακών 

Υπηρεσιών (ΕΕΥ/ESCOs)  

Υπεύθυνοι Παρουσίασης:  

Αθανάσιος Παπότης / Ουρανία Επόγλου,  

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. (Τεχνικός Σύμβουλος ΑΝΚΟ Α.Ε.) 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ στα πλαίσια του 4ου RIG 

“Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια – Εταιρείες Ενεργειακών 

Υπηρεσιών (ESCOs) & Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ)” 

 
Κοζάνη, 1 Δεκεμβρίου 2014 

Αίθουσα Εκδηλώσεων ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας 
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Τι είναι το Έργο MARIE 

MARIE: ακρωνύμιο του  

“MediterrΑnean Building Rethinking for Energy Efficiency 

Improvement” (Επανεξέταση της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων 

της Μεσογείου)  

 

 Στρατηγικό Έργο του Προγράμματος MED 2007‐2013 

 

 Έναρξη Έργου: Απρίλιος 2011 

 Πέρας Έργου: Δεκέμβριος 2014 

 

 MARIE Web-site: http://www.marie-medstrategic.eu 

 MARIE Platform: http://www.marieapp.eu 
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Εταίροι του έργου MARIE 

23 Εταίροι από 9 Ευρωπαϊκές 

Χώρες της Μεσογείου (Ισπανία, 

Πορτογαλία, Γαλλία, Ιταλία, 

Σλοβενία, Ελλάδα, Μάλτα, Κύπρος, 

Μαυροβούνιο)  

 

Επικεφαλής Εταίρος: Περιφέρεια 

της Καταλονίας (Ισπανία) 
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Εταίροι του έργου MARIE 

 Η διαφορετική φυσιογνωμία των εταίρων προσφέρει μια συνολική κάλυψη της 

ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου  

 Επιτρέπει την άμεση κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου σε 

τουλάχιστον 13 Περιφέρειες / Περιοχές / Χώρες της Μεσογείου με έναν 

συνολικό πληθυσμό που προσεγγίζει τα 30 εκ. κατοίκους. 
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1) Το κτιριακό απόθεμα της «ζώνης του MARIE» είναι μεγάλο: > 10 εκ. κτίρια και  

> 30 εκ. κατοικίες 

 

2) Το κτιριακό απόθεμα είναι πολύ παλιό και ενεργειακά αναποτελεσματικό: η 

πλειονότητα των κτιρίων κατασκευάστηκε πριν το 1980, χωρίς μόνωση και πριν 

την ενσωμάτωση κριτηρίων αποτελεσματικής ενεργειακής αποδοτικότητας στους 

οικοδομικούς κανονισμούς 

 

3) Στα κτίρια των κατοικιών, η τελική ενεργειακή κατανάλωση κυμαίνεται από 90 

kWh/m² έως150 kWh/m² (ωφέλιμη περιοχή), ενώ η θέρμανση των χώρων είναι 

πάντοτε η σημαντικότερη ενεργειακή ανάγκη κυμαινόμενη από 40% έως 65% 

της συνολικής κατανάλωσης 

 

Συμπεράσματα από στοιχεία που συγκεντρώθηκαν 
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4) Το 30 - 40% των ανθρώπων που ζουν στην περιοχή της Μεσογείου 

ξοδεύουν περισσότερα χρήματα για θέρμανση παρά για ενοίκια! 

 

5) Ο σημερινός ρυθμός ενεργειακών ανακαινίσεων στις χώρες της Μεσογείου 

κυμαίνεται από 0.12% έως 0.26%. Το ποσοστό αυτό είναι 2-3 φορές 

χαμηλότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο των βορειοδυτικών χωρών της 

ΕΕ. Αυτό το πολύ χαμηλό ποσοστό ανακαινίσεων στην περιοχή της 

Μεσογείου καταδεικνύει περαιτέρω την ανάγκη επείγουσας δράσης σε 

επίπεδο πολιτικής 

Συμπεράσματα από στοιχεία που συγκεντρώθηκαν 
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 Ελλιπής, μη κοινοποιούμενη, ασταθής και ασύμμετρη 
πληροφόρηση σε ζητήματα ενεργειακής αποδοτικότητας 

 

 Έλλειψη λεπτομερούς πληροφόρησης για τα 
χαρακτηριστικά του κτιριακού αποθέματος 

 

 Απουσία ευασθητοποίησης μεταξύ των χρηστών αναφορικά 
με τα μακροπρόθεσμα οφέλη των επενδύσεων ενεργειακής 
αποδοτικότητας  

 

 Ασαφές, ασταθές και βραχυπρόθεσμο θεσμικό πλαίσιο 

 

 Ανικανότητα των συμβατικών χρηματοδοτικών εργαλείων 
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 Έλλειψη κινητοποίησης για ενεργειακή αποδοτικότητα στους χρήστες: τα 
ζητήματα της αισθητικής, του μεγαλύτερου χώρου, της μόδας, της καλής 
ζωής, της μείωσης του θορύβου είναι οι σημαντικότερες αιτίες για 
ανακαίνιση  ως αποτέλεσμα προκύπτει μια στρέβλωση μεταξύ των 
δημόσιων πολιτικών (πλευρά της ΕΕ) και της συμπεριφοράς των 
καταναλωτών 

 

 Έλλειψη τεχνικών δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας σε όλα τα επίπεδα της 
πλευράς της προσφοράς 

 

 Ανεπαρκής ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών και 
τοπικών πολιτικών και των σχετικών διοικητικών δομών, αναφορικά με την 
ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
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SWOT Ανάλυση των Ενεργειακών Ανακαινίσεων στα κτίρια 

της Μεσογείου 
  

Δυνατά Σημεία 
  

 Φιλόδοξοι στόχοι  

 Υψηλό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας 

 Ο ήλιος και οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας (ΑΠΕ) 

  

  

Αδυναμίες 
  

 Έλλειψη οράματος και πολιτικής βούλησης για 

την ενδυνάμωση του θεσμικού πλαισίου 

 Έλλειψη δεξιοτήτων 

 Δύσκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση 

 Χαμηλά ποσοστά ανακαινίσεων 

 Έλλειψη συντονισμού μεταξύ των πολιτικών και 

των επιπέδων λήψης αποφάσεων 

 Έλλειψη πληροφοριακών στοιχείων για το 

κτiριακό απόθεμα 

 Έλλειψη ευαισθητοποίησης  

 Φτωχή υλοποίηση της ενεργειακής απόδοσης 

των κτιρίων  

  

  

Ευκαιρίες  
 

 Εταιρίες Ενεργειακών Υπηρεσιών-ΕΕΥ (ESCOs) 

 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

 Ανάπτυξη νέων χρηματοδοτικών εργαλείων 

 Εκστρατείες ενημέρωσης και έργα επίδειξης 

  

Απειλές 
  

 Χρηματοοικονομική κρίση και περικοπές 

προϋπολογισμών 

 Πτώση του κατασκευαστικού κλάδου  
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Βασικοί Στόχοι του έργου MARIE 

 “να προωθήσει την υλοποίηση των αρχών της εξοικονόμησης ενέργειας σε 

κτίρια στην περιοχή της Μεσογείου με την διαμόρφωση μιας νέας 

ολοκληρωμένης Στρατηγικής για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων στην 

περιοχή της Μεσογείου (MEDBEES) ” 

 

 “η επίτευξη των επαγγελματικών, κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών για 

την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων στην περιοχή της 

Μεσογείου, στο πλαίσιο των πολιτικών, των προγραμμάτων και των 

προτύπων της Ε.Ε., ξεπερνώντας νομικούς, χρηματοοικονομικούς και 

εμπορικούς φραγμούς” 
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 Για την επίτευξη των στόχων αυτών, διαμορφώθηκε η “Στρατηγική για την 

Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων της Μεσογείου / Mediterranean Building 

Energy Efficiency Strategy/MEDBEES”, η οποία περιλαμβάνει συνολικά 5 

Στρατηγικές Κατηγορίες και 14 Στρατηγικά Μέτρα 

Η Στρατηγική MEDBEE  

 Κάθε Στρατηγικό Μέτρο συνδέεται με μια ή περισσότερες 

Πιλοτικές Δράσεις για τον καθορισμό και την επικύρωση 

του περιεχομένου και της καταλληλότητάς του 

 

 MEDBEES 1η έκδοση: εγκρίθηκε από όλους τους εταίρους 

του MARIE στις 21/11/2012 στις Βρυξέλλες 

 

 MEDBEES 4η έκδοση: εγκρίθηκε από όλους τους εταίρους 

του MARIE στις 28-30/10/2014 στη Βαρκελώνη 
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Πιλοτική Δράση 2.1: “Μηχανισμοί Χρηματοδότησης από 

Τρίτους (ΧΑΤ) / Third Party Financing (TPF)” 

 

 Έργο MARIE  5 Πακέτα Εργασίας (Π.Ε.) 

 

 Στο πλαίσιο του Π.Ε. 4 (ANKO: Συντονιστής Π.Ε. 4), υλοποιήθηκαν 
τέσσερις Πιλοτικές Δράσεις   

 

 Στην Ελλάδα (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας), υλοποιήθηκε μια Πιλοτική 
Δράση, η Πιλοτική Δράση 2.1: “Μηχανισμοί Χρηματοδότησης από Τρίτους 
(ΧΑΤ)”  
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Αντικείμενο Πιλοτικής Δράσης 2.1:  

“να δοκιμάσει και να αξιολογήσει καινοτόμους χρηματοδοτικούς 
μηχανισμούς για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια στην 
περιοχή της Μεσογείου, βασιζόμενους:  

- στην προσέγγιση της «Χρηματοδότησης από Τρίτους (ΧΑΤ)» 

- στην εμπλοκή των Εταιρειών Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ-
ESCOs)”  

 

Στόχος Πιλοτικής Δράσης 2.1: 

“να προσδιορίσει και να επιλέξει κατάλληλα κτίρια στην περιοχή της 
Μεσογείου με σκοπό να αυξήσει την ενεργειακή τους απόδοση μέσω της 
ανακαίνισης και της δημιουργίας βιώσιμων και μακροπρόθεσμων 
χρηματοδοτικών μηχανισμών για την ενίσχυση των επενδύσεων 
εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια” 

Πιλοτική Δράση 2.1: ‘Μηχανισμοί Χρηματοδότησης από 

Τρίτους (ΧΑΤ)’ 
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Πιλοτική Δράση 2.1 – Η περίπτωση της ANKO 

Επιλογή των κτιρίων 

 

 Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας τελικά επιλέχθηκαν 2 κτίρια για την 
υλοποίηση της Πιλοτικής Δράσης 2.1: 

 
 Το «Μποδοσάκειο» Νοσοκομείο, στην Πτολεμαΐδα 

 

 Το Διοικητήριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στη ΖΕΠ Κοζάνης 

 2 διαφορετικοί τύποι κτιρίων: κτίριο γραφείων και νοσοκομείο  
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Πιλοτική Δράση 2.1 

Με σκοπό τη συλλογή 

όλων των 

απαραίτητων 

πληροφοριών 

σχεδιάστηκε και 

παραδόθηκε προς 

συμπλήρωση (από 

τους χρήστες των 

κτιρίων) ένα 

Ερωτηματολόγιο  
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Το “Μποδοσάκειο” Νοσοκομείο (http://www.mpodosakeio.gr) 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hSJpiDMEMiPsjM&tbnid=rep7kBKKGb3cTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://news.princeoliver.com/2012/05/20/greece/538849/kleinei-i-pathologiki-kliniki-tou-nosokomeioi-ptolemaidas/&ei=97KQUefjOciUswbixIGgDA&bvm=bv.46340616,d.ZG4&psig=AFQjCNFxJbcIaCWateCjQHYyQ-pFfiUDug&ust=1368523889490714
http://www.mpodosakeio.gr/index.php?lang=en
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Το “Μποδοσάκειο” Νοσοκομείο (http://www.mpodosakeio.gr) 

http://www.mpodosakeio.gr/index.php?lang=en
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 Πτολεμαΐδα 

 20.000 m² 

 5 όροφοι  

 Επίπεδη στέγη 

 Κτισμένο μετά το 1980 

 24ωρη λειτουργία 

 Χωρίς ανακαίνιση  

 Θέρμανση: Τηλεθέρμανση 

 Όλα τα στοιχεία διαθέσιμα (Άδεια κατασκευής, Συμβόλαια κτιρίου, 

Σχέδια, Λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης των 

τελευταίων 3 ετών) 

Το “Μποδοσάκειο” Νοσοκομείο (http://www.mpodosakeio.gr) 

http://www.mpodosakeio.gr/index.php?lang=en
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Το Διοικητήριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
(http://www.pdm.gov.gr) 

http://www.pdm.gov.gr/
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Το Διοικητήριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
(http://www.pdm.gov.gr) 

 ZEΠ Κοζάνης 

 11.200 m2 

 3 όροφοι & ισόγειο 

 Στέγη με κλίση 

 Κτισμένο μετά το 2000 

 Χωρίς ανακαίνιση  

 Ώρες λειτουργίας: 7.00-17.00 

 Θέρμανση: Τηλεθέρμανση 

 Όλα τα στοιχεία διαθέσιμα (Άδεια κατασκευής, Συμβόλαια κτιρίου, Σχέδια, 

Λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης των τελευταίων 3 ετών) 

http://www.pdm.gov.gr/
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Πιλοτική Δράση 2.1 – Στάδια Υλοποίησης 

 Προκαταρκτικές ενεργειακές επιθεωρήσεις στα 2 κτίρια: ολοκληρώθηκε 

 

 Ανάλυση Κόστους/Οφέλους των πιθανών επενδυτικών λύσεων στα 2 κτίρια: 
ολοκληρώθηκε 

 

 Διαμόρφωση των Προδιαγραφών της Προκήρυξης του Διαγωνισμού για την 
επιλογή της Εταιρείας Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO): ολοκληρώθηκε 

 

 Κριτήρια Επιλογής: μόνο ESCOs εγγεγραμμένες στο σχετικό Μητρώο ESCOs 
(www.escoregistry.gr), που ενημερώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

 

 Διαδικασία προκήρυξης και επιλογής ESCO: ολοκληρώθηκε  Υπογραφή 
Σύμβασης: 26 Ιουνίου 2014 

http://www.escoregistry.gr/
http://www.escoregistry.gr/
http://www.escoregistry.gr/
http://www.escoregistry.gr/
http://www.escoregistry.gr/


Τι είναι οι ESCO ? 

 

 Οι ΕΕΥ είναι κυρίως ιδιωτικοί 

φορείς, ειδικευμένοι στην παροχή 

του συνόλου των ενεργειακών 

υπηρεσιών σε πελάτες – χρήστες 

που κατέχουν ή λειτουργούν 

εγκαταστάσεις, όπως 

βιομηχανίες, εργοστάσια ή 

κτίρια 

 



Ο ρόλος τους 
 Σχεδιάζουν / υλοποιούν/ χρηματοδοτούν και (μπορεί να) διαχειρίζονται την λειτουργία και τα οικονομικά 

μεγέθη ολοκληρωμένων έργων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης & τη μείωση του κόστους 

λειτουργίας ενός κτιρίου ή μίας βιομηχανίας, που βρίσκεται στην ιδιοκτησία ή διαχείριση άλλου Φορέα – Πελάτη 

(Χρήστη) 

       Συμφωνία ΕΕΥ-Πελάτη πολυετούς διάρκειας (π.χ. 5-15 έτη) με σύναψη Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης 

(ΣΕΑ), που εγγυάται το όφελος για τον Πελάτη από τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες της ΕΕΥ.  

      Η πληρωμή της ΕΕΥ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το ενεργειακό αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε. Αποπληρωμή 

υπηρεσιών ΕΕΥ γίνεται συναρτήσει:  1) εγγυημένου οικονομικού οφέλους από το ενεργειακό έργο,  2) 

εγγυημένης ποιότητας σχετικού εξοπλισμού και συνθηκών διαβίωσης/παραγωγής μετά την υλοποίηση 

του ενεργειακού έργου  σύμφωνα με τη ΣΕΑ 

       Η ΕΕΥ συνήθως χρηματοδοτεί ή αναλαμβάνει να κανονίσει τη χρηματοδότηση (ΧΑΤ), για την εφαρμογή 

ενός έργου ενεργειακής απόδοσης, με το να εγγυάται συγκεκριμένο επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας. 

 Η ΕΕΥ, και μετά το πέρας εφαρμογής του έργου, έχει ένα συνεχή ρόλο χειρισμού τόσο στην καταμέτρηση και 

επιβεβαίωση των εξοικονομούμενων μεγεθών, όσο και στη λειτουργία & συντήρηση του εξοπλισμού, καθ’όλη τη 

διάρκεια του συμβολαίου. Η ΕΕΥ διατηρεί δικαιώματα ιδιοκτησίας επί εγκατεστημένου εξοπλισμού στους 

χώρους του Πελάτη, κατά τη διάρκεια της ΣΕΑ 

 



Λειτουργία 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΞΟΔΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΞΟΔΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΞΟΔΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΠΑΤΑΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ

ΚΕΡΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΕΡΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΑΜΟΙΒΗ ESCO

  

 

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ



Ορισμοί- Βασικές Έννοιες 

 ΣΕΑ 

 Αφορά την επιλογή και εκτέλεση έργων εξοικονόμησης 

ενέργειας ή εφαρμογή συστημάτων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ με 

σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, καθώς 

και τη μεθοδολογία υπολογισμού του ενεργειακού και 

οικονομικού οφέλους. Η μέτρηση και η επιβεβαίωση του 

ενεργειακού και οικονομικού οφέλους γίνεται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα όπως προβλέπεται στη ΣΕΑ 

 



Ορισμοί- Βασικές Έννοιες 

ΧΑΤ = Third Party Financing / TPF 

 

 «Χρηματοδότηση από Τρίτους» στο πεδίο της ενέργειας σημαίνει 

τη συνολική παροχή Υπηρεσιών υλοποίησης Ενεργειακών 

Επενδύσεων με χρηματοδότηση τρίτων, στους τομείς της 

εξοικονόμησης ενέργειας, που περιλαμβάνει την υποκατάσταση 

συμβατικών καυσίμων από φιλικότερα προς το περιβάλλον καύσιμα, 

συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας και 

παραγωγής ηλεκτρικής ή/και θερμικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.), η αποπληρωμή της 

οποίας γίνεται από το ενεργειακό όφελος 

 



 

 ΧΑΤ στις Ενεργειακές Επενδύσεις  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ
(Τράπεζα, Fund, Ιδιώτης)

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Χρηματοδότηση

Αποπληρωμή

ESCO
(Energy Service Company)

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Υπηρεσίες

Αμοιβή

Χρήστης 

ΧΑΤ 
Φορέας 

ΧΑΤ 

Φορέας 

Χρηματοδότησης 

Περιλαμβάνει 3 ρόλους ως έργο χρηματοδότησης 



Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

Οι ΕΥ που παρέχουν περιέχουν μία ή περισσότερες από τις 
ακόλουθες κατηγορίες επεμβάσεων: 

 τοποθέτηση, αντικατάσταση, ρύθμιση συνθηκών 
λειτουργίας ενεργειακού εξοπλισμού 

 εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων 
παραγωγής ενέργειας και συστημάτων ΑΠΕ 

 ενεργειακή αναβάθμιση, μερική ή ολική, κτιριακού 
κελύφους 

 εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων 
φωτισμού 

 εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος 
ενεργειακής διαχείρισης (BMS) 

 



Οφέλη για τους Πελάτες - Χρήστες 



Κατηγορίες ΕΕΥ στο Μητρώο 

Μητρώο ΕΕΥ 

Κατηγορία Α: 
μόνο οι 
εταιρίες 

Κατηγορία Β: 
μόνο τα ΦΠ 

Υποκατηγορία 
Α1:υλοποίηση ή σε 

εξέλιξη έργα ΣΕΑ Π/Υ 
μέχρι 300.000 ευρώ 

(5-ετία) 

Υποκατηγορία Α3: 
για όλες τις 
υπόλοιπες 

επιχειρήσεις του 
Μητρώου 

Υποκατηγορία 
Α2:υλοποίηση ή σε 

εξέλιξη έργα ΣΕΑ Π/Υ 
μέχρι 1.000.000 ευρώ 

(5-ετία) 



Κριτήρια εγγραφής στο Μητρώο ΕΕΥ 

Η τεχνική επάρκεια της εταιρίας αποδεικνύεται από: 

 

α) το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησής της σε ενεργειακά έργα, με 
ελάχιστη απαίτηση τρία (3) έτη 

 

β) το πλήθος των ενεργειακών έργων που έχει υλοποιήσει την 
τελευταία δεκαετία(10) όπου και απαιτείται η υλοποίηση τουλάχιστον 
τριών (3), εκ των οποίων το ένα (1) την τελευταία τριετία 

 

 Σε περίπτωση εταιρείας που δραστηριοποιείται σε ενεργειακά έργα 
για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ετών απαιτείται όπως: 

 
α) υπάλληλοι της επιχείρησης με εξαρτημένη σχέση απασχόλησης ή με 

ΑΠΥ, ή 

β) εταίροι, προκειμένου περί προσωπικών εταιρειών, 

να πληρούν σωρευτικά τα παραπάνω κριτήρια 

 



Διαδικασία εγγραφής στο http://www.escoregistry.gr 

 

Ηλεκτρονική Αίτηση 
και Αποστολή 

δικαιολογητικών στην 
Αρμόδια Υπηρεσία 

Έλεγχος και 
διασταύρωση 

εγκυρότητας των 
στοιχείων. Δύναται να 

ζητηθούν επιπλέον 
πληροφορίες 

Καταχώρηση στο 
Μητρώο και 

ταυτόχρονη αποστολή: 
1. Βεβαίωσης 

Εγγραφής & 2. Ηλεκ. 
Αρ. Πρόσβασης 

http://www.escoregistry.gr/
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Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας! 
Για περισσότερες πληροφορίες: 

Αθανάσιος Παπότης  

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 

Αντώνη Τρίτση 21, 57001 Θεσσαλονίκη  

t.papotis@euroconsultants.com.gr 

Τηλ. 0030 231 804 123 

Fax. 0030 2310 804 100 

Ουρανία Επόγλου 

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 

Αντώνη Τρίτση 21, 57001 Θεσσαλονίκη 

r.epoglou@euroconsultants.com.gr 

Τηλ. 0030 231 804 046 

Fax. 0030 2310 804 100 

Αναστάσιος Σιδηρόπουλος  

ΑΝΚΟ Α.Ε. 

Φον Καραγιάννη 1-3, 50100 

Κοζάνη  

 tsidiropoulos@anko.gr 

Τηλ. 0030 24610 24022 

Fax. 0030 24610 38628 

mailto:t.papotis@euroconsultants.com.gr
mailto:t.papotis@euroconsultants.com.gr
mailto:t.papotis@euroconsultants.com.gr
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