
   

                         
Το έργο Triple-A έχει λάβει χρηματοδότηση από το 

πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 

2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της 

συμφωνίας επιχορήγησης με αριθ. 846569.  
 

Η Ομάδα μας 
N

o Συμμετέχων οργανισμός Ακρωνύμιο 
Κωδικός 

Χώρας 
Λογότυπο 

1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο NTUA GR 
 

2 ABN AMRO Bank N.V. ABN AMRO NL 
 

3 
Institute for European Energy and 

Climate Policy Stichting 
IEECP NL  

4 
JRC Capital Management 

Consultancy & Research GmbH  
JRC DE 

 

5 GFT Italy srl GFT Italy IT  

6 CREARA Consulting SL CREARA ES  

7 
Adelphi Research Gemeinnützige 

GMBH 
adelphi DE 

 

8 Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. PB GR 
 

9 
Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου 

Πειραιώς 
UPRC GR  

10 
SEVEn, The Energy Efficiency 

Center 
SEVEn CZ  

11 
Public Investment Development 

Agency 
VIPA LT 

 

12 National Trust Ecofund NTEF BG 
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TripleA Horizon 2020 

Το Triple-A με μια ματιά 
Ακολουθώντας μια πολύ πρακτική προσέγγιση προσανατολισμένη στα 

αποτελέσματα, το Triple-A επιδιώκει νa παρέχει αξιόπιστες απαντήσεις σε τρία 

καίρια ερωτήματα σχετικά με τις επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας: 

• Πώς αξιολογούνται (Assess) οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί και τα ρίσκα σε 

πρώιμο στάδιο; 

• Πώς επιτυγχάνεται η συμφωνία (Agree) για τις επενδύσεις Triple-A, με βάση 

επιλεγμένους δείκτες επίδοσης; 

• Πώς αντιστοιχούμε (Assign) πιθανά χρηματοδοτικά προγράμματα στις 

επιλεγμένες επενδυτικές ιδέες; 

Το Triple-A αναπτύσσει ένα σύστημα εστιασμένο στα ακόλουθα βήματα: 

• Βήμα 1 - Αξιολόγηση: Τα προφίλ ρίσκου των Κρατών Μελών και οι πολιτικές 

μετριασμού, συμπεριλαμβανομένης μιας διαδικτυακής βάσης δεδομένων, 

που καθιστούν δυνατή την εθνική και ανά τομέα σύγκριση, τον εντοπισμό 

της ωριμότητας της αγοράς, τις ανταλλαγές ορθών πρακτικών, μειώνοντας 

έτσι την αβεβαιότητα για τους επενδυτές. 

• Βήμα 2 - Συμφωνία: Τυποποιημένα Triple-A εργαλεία, αποτελεσματική 

προτυποποίηση (benchmarks) και κατευθυντήριες γραμμές-οδηγίες, 

μεταφρασμένα στις γλώσσες των εταίρων του έργου, επιτάχυνση και 

αύξηση των επενδύσεων. 

• Βήμα 3 – Αντιστοίχιση: Πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης στις υπό εξέταση 

χώρες, δυνατότητα αναπαραγωγής και αξιοποίησης εν γένει, 

συμπεριλαμβανομένων προτάσεων σχετικά με ρεαλιστικές και εφικτές 

επενδύσεις σε εθνικό επίπεδο και ανά τομέα, καθώς και για τη 

βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση. 
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