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Περίληψη 

Τα πρότυπα Triple-A Εργαλεία1 είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία παρέχει τις απαραίτητες 

λειτουργίες για την εύρεση, ανάδειξη και χρηματοδότηση των Triple-A επενδύσεων.  

Πιο συγκεκριμένα, το Εργαλείο Assess αξιολογεί τους κινδύνους, τα ρίσκα και την ωριμότητα των 

επενδύσεων ενεργειακής αποδοτικότητας σε συνδυασμό με τη συμβατότητα τους με την Ευρωπαϊκή 

Πράσινη Ταξινομία, το Εργαλείο Agree αξιολογεί και κατηγοριοποιεί τις επενδυτικές προτάσεις έργων 

και αναδεικνύει τις Τriple-A επενδύσεις λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες προδιαγραφές και δείκτες 

αξιολόγησης, ενώ το Εργαλείο Assign διασυνδέει τις επενδύσεις που έχουν αξιολογηθεί με τις πλέον 

σύγχρονες μεθόδους Πράσινης Χρηματοδότησης δίνοντας τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μεταξύ 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και φορέων ανάληψης έργων. 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί ένα εγχειρίδιο χρήσης των Triple-A Εργαλείων και περιγράφει τα 

απαραίτητα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης για την επιτυχή χρήση τους καθώς και τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν. Για την βέλτιστη εξοικείωση του χρήστη με τα Εργαλεία υπάρχει 

διαθέσιμο διαδικτυακό βίντεο2 σύντομης περιήγησης, στο οποίο παρουσιάζεται η πλοήγηση στα Triple-

A Εργαλεία, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες στους πιθανούς χρήστες.  

 

 
1 https://toolbox.aaa-h2020.eu/, https://aaa-h2020.eu/tools 
2 https://www.youtube.com/watch?v=wd1XG4k6uyk&t=3s  

https://toolbox.aaa-h2020.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=wd1XG4k6uyk&t=3s
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1. Εισαγωγή 
 

Η μεθοδολογία Τriple-A έχει δημιουργηθεί με στόχο τον προσδιορισμό των επενδύσεων ενεργειακής 

αποδοτικότητας “Τriple-A” και την μείωση του αντίστοιχου χρόνου και των διαδικασιών που απαιτούνται 

στην κρίσιμη φάση της διαμόρφωσης της επενδυτικής ιδέας. Η μεθοδολογία Triple-A προσφέρει 

διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στης διαδικασία λήψης αποφάσεων για την χρηματοδότηση έργων 

ενεργειακής αποδοτικότητας. 

Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου χρήσης είναι να παρέχει αναλυτικές οδηγίες για κάθε ένα από τα 

Triple-Α Εργαλεία (Assess, Agree, Assign), με σκοπό την υποστήριξη του χρήστη και την ομαλή 

πλοήγηση σε αυτά. Τα Triple-A Εργαλεία είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της Πρότυπης 

Εργαλειοθήκης Triple-AError! Hyperlink reference not valid.3, καθώς και μέσω αντίστοιχου 

συνδέσμου στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου Triple-A4. 

Συμπληρωματικά, ένα σύντομο βίντεο οδηγιών είναι διαθέσιμο στο κανάλι του έργου στο YouTube5, και 

στις εξής σελίδες του επίσημου ισοτόπου του Triple-A: στην Αρχική6, στα πολυμέσα (Media) 7, και στην 

συντόμευση της Εργαλειοθήκης Triple-A8. Το βίντεο οδηγιών των Triple-A Εργαλείων παρουσιάζει και 

περιγράφει όλες τις διαθέσιμες λειτουργίες και υπηρεσίες που παρέχουν τα Εργαλεία, μέσα σε λιγότερο 

από 10 λεπτά, αποτελώντας έναν συνοπτικό και περιεκτικό οδηγό για την άμεση χρήση των Εργαλείων 

από τους ενδιαφερόμενους χρήστες.   

Για περαιτέρω υποστήριξη επικοινωνήστε με την ομάδα ανάπτυξης των Triple-A Εργαλείων μέσω του 

ακόλουθου e-mail: contact@aaa-h2020.eu.  

 
3 http://toolbox.aaa-h2020.eu/ 
4 https://aaa-h2020.eu/tools/ 
5 https://www.youtube.com/watch?v=wd1XG4k6uyk 
6 https://aaa-h2020.eu/ 

7 https://aaa-h2020.eu/index.php/media  
8 https://aaa-h2020.eu/tools  

mailto:contact@aaa-h2020.eu
http://toolbox.aaa-h2020.eu/
https://aaa-h2020.eu/tools/
https://www.youtube.com/watch?v=wd1XG4k6uyk
https://aaa-h2020.eu/index.php/media
https://aaa-h2020.eu/tools
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2. Γρήγορη Εκκίνηση 
 

Το πρώτο βήμα για τη χρήση των Εργαλείων είναι η εγγραφή του χρήστη μέσω της Αρχικής σελίδας 

των Εργαλείων9. Η εγγραφή είναι απαραίτητη καθώς τα Triple-A Εργαλεία παρέχουν εξατομικευμένες 

λειτουργίες, προσαρμοσμένα αποτελέσματα ανάλογα με το προφίλ του χρήστη, ενώ χρησιμοποιούν 

βάσεις δεδομένων που είναι παραμετροποιημένες με βάση τα δεδομένα εισόδου του κάθε χρήστη (π.χ. 

η βάση δεδομένων των έργων που υποβάλλονται). Από την αρχική σελίδα της Εργαλειοθήκης, ο 

χρήστης μπορεί να προηγηθεί στα επιμέρους εργαλεία (Asses, Agree, Assign) επιλέγοντας ένα από τα 

αντίστοιχα εικονίδια (Σχήμα 1). 

 

 

Σχήμα 1: Σύνδεσμοι των Triple-A Εργαλείων: Assess, Agree, Assign 

 

  

 
9 https://toolbox.aaa-h2020.eu/  

https://toolbox.aaa-h2020.eu/
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Τα βασικά βήματα των Εργαλείων παρουσιάζονται στο παρακάτω Σχήμα: 

 

Σχήμα 2: Γρήγορη Εκκίνηση: Βασικά Βήματα Εργαλείων 

Εργαλείο Assess

Bήμα 1:  Εισαγωγή αρχικών 
δεδομένων του έργου

• Όνομα έργου

• Χώρα

• Τομέας

Βήμα 2:  Εισαγωγή 
πρόσθετων δεδομένων του 
έργου

• Υπο-τομέας/ Κατηγορία 
έργου

Βήμα 3:  Συμβατότητα με την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Ταξινομία

• Απαντήσεις στα αντίστοια 
τεχνικά κριτήρια της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Ταξινομίας

Βήμα 4: Ανάλυση Ρίσκου

• Απαντήσεις στις ερωτήσεις 
ανάλυσης ρίσκου

Βήμα 5: Αποτελέσματα: 
Συνολικό ρίσκο

Εργαλείο Agree

Βήμα 1: Εισαγωγή 
δεδομένων έργου

• Όνομα έργου

• Αρχικό κεφάλαιο επένδυσης

• Εκτιμώμενη εξοικονόμηση 
ενέργειας

Step 2: Επιλογή κριτηρίων 
αξιολόγησης του έργου:

• Οικονομικοί δείκτες

• Επιλογή δεικτών βαρύτητας

• Συνολικό ρίσκου του έργου

• Κριτήρια Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (SDG)

Βήμα 3: Αποτελέσματα: 
Κατηγοριοποίηση του έργου

• Triple-A

•Reserved

• Rejected

Εργαλείο Assign

Βήμα 1: Eπιλογή δράσης

Φορείς ανάπτυξης έργων

• Χρηματοδοτικές προσφορές

• Αιτήσεις για συμμετοχή σε   
Πράσινα Ομόλογα

Χρηματοδοτικοί 
οργανισμοί

• Αναζήτηση έργων

• Ομαδοποίηση έργων για 
Πράσινα Ομόλογα

• Εύρεση Πράσινων 
Ομολόγων

• Προβολή απεσταλμένων 
προσφορών

Βήμα 2: Υλοποίηση δράσης

Φορείς ανάπτυξης έργων

• Προβολή εισερχόμενων 
προσφορών χρηματοδότησης 
και στοιχείων επικοινωνίας 
επενδυτή

• Προβολή εισερχόμενων 
αιτήσεων για συμμετοχή 
των έργων σε Πράσινα 
Ομόλογα

•Χρηματοδοτικοί 
οργανισμοί

• Εύρεση έργων και αποστολή 
χρηματοδοτικών προτάσεων

• Συνάθροιση έργων και 
μεταφόρτωση Πράσινων 
Ομολόγων 

•Προβολή πράσινων 
ομολόγων και στοιχείων 
επικοινωνίας επενδυτή

•Προβολή κατάστασης 
απεσταλμένων 
χρηματοδοτικών προτάσεων
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3. Πρόσβαση στα Triple-A Εργαλεία  
 

Οι ακόλουθες ενότητες παρέχουν χρήσιμες και αναλυτικές πληροφορίες για την πλοήγηση των χρηστών 

στα Triple-A Εργαλεία. 

3.1 Αρχική Σελίδα 

Η Αρχική σελίδα των Triple-A Εργαλείων περιέχει συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τον στόχο, τη 

μεθοδολογία και τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Έργου Triple-A του Ορίζοντα 2020. Η χρήση των 

Triple-A Εργαλείων είναι δωρεάν και δεν απαιτείται συνδρομή. Κάθε χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει 

τα Εργαλεία εφόσον πραγματοποιήσει δωρεάν εγγραφή.  

Στην μπάρα περιήγησης στο επάνω μέρος της σελίδας υπάρχουν υπερσύνδεσμοι οι οποίοι οδηγούν σε 

κάθε ένα από τα τρία ξεχωριστά Triple-A Εργαλεία (Assess, Agree, Assign). 

Στο δεξί τμήμα της γραμμής περιήγησης, υπάρχουν τα κουμπιά “Login” (Σύνδεση) και “Register” 

(Εγγραφή) του χρήστη.   

 

Σχήμα 3: Αρχική Σελίδα 
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3.2 Εγγραφή  

Η πρόσβαση στα πρότυπα Triple-A Εργαλεία απαιτεί εισαγωγή ονόματος χρήστη και κωδικού 

πρόσβασης. Εάν ο χρήστης δεν είναι συνδεδεμένος, η πρόσβαση στο Εργαλείο είναι περιορισμένη. 

Για την πλήρη χρήση των Εργαλείων είναι απαραίτητη η εγγραφή του χρήστη, η οποία είναι μια γρήγορη 

διαδικασία που ολοκληρώνεται μέσα σε χρονικό διάστημα λίγων λεπτών.  

Οι χρήστες που διατηρούν ήδη λογαριασμό, μπορούν να συνδεθούν και να αποκτήσουν πρόσβαση σε 

όλες τις διαθέσιμες λειτουργίες επιλέγοντας το κουμπί “Login” (Σύνδεση). Οι απαιτούμενες 

πληροφορίες για την πραγματοποίηση της σύνδεσης είναι το όνομα χρήστη και ο κωδικός 

πρόσβασης. 

Κατά την πρώτη εγγραφή, είναι απαραίτητο να καθοριστεί το “User Type” (Τύπος Χρήστη). Ο τύπος 

χρήστη ορίζει το περιβάλλον εργασίας που θα εμφανιστεί κατά την είσοδο, καθώς τα Triple-A Εργαλεία 

προσφέρουν παραμετροποιημένες υπηρεσίες για κάθε διαφορετικό τύπο χρήστη. 

 

Οι υποστηριζόμενοι τύποι χρηστών είναι οι εξής: 

 Χρηματοδοτικοί οργανισμοί (Πράσινες Επενδυτικές Τράπεζες, Επενδυτικά Ταμεία ή 

διαχειριστές), Αμοιβαία Κεφάλαια, Προγραμματιστές και Διαχειριστές Χρηματοπιστωτικών 

Προϊόντων. 

 Φορείς υλοποίησης έργων & εταιρείες (Ενεργειακές Εταιρείες, ESCOs, Εταιρείες Διαχείρισης 

Επενδύσεων και Κατασκευαστικές Εταιρείες). 

 Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και ινστιτούτα πολιτικής (Γενικές Διευθύνσεις και Μονάδες 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κυβερνήσεις ή Τοπικές Αρχές, Υπουργεία, Ινστιτούτα Πολιτικής 

Υποστήριξης). 

 Ερευνητές και ακαδημαϊκοί σε επιχειρηματικούς και τεχνο-οικονομικούς τομείς (Ιδρύματα 

και ιδιώτες που ασχολούνται με ερευνητικές πρωτοβουλίες). 

 Άλλοι (Προμηθευτές, Εκτιμητές Ακινήτων, Κτηματομεσίτες, Τεχνικά Επιμελητήρια, 

Συμβολαιογράφοι, Ιδιώτες (π.χ. Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί), MME, ΜΚΟ). 
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Σχήμα 4: Φόρμα Εγγραφής 

 

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, είναι δυνατή η επεξεργασία και η αναβάθμιση του προφίλ μέσω 

της προσθήκης τεχνικών και οικονομικών στοιχείων της εταιρείας / οργανισμού του χρήστη. Η 

τροποποίηση του προφίλ μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του κουμπιού “Profile” (Προφίλ) στο 

επάνω δεξιά μέρος της Εργαλειοθήκης Triple-A (Σχήμα 3). Το κουμπί οδηγεί σε μία φόρμα στην οποία 

υπάρχουν ερωτήσεις, προσαρμοσμένες σε κάθε τύπο χρήστη, για την ενημέρωση του προφίλ. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η ενημέρωση του προφίλ και η απάντηση στις σχετικές ερωτήσεις είναι προαιρετικές 

λειτουργίες.  
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Σχήμα 5: Ενημέρωση Προφίλ: Εταιρείες / Φορείς Υλοποίησης Έργων 
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Σχήμα 6: Ενημέρωση Προφίλ: Φορείς Χρηματοδότησης 

Η ενσωμάτωση πληροφοριών σχετικά με τα τεχνικά και οικονομικά προφίλ των χρηστών αποσκοπεί 

στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των χρηματοδοτικών φορέων και των φορέων υλοποίησης 

έργων. Τα προφίλ χρηστών είναι ορατά σε όλους τους χρήστες των Triple-A Εργαλείων.  

 

Οι ερωτήσεις αναβάθμισης προφίλ για κάθε τύπο χρήστη περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία: 

Φορείς Ανάπτυξης Έργων / Εταιρίες 

 Όνομα  

 Τομέας 

 Έτη δραστηριότητας 

 Συνολικός αριθμός εργαζομένων 

 Αριθμός εργαζομένων με τεχνικές 

πιστοποιήσεις/πιστοποιήσεις που 

σχετίζονται με την ενεργειακή 

αποδοτικότητα και την κλιματική 

αλλαγή 

 Πιστοποιήσεις εταιρειών που 

σχετίζονται με την ενεργειακή 

αποδοτικότητα και την κλιματική 

αλλαγή 

 Συνολικός αριθμός έργων κατά το 

τελευταίο έτος 

 Αριθμός έργων που σχετίζονται με την 

ενεργειακή αποδοτικότητα και την 

κλιματική αλλαγή κατά το τελευταίο έτος 

 Συνολικά έσοδα κατά το τελευταίο έτος  

 Λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της 

εταιρείας τον τελευταίο χρόνο 

 Καθαρά κέρδη κατά το τελευταίο έτος 

 Καθαρές οφειλές κατά το τελευταίο έτος  

 Οικονομικές εκθέσεις θεωρημένες από 

ανεξάρτητους φορείς 
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Χρηματοδοτικοί Φορείς 

 Λεπτομέρειες και διαπιστευτήρια του φορέα χρηματοδότησης 

 Είστε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας; Κατά περίπτωση, είστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο;  

 Τομέας  

 Έτη δραστηριότητας  

 Συνολικός αριθμός εργαζομένων  

 Συνολικός αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων κατά το τελευταίο έτος 

 Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων που σχετίζονται με την ενεργειακή αποδοτικότητα και την 

κλιματική αλλαγή κατά το τελευταίο έτος 

 

3.3 Σύνδεση  

Για την πραγματοποίηση σύνδεσης στην Εργαλειοθήκη, ο χρήστης πρέπει να εισάγει ένα έγκυρο όνομα 

χρήστη και κωδικό πρόσβασης στα αντίστοιχα πεδία και να πατήσει το κουμπί “Login” (Σύνδεση).  

 

 

Σχήμα 7: Φόρμα Σύνδεσης  

 

Το έργο Triple-A δεσμεύεται να διασφαλίζει την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων και να παρέχει μια συνεπή υπηρεσία, συμβατή με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την 

Προστασία Δεδομένων. 

Σε περίπτωση που υπάρχουν απορίες σχετικά με τη συμμόρφωση του Triple-A με τον Ευρωπαϊκό 

Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο email: 

contact@aaa-h2020.eu. 

 

mailto:contact@aaa-h2020.eu
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4. Triple-A Εργαλείο “Assess” 

4.1 Βασικές Πληροφορίες 

Η πρόσβαση στο Εργαλείο Assess δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω του εικονιδίου “Assess” στην 

αρχική σελίδα της Εργαλειοθήκης Triple-A, είτε μέσω της μπάρας περιήγησης στο επάνω μέρος της 

σελίδας. H πρώτη σελίδα που εμφανίζεται στον χρήστη κατά την είσοδο στο Εργαλείο Assess, αποτελεί 

την Αρχική σελίδα του Εργαλείου. Η Αρχική σελίδα περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή του Εργαλείου 

και της μεθοδολογίας αξιολόγησης (Assess) του Τriple-A. Για την έναρξη των επιμέρους λειτουργιών, ο 

χρήστης θα πρέπει να επιλέξει το κουμπί “Get Started” (Έναρξη). Προηγουμένως, θα πρέπει να έχει 

συναινέσει ότι τα δεδομένα του έργου θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων των Εργαλείων Τriple-Α, 

μέσω της επιλογής του αντίστοιχου πλαισίου ελέγχου (“check box”).  

Το Εργαλείο Assess αποτελείται από δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο, οι επενδύσεις ενεργειακής 

αποδοτικότητας ελέγχονται όσον αφορά την συμβατότητα τους με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Ταξινομία. 

Σε δεύτερο στάδιο υπολογίζεται το συνολικό ρίσκο των προς ανάλυση επενδύσεων σύμφωνα με τη 

μεθοδολογία Triple-A. 

 

 

Σχήμα 8: Εργαλείο Assess: Αρχική Σελίδα 
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4.2 Εισαγωγή Δεδομένων  

Στην πρώτη σελίδα του Εργαλείου Assess, ο χρήστης συμπληρώνει βασικές, πληροφορίες του έργου 

ενεργειακής αποδοτικότητας που πρόκειται να αξιολογηθεί. Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται η εισαγωγή 

του ονόματος έργου και της χώρας στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί το έργο, καθώς και η 

επιλογή ενός από τους πέντε τομείς που υποστηρίζονται από το Εργαλείο: 

 Κτίρια 

 Βιομηχανία 

 Μεταφορές 

 Αποκεντρωμένα συστήματα παροχής ενέργειας (Τηλεθέρμανση/ Τηλεψύξη) 

 Εξωτερικός φωτισμός 

 

Εκτός από τον τομέα του εξωτερικού φωτισμού, όλοι οι υπόλοιποι τομείς περιλαμβάνουν ένα ενδιάμεσο 

βήμα στο οποίο εισάγονται επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον υποτομέα του έργου ή/και την 

κατηγορία του. Εφόσον εισαχθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για το έργο, ο χρήστης θα πρέπει 

να επιλέξει το κουμπί “Submit” (Υποβολή) για να προχωρήσει στο επόμενο βήμα. 

 

Σχήμα 9: Εργαλείο Assess: Φόρμα Εισαγωγής Δεδομένων Έργου 
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4.3 Έλεγχος Συμβατότητας με την Ευρωπαϊκή Πράσινη 

Ταξινομία 

Το πρώτο στάδιο του Εργαλείου Assess περιλαμβάνει τον έλεγχο συμβατότητας του έργου ενεργειακής 

αποδοτικότητας με τα τεχνικά κριτήρια της Ευρωπαϊκής Πράσινης Ταξινομίας. Εφόσον η υπό 

αξιολόγηση επένδυση βρίσκεται εντός των κρατών μελών της ΕΕ, θεωρείται ότι πληρούνται τα κριτήρια 

Do Not Significant Harm (DNSH) τα οποία εξασφαλίζουν ότι η επένδυση δεν επιβαρύνει δραστικά το 

περιβάλλον. Στα κριτήρια αυτά συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και η διαχείριση των σχετικών 

κοινωνικών κινδύνων. Σε αυτό το βήμα ο χρήστης θα πρέπει να δηλώσει εάν το έργο ενεργειακής 

αποδοτικότητας που θα πραγματοποιηθεί πληροί μια σειρά κριτηρίων που ορίζονται από την 

Ευρωπαϊκή Πράσινη Ταξινομία ανάλογα τον τομέα στον οποίο ανήκει. 

 

4.3.1 Υποτομέας Έργου / Επιλογή Κατηγορίας 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 0, οι περισσότεροι τομείς απαιτούν από τον χρήστη να εισάγει 

ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες για τον προσδιορισμό του υποτομέα και της κατηγορίας των 

παρεμβάσεων που θα πραγματοποιηθούν. Αυτή η περαιτέρω ταξινόμηση των έργων είναι απαραίτητη, 

επειδή κάθε υποτομέας και κατηγορία έργου συνδυάζουν διαφορετικά κριτήρια της Ευρωπαϊκής 

Ταξινομίας. Για τα έργα του τομέα “Εξωτερικός Φωτισμός“, αυτή η ενδιάμεση φάση παραλείπεται. Στις 

ακόλουθες παραγράφους παρουσιάζονται οι διαθέσιμες επιλογές για κάθε τομέα. 

 

Κτιριακός τομέας 

Για έργα που ανήκουν στον κτιριακό τομέα, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει τον υποτομέα του έργου 

(οικιακό / μη οικιακό) και τουλάχιστον μία κατηγορία έργου. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει πάνω από 

μία κατηγορία έργου.  

 

Σχήμα 10: Εργαλείο Assess - Κτιριακός τομέας 
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Βιομηχανικός Τομέας 

Για έργα του βιομηχανικού τομέα, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει μία από τους ακόλουθες 

δραστηριότητες: 

 Υδρογόνο 

 Σίδηρος και Χάλυβας 

 Αλουμίνιο 

 Τσιμέντο  

 Τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

 Λιπάσματα και Άζωτο 

 Άλλες οργανικές βασικές χημικές ουσίες 

 Άλλες ανόργανες βασικές χημικές ουσίες 

 

 

Σχήμα 11: Εργαλείο Assess- Βιομηχανικός τομέας 

 

Τομέας Μεταφορών 

Για έργα του τομέα Μεταφορών, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει τον υποτομέα του έργου μεταξύ των 

επιλογών των δημόσιων μεταφορών και επιβατικών αυτοκινήτων / ελαφρών επαγγελματικών 

οχημάτων. 
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Σχήμα 12: Εργαλείο Assess - Τομέας μεταφορών 

 

Τομέας Αποκεντρωμένων Συστημάτων Παραγωγής Ενέργειας 

Για έργα του τομέα των Αποκεντρωμένων συστημάτων παραγωγής ενέργειας, ο χρήστης θα πρέπει να 

επιλέξει το είδος της επένδυσης του έργου. 

 

Σχήμα 13: Εργαλείο Assess - Τομέας Αποκεντρωμένων Συστημάτων Παραγωγής Ενέργειας 

Οι διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν έναν από τους ακόλουθους υποτομείς: 

 Διανομή θέρμανσης / ψύξης 

 Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρικών αντλιών θερμότητας 

 Συμπαραγωγή ισχύος θέρμανσης / ψύξης 

 Παραγωγή θέρμανσης / ψύξης 
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4.3.2 Κριτήρια Ευρωπαϊκής Πράσινης Ταξινομίας 

Εφόσον εισαχθούν τα απαραίτητα εισαγωγικά δεδομένα για το προς αξιολόγηση έργο, ο χρήστης θα 

πρέπει να δηλώσει, εάν η επένδυση είναι συμβατή τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Πράσινης Ταξινομίας.  

Η διαδικασία για την επιλογή είναι η εξής:  

Ανάλογα με τον τομέα, υποτομέα και κατηγορία του έργου, εμφανίζονται τα αντίστοιχα τεχνικά κριτήρια 

που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Ταξινομία, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών που 

πρέπει να πληροί η επένδυση.  

Στη συνέχεια, ο χρήστης θα πρέπει να ελέγξει προσεκτικά, εάν η επένδυση πληροί όλες τις 

προδιαγραφές και τα όρια των κριτηρίων. Σε περίπτωση που πληρούνται όλες οι προδιαγραφές, τότε 

θα πρέπει να επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου “Yes” (Ναι), δηλώνοντας ότι η επένδυση είναι συμβατή με 

την Ταξινομία. 

 

 
Σχήμα 14: Εργαλείο Assess - Συμβατότητα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Ταξινομία 
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4.4 Ανάλυση ρίσκου 

Στο δεύτερο στάδιο, το Εργαλείο Assess πραγματοποιεί εκτίμηση του συνολικού ρίσκου της επένδυσης. 

Ο χρήστης καλείται να απαντήσει σε μια σειρά ερωτήσεων που αφορούν το έργο, οι οποίες είναι 

απαραίτητες για τον υπολογισμό του συνολικού ρίσκου της επένδυσης. 

 

Σχήμα 15: Εργαλείο Assess - Φόρμα Αξιολόγησης Ρίσκου 

Τέλος, το Εργαλείο Assess πραγματοποιεί εκτίμηση του ρίσκου ανά κατηγορία καθώς και το συνολικό 

ρίσκο της επένδυσης: 

 Το χρηματοοικονομικό ρίσκο σχετίζεται με την πιστοληπτική ικανότητα του αιτούντος για το 

δάνειο/χρηματοδότηση. 

 Το συμπεριφορικό ρίσκο αντανακλά την αποτυχία εκπλήρωσης του στόχου εξοικονόμησης 

ενέργειας λόγω αλλαγής συμπεριφοράς του τελικού χρήστη. 

 Το ρίσκο ενεργειακής αγοράς και κανονιστικού πλαισίου σχετίζεται με την αστάθεια τιμών 

ενέργειας και με την πιθανή υποχρέωση έκδοσης αδειών εργασίας.  

 Το οικονομικό ρίσκο σχετίζεται με το οικονομικό περιβάλλον της χώρας που πραγματοποιείται 

η επένδυση. 

 Το τεχνολογικό ρίσκο και ρίσκο προγραμματισμού και λειτουργίας συνδέεται με την 

τεχνική πολυπλοκότητα, την άστοχη πρόβλεψη εξοικονόμησης ενέργειας, τον κακής ποιότητας 

εξοπλισμό ή τον ελλιπή σχεδιασμό του έργου καθώς και με τυχούσα ελλιπή λειτουργία και 

συντήρηση έργου. 
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4.5 Αποτελέσματα Εργαλείου Assess 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου συμβατότητας της επένδυσης με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Ταξινομία 

και του υπολογισμού του συνολικού ρίσκου, τα αποτελέσματα της διαδικασίας παρουσιάζονται στον 

χρήστη, όπως φαίνεται στο Σχήμα 16. 

 

Σχήμα 16: Εργαλείο Assess - Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 
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5. Triple-Α Εργαλείο “Agree” 

5.1 Βασικές Πληροφορίες 

Η πρόσβαση στο Εργαλείο Αgree πραγματοποιείται μέσω του εικονιδίου “Agree” στην Aρχική σελίδα 

της Εργαλειοθήκης Triple-A, είτε μέσω της μπάρας περιήγησης στο επάνω μέρος της σελίδας. Η Αρχική 

σελίδα περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή του Εργαλείου και της αντίστοιχης μεθοδολογίας 

αξιολόγησης (Agree) του έργου Triple-A. Για την έναρξη των λειτουργιών του εργαλείου, ο χρήστης θα 

πρέπει να επιλέξει το κουμπί “Get Started” (Έναρξη). Προηγουμένως, θα πρέπει να έχει συναινέσει 

ότι τα δεδομένα του έργου θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων των Triple-A Εργαλείων, επιλέγοντας 

το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου (checkbox).  

 

 

Σχήμα 17: Εργαλείο Agree - Αρχική σελίδα 
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5.2 Εισαγωγή Δεδομένων 

Το πρώτο βήμα του Εργαλείου Agree, είναι η εισαγωγή των απαιτούμενων δεδομένων για την 

αξιολόγηση του έργου ενεργειακής αποδοτικότητας. Ο χρήστης μεταφέρεται σε μια φόρμα στην οποία 

θα πρέπει να συμπληρωθούν τα απαραίτητα δεδομένα του έργου. Αρχικά, επιλέγεται το έργο 

ενεργειακής αποδοτικότητας για το οποίο θα γίνει η αξιολόγηση. Η επιλογή γίνεται από μία λίστα 

(dropdown list) που περιέχει τα έργα που έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει το Εργαλείο Assess.  

Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των έργων χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

 Οικονομικά Δεδομένα Έργου 

 Δεδομένα Εξοικονόμησης Ενέργειας 

Όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα, ο χρήστης θα πρέπει να δηλώσει το συνολικό κόστος 

επένδυσης του έργου, καθώς και το ετήσιο λειτουργικό κόστος. 

Στην κατηγορία της εξοικονόμησης ενέργειας, υπάρχουν τρία πεδία τα οποία αναφέρονται σε 

εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από το συγκεκριμένο έργο σε:  

 Ηλεκτρισμό 

 Φυσικό αέριο, και  

 Άλλα καύσιμα.  

Εάν η επένδυση επιτυγχάνει εξοικονόμηση ενέργειας για περισσότερα από ένα από τα παραπάνω 

καύσιμα, ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει όλα τα αντίστοιχα πεδία. Στην περίπτωση που έχει 

συμπληρωθεί η επιλογή “other fuel” (άλλα καύσιμα), η τιμή του αντίστοιχου καυσίμου θα πρέπει να 

συμπληρωθεί, επίσης. 

Σχήμα 18: Εργαλείο Agree – Φόρμα Εισαγωγής Δεδομένων Έργου 
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Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει, αν το έργο θα είναι ορατό σε άλλους χρήστες στο Εργαλείο Assign, που 

αποτελεί το τρίτο και τελευταίο Εργαλείο της Εργαλειοθήκης Triple-A. Εάν το έργο δηλωθεί ως “Public” 

(Δημόσιο), θα αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων έργων του Triple-A και θα είναι ορατό σε άλλους 

χρήστες (Φορείς υλοποίησης έργων και Επενδυτικούς οργανισμούς) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 

στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εργαλείου Assign. Εάν το έργο δηλωθεί ως “Private” (Ιδιωτικό), 

θα είναι ορατό μόνο από τον χρήστη που το εισήγαγε. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να 

χρησιμοποιούν το Εργαλείο Agree για τη συγκριτική αξιολόγηση μη ώριμων επενδυτικών προτάσεων ή 

έργων που περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες. 

 

5.3 Επιλογή Κριτηρίων  

Σε αυτό το στάδιο, ο χρήστης επιλέγει ποια κριτήρια θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της 

επένδυσης. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τέσσερα διαθέσιμα κριτήρια: 

 Χρηματοοικονομικός δείκτης 

 Σχέση οφέλους/ κόστους 

 Συνολικό ρίσκο Triple-Α 

 Κριτήρια στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (SDG) 

Σχετικά με τον χρηματοοικονομικό δείκτη, αυτός μπορεί να είναι ένας από τους εξής: Καθαρή Παρούσα 

Αξία, Προεξοφλημένη Περίοδος Αποπληρωμής, Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης. 

Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες υπολογίζονται με βάση τις ακόλουθες παραμέτρους: 

 Τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου: Στατιστικά στοιχεία της Eurostat -

αναθεωρούνται κάθε 6 μήνες (τελευταία αναθεώρηση: 2021 1η εξαμηνιαία περίοδος) 

 Προεξοφλητικό Επιτόκιο: 4% (χρησιμοποιείται στους υπολογισμούς της Καθαρής Παρούσας 

Αξίας και της Προεξοφλημένης Περιόδου Αποπληρωμής) 

 

 

Σχήμα 19: Εργαλείο Agree - Επιλογή Κριτηρίων 
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Αφού ο χρήστης επιλέξει τον χρηματοοικονομικό δείκτη που θα χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο στη 

διαδικασία αξιολόγησης, έπειτα καλείται να ορίσει τη βαρύτητα κάθε κριτηρίου μέσα από μία 5-βάθμια 

κλίμακα. Οι διαθέσιμες επιλογές δείκτη είναι: 

 Πολύ υψηλός 

 Ψηλός 

 Μέτριος 

 Χαμηλός 

 Πολύ χαμηλός 

 

Τα κριτήρια που θεωρούνται πιο σημαντικά με βάση την προτίμηση του χρήστη, θα πρέπει να 

αντιστοιχηθούν με την μεγαλύτερή βαρύτητα για να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης 

σε μεγαλύτερο βαθμό. 

 

 

Σχήμα 20: Εργαλείο Agree - Βαρύτητα Κριτηρίων 
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5.4 Αποτελέσματα Εργαλείου Agree 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο χρήστης ενημερώνεται για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

του έργου, όπως φαίνεται Σχήμα 21. Στην σελίδα αποτελεσμάτων παρουσιάζονται αναλυτικά τα 

δεδομένα του έργου και τα αποτελέσματα για όλα τα κριτήρια και τους χρηματοοικονομικούς δείκτες. 

 

  

Σχήμα 21: Εργαλείο Triple-A Agree - Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 
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6. Triple-A Εργαλείο “Assign” 

6.1 Βασικές Πληροφορίες 

Το Εργαλείο Assign είναι μια πολυδιάστατη πλατφόρμα που αποτελείται από εξατομικευμένο 

περιβάλλον ανάλογα τον τύπο χρήστη (Φορείς υλοποίησης έργων, Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα)  

Το Εργαλείο Assign παρέχει χρήσιμες λειτουργίες στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως η πρόσβαση 

σε κερδοφόρα έργα ενεργειακής αποδοτικότητας, που έχουν αξιολογηθεί μέσω της μεθοδολογίας Triple-

A. Επίσης, το Εργαλείο Assign δίνει την δυνατότητα της δημιουργίας χαρτοφυλακίου έργων για την 

δημιουργία σύγχρονων χρηματοδοτικών προτάσεων, όπως τα Πράσινα Ομόλογα. Παράλληλα, το 

Εργαλείο Assign προσφέρει στους επενδυτές πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων Πράσινων Ομολόγων. 

Για κάθε Πράσινο Ομόλογο που περιέχεται στην βάση, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά του ομολόγου, τα έργα που περιέχονται και τις εμπλεκόμενες εταιρείες, καθώς και 

στοιχεία επικοινωνίας του εκδότη του ομολόγου. 

Όσον αφορά τους φορείς υλοποίησης έργων, το Εργαλείο Assign παρέχει ενημέρωση για τα αιτήματα 

χρηματοδότησης που έχουν καταχωρηθεί από επενδυτές, λεπτομέρειες σχετικά με τα προτεινόμενα 

χρηματοδοτικά σχήματα καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των επενδυτών. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο τα έργα που έχουν δηλωθεί ως “Public” (Δημόσια) (βλέπε παράγραφο 

5.2) συμπεριλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων και στις λειτουργίες που παρουσιάζονται στα επόμενα 

κεφάλαια. 
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6.2 Περιβάλλον Χρήστη για Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 

Από την Αρχική σελίδα του Εργαλείου Assign (Σχήμα 22) για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι χρήστες 

μπορούν να πραγματοποιούν τις ακόλουθες λειτουργίες και να εκτελούν τις ενέργειες που 

περιγράφονται παρακάτω. 

 
Σχήμα 22: Εργαλείο Assign - Αρχική Σελίδα για Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 
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6.2.1 Εύρεση Έργων 

Στο συγκεκριμένο περιβάλλον χρήστη, οι φορείς χρηματοδότησης θα μπορούν να περιηγηθούν στην 

βάση δεδομένων με τα διαθέσιμα έργα ενεργειακής αποδοτικότητας, να δουν τα αναλυτικά δεδομένα 

των έργων αυτών, καθώς και να στείλουν χρηματοδοτικές προτάσεις για Πράσινα Δάνεια ή Πράσινα 

Στεγαστικά Δάνεια.  

 

Το περιβάλλον χρήστη παρέχει έναν πίνακα στον οποίο παρουσιάζονται όλα τα διαθέσιμα έργα που 

είναι καταχωρημένα στο Εργαλείο Assign (Σχήμα 23). Στον πίνακα περιέχονται αναλυτικές πληροφορίες 

σχετικά με: 

 Όνομα έργου 

 Χώρα 

 Τομέας 

 Περιοχή 

 Υποτομέας 

 Περιγραφή 

 Κάτοχος έργου 

 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 Αριθμός τηλεφώνου 

 Συνολικό κόστος επένδυσης 

 Ετήσιο λειτουργικό κόστος 

 Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας 

 Εξοικονόμηση φυσικού αερίου 

 Άλλες εξοικονομήσεις καυσίμων 

 Καθαρή παρούσα αξία 

 Προεξοφλημένη περίοδος αποπληρωμής 

 Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης 

 Συνολικό ρίσκο 

 Αναμενόμενη μείωση των εκπομπών CO2 

 Σχέση οφέλους/ κόστους 

 Τελική αξιολόγηση έργου  
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Σχήμα 23: Εργαλείο Assign - Βάση Δεδομένων  

 

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης ενδιαφέρεται να στείλει πρόταση χρηματοδότησης για κάποιο από 

τα εμφανιζόμενα έργα, επιλέγοντας το αντίστοιχο όνομα του έργου οδηγείται στην φόρμα υποβολής 

πρότασης χρηματοδότησης (Σχήμα 24). Η φόρμα επιτρέπει στον επενδυτή να υποβάλει πρόταση 

χρηματοδότησης για το έργο και να ορίσει συγκεκριμένες παραμέτρους.  

Η φόρμα πρότασης χρηματοδότησης περιέχει πεδία για τις εξής παραμέτρους: 

 Είδος χρηματοδότησης (Πράσινο Δάνειο/ Πράσινο Στεγαστικό Δάνειο) 

 Επιτόκιο (%) 

 Συνολικό ποσό (€) 

 Διάρκεια (έτη) 

 



 
 

 

Πρότυπα Triple-A Εργαλεία - Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης | Σελίδα 27  

 

 

Σχήμα 24: Εργαλείο Assign - Φόρμα Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης 

 

Μόλις συμπληρωθεί και υποβληθεί επιτυχώς η φόρμα της πρότασης χρηματοδότησης, ο χρήστης 

ανακατευθύνεται σε μια σελίδα επιβεβαίωσης. Από εκείνο το σημείο, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να 

επιστρέψει απευθείας πίσω στο περιβάλλον χρήστη “Show my proposals” (Οι προτάσεις μου) 

(βλέπε Ενότητα 6.2.3) (Σχήμα 25). 
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Σχήμα 25: Εργαλείο Assign - Σελίδα Επιβεβαίωσης Υποβολής Χρηματοδοτικής Πρότασης 

 

6.2.2 Ομαδοποίηση Έργων 

Πρόκειται για ένα ειδικό περιβάλλον χρήστη για επενδυτές ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 

ενδιαφέρονται για τη συλλογή και ομαδοποίηση έργων με σκοπό τη δημιουργία χαρτοφυλακίου και τη 

μελλοντική έκδοση Πράσινων Ομολόγων.  

Η λειτουργία πραγματοποιείται σε δύο διαδοχικά βήματα: 

 

Βήμα 1ο  

Στον χρήστη παρουσιάζεται ένας πίνακας με όλα τα διαθέσιμα έργα στη βάση δεδομένων Assign. Ο 

πίνακας περιέχει τα έργα σε μορφή λίστας, παρουσιάζοντας τα βασικά στοιχεία τους. Κάθε όνομα έργου 

στον πίνακα λειτουργεί ως υπερσύνδεσμος που οδηγεί στην αναλυτική επισκόπηση του έργου (Σχήμα 

36). Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τα έργα που επιθυμεί να συμπεριληφθούν στο Πράσινο Ομόλογο, 

επιλέγοντας το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου (checkbox). 

 

Βήμα 2ο  

Ο χρήστης θα πρέπει να καθορίσει τις παραμέτρους του Πράσινου Ομολόγου που θέλει να δημοσιεύσει: 

 Είδος επιτοκίου (κυμαινόμενο, σταθερό)  

o Σταθερό επιτόκιο → ποσοστό (%) 

o Κυμαινόμενο επιτόκιο → εύρος: Μέγιστο - Ελάχιστο (%) 

 Περίοδος τόκων (μήνας, τρίμηνο, 6 μήνες, ετήσιο) 

 Ωριμότητα (έτη) 

 Εκδότης 

 Αξιολόγηση 

 Οργανισμός Αξιολόγησης 
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Μόλις ο χρήστης επιλέξει το κουμπί “Submit” (Υποβολή), το αίτημα για την έκδοση Πράσινου 

Ομολόγου αποστέλλεται στις εταιρείες ή τους φορείς υλοποίησης στους οποίους αντιστοιχούν τα 

επιλεγμένα έργα.  

 

 

Σχήμα 26: Εργαλείο Assign - Φόρμα Υποβολής Πράσινων Ομολόγων 
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6.2.3 Βάση Δεδομένων Πράσινων Ομολόγων 

Μέσω αυτής της λειτουργίας, οι επενδυτές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να έχουν 

πρόσβαση σε όλα τα Πράσινα Ομόλογα που δημοσιεύονται και είναι διαθέσιμα στις βάσεις δεδομένων 

του Εργαλείου Assign.  

 

 

Σχήμα 27: Εργαλείο Assign - Βάση Δεδομένων Πράσινων Ομολόγων 

 

Ο πίνακας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το ομόλογο: 

 Αναγνωριστικό (ID) ομολόγου 

 Ονομαστική Αξία (€) 

 Είδος επιτοκίου (κυμαινόμενο επιτόκιο, 

σταθερό)  

o Σταθερό ποσοστό (%) 

o Κυμαινόμενο εύρος επιτοκίων (%) 

 Περίοδος τόκων (μήνας, τρίμηνο, 6 μήνες, ετήσιο) 

 Ωριμότητα (έτος) 

 Εκδότης 

 Βαθμολογία 

 Οργανισμός Αξιολόγησης   

 

Επιλέγοντας το αναγνωριστικό (ID) του ομολόγου ο χρήστης μεταβαίνει σε μια σελίδα στην οποία 

παρουσιάζονται όλα τα έργα που περιλαμβάνονται στο Πράσινο Ομόλογο, καθώς και η αναλυτική εικόνα 

τους.  
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Σχήμα 28: Εργαλείο Assign - Λίστα Έργων Πράσινου Ομολόγου 

Σε αυτή την σελίδα ο χρήστης μπορεί να δει τις πληροφορίες επικοινωνίας του εκδότη του Πράσινου 

Ομόλογου, επιλέγοντας το κουμπί “Issuers contact info” (Στοιχεία επικοινωνίας εκδότη).  

 

6.2.4 Οι Προτάσεις Μου 

Στην ενότητα αυτή, οι επενδυτές ή τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να ανατρέξουν στις 

προτάσεις χρηματοδότησης που έχουν αποστείλει (Πράσινα Δάνεια και Πράσινα Στεγαστικά Δάνεια) και 

να ελέγξουν την κατάστασή τους: π.χ. εάν οι προτάσεις αυτές έχουν προβληθεί από την αντίστοιχη 

εταιρεία / φορέα υλοποίησης έργου.  

 

Σχήμα 29: Εργαλείο Assign - Οι Προτάσεις μου 

Στον πίνακα “My Proposals” (Οι προτάσεις μου), επιλέγοντας το όνομα του έργου ο χρήστης 

οδηγείται σε μια αναλυτική επισκόπησή του (Σχήμα 36). 



 
 

 

Πρότυπα Triple-A Εργαλεία - Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης | Σελίδα 32  

 

6.3 Περιβάλλον Χρήστη Για Εταιρείες Ή Φορείς Υλοποίησης 

Έργων 

Η Αρχική σελίδα του Εργαλείου Assign για εταιρείες ή φορείς υλοποίησης έργων απεικονίζεται 

παρακάτω: 

 

 

Σχήμα 30: Εργαλείο Assign - Αρχική Σελίδα για Εταιρείες/ Φορείς Υλοποίησης Έργων 
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6.3.1 Προτάσεις Χρηματοδότησης 

Σε αυτή την ενότητα οι εταιρείες και οι φορείς υλοποίησης έργων μπορούν να ενημερωθούν για τις 

προτάσεις χρηματοδότησης που έχουν αποσταλεί από επενδυτές για τα έργα τους. Το συγκεκριμένο 

περιβάλλον χρήστη παρέχει έναν πίνακα με τις προτάσεις χρηματοδότησης και αναλυτικές πληροφορίες 

σχετικά με την κάθε πρόταση. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν: 

 

(i) Προτάσεις Πράσινων Δανείων 

(ii) Προτάσεις Πράσινων Στεγαστικών Δανείων 

 

 

Σχήμα 31: Εργαλείο Assign - Προτάσεις Χρηματοδότησης  

 

Ο πίνακας παρέχει σχετικά με το είδος και την κατάσταση της πρότασης χρηματοδότησης.  

Επιλέγοντας το “ID” (Αναγνωριστικό) ο χρήστης ανακατευθύνεται στη σελίδα επισκόπησης της 

πρότασης. Για ένα έργο είναι πιθανό να υπάρχουν πολλές διαφορετικές προτάσεις χρηματοδότησης.   
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Σχήμα 32: Εργαλείο Assign - Επισκόπηση Πρότασης Χρηματοδότησης  

 

Σε αυτή την σελίδα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της πρότασης, όπως τα έχει υποβάλλει ο 

επενδυτής (βλέπε σημείο 6.2, ενότητα “Εύρεση έργων”), καθώς και τα στοιχεία του επενδυτή που έχει 

αποστείλει την χρηματοδοτική πρόταση. Αντίστοιχα, ο επενδυτής ενημερώνεται για το αν η πρόταση 

έχει προβληθεί από τον φορέα υλοποίησης του έργου. (βλέπε Ενότητα 6.2.4 “Οι προτάσεις μου“).  
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6.3.2 Αιτήματα Πράσινων Ομολόγων 

Στην σελίδα αυτή προβάλλεται ένας πίνακας με τα αιτήματα που έχουν σταλεί από επενδυτές σε 

εταιρείες και φορείς υλοποίησης έργων για την έκδοση Πράσινων Ομολόγων.  

 

Σχήμα 33: Εργαλείο Assign - Έκδοση Πράσινων Ομολόγων  

 

Ο πίνακας παρέχει τα στοιχεία του Πράσινου Ομολόγου, ενώ επιλέγοντας το “ID” (αναγνωριστικό) 

του Πράσινου Ομολόγου ο χρήστης μεταφέρεται στην πλήρη λίστα των έργων που περιλαμβάνονται 

στο αντίστοιχο ομόλογο, όπως απεικονίζεται παρακάτω. 

 

 

Σχήμα 34: Εργαλείο Assign - Κατάλογος Έργων Πράσινων Ομολόγων 

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένα έργο μπορεί να συμπεριληφθεί σε πολλές προτάσεις Πράσινων 

Ομολόγων. 
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7. Σελίδα “My projects” 
 

Αυτή η σελίδα παρέχει στο χρήστη την πλήρη λίστα έργων που έχουν υποβληθεί στα Εργαλεία Assess 

και Assign. Η πρόσβαση στην λειτουργία “My projects” (Τα έργα μου) μπορεί να γίνει από την πάνω 

δεξιά γωνία της μπάρας πλοήγησης της Εργαλειοθήκης Triple-A (Σχήμα 3). 

 

 

Σχήμα 35: Σελίδα “My projects” 

 

Επιλέγοντας το όνομα του έργου ο χρήστης μεταφέρεται σε μία σελίδα στην οποία παρουσιάζονται 

αναλυτικά όλα τα δεδομένα του έργου, το συνολικό ρίσκο της επένδυσης, όπως προέκυψε από το 

Εργαλείο Assess, καθώς και οι χρηματοοικονομικοί δείκτες και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης που 

υπολογίστηκαν στο Εργαλείο Agree. (Σχήμα 36). 
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Σχήμα 36: Επισκόπηση Έργου 
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Το Έργο Triple-A με μια ματιά… 

Το Triple-A έχει μια πολύ πρακτική προσέγγιση προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, επιδιώκοντας ν 

παρέχει αξιόπιστα αποτελεσματα σε τρία ερωτήματα: 

• 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 με σκοπό να δοθούν απαντήσεις στα τρία κρίσιμα ερωτήματα, με 

τα ακόλουθα κύρια 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 εργαλεία Triple-A, 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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