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Ταμείο Παρακαταθηκών & 
Δανείων  

Χρηματοδοτικά εργαλεία 
& δράσεις 

 

 

 

 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 



1. Ολοκληρωμένα προγράμματα ΤΠ&Δ για ενεργειακή αναβάθμιση στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας 

Έξυπνες 
εφαρμογές 

για 
αποτελεσμα-

τική 
διαχείριση 

Παραγωγή από ΑΠΕ 
για ενεργειακό 
συμψηφισμό 

Επενδύσεις 
τεχνολογικής 
αναβάθμισης 

για 
εξοικονόμηση 

ενέργειας 

Το ετήσιο ενεργειακό κόστος 
των ΟΤΑ υπολογίζεται σε 1 δις € 
περίπου. 

Αυτό μπορεί να μειωθεί  
μέχρι και πάνω από 50% δια 
του περιορισμού της  
σπατάλης, του 
εκσυγχρονισμού του 
εξοπλισμού και της 
νοικοκυρεμένης διαχείρισης 
και τις αξιοποίησης 
ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.  



2. Τα χαρακτηριστικά των ολοκληρωμένων προγραμμάτων του ΤΠ&Δ  

Επενδύσεις με όλα τα οφέλη του «σήμερα» 
και όλες τις δυνατότητες του «αύριο» χωρίς 

δεσμεύσεις και περιορισμούς 

Ανοιχτά πρωτόκολλα  
και κώδικες 

επικοινωνίας 
προϋπόθεση για 
τηλεδιαχείριση κι 

εφαρμογές 
«έξυπνης» πόλης 

Οι ανάδοχοι 
υλοποιούν την 

επένδυση κι 
εγγυώνται τη 

καλή λειτουργία 
για 10 χρόνια 
τουλάχιστον 

Το ΤΠ&Δ 
χρηματοδοτεί 

μέσω των ΟΤΑ την 
επένδυση, η οποία 
ανήκει στους  ΟΤΑ 

και 
αποπληρώνεται 

από την 
εξοικονόμηση 



3. Το περιεχόμενο των ολοκληρωμένων προγραμμάτων              1/3  

ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ 

ΛΥΣΕΙΣ 

ΤΟ ΚΑΠΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΤΠ&Δ  

1. ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

2. ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΕΝΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ  ΤΩΝ ΟΤΑ 

4. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΉΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ 10 
ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ 

5. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ  ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ 
ΔΥΝΑΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 

ΤΙ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

ΣΚΟΠΟΣ 



4.   Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιου οδοφωτισμού 
 

Αποτελέσματα  
διαδικασίας 

δημοπράτησης σ 5 
Δήμους, συνολικής αξίας 

επένδυσης 10,5 εκατ €  

Μείωση  15.5 χιλ τόνων 
ρύπων CO2 ετησίως  

Εξοικονόμηση 15,6 εκατ 
KWH ετησίως 

Ετήσιο οικονομικό 
όφελος 900 χιλ € μετά 

την αποπληρωμή 
τοκοχρεολυσίων και 

λοιπών εξόδων 

• Βελτίωση φωτιστικού αποτελέσματος και εξοικονόμηση 
ενέργειας μέχρι 70% έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής 48 Δήμοι. 

• 2 Δήμοι έχουν ολοκληρώσει την αντικατάσταση 
φωτιστικών   

• 5 Δήμοι είναι σε φάση εγκατάστασης. 

• 67Δήμοι έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία λήψης 
προσφορών και  είναι στη φάση αξιολόγησης ενώ  2 
βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία 

• 9 Δήμοι βρίσκονται στο στάδιο προετοιμασίας της 
διαγωνιστικής διαδικασία και  

• 25 Δήμοι στο στάδιο ολοκλήρωσης της μελέτης. 



• Συμψηφισμός Παραγόμενης 
Ενέργειας ισχύος μέχρι 1.000 ΚW με 
αυτήν που καταναλώνεται  από 
διαφορετικά ρολόγια του Δήμου 

• Δυνατότητα για μελλοντικό 
συμψηφισμό μέχρι 3 έτη. 

• Διαμόρφωση μοντέλου αλλαγής και 
του μίγματος ενεργειακής 
κατανάλωσης για μέγιστο 
αποτέλεσμα (πχ αντλίες θερμότητας 
σε σχολεία αντί για πετρέλαιο) 

• Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ΤΠ&Δ 
και ΚΑΠΕ είναι σε ισχύ από τον 
Ιούνιο 2018 

5.   Εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός 



6.   Ενεργειακή αναβάθμιση Δημόσιων κτιρίων 

 

 

To ΤΠ&Δ και το ΚΑΠΕ προετοιμάζουν ένα νέο ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των  κτιρίων του 
Δημοσίου (σχολεία, νοσοκομεία, πανεπιστήμια, γραφεία κλπ) 

Κάθε 1εκατ € επένδυσης ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων:  

i.   Εξοικονομεί 553 χιλ kwh ετησίως 

ii.  Δημιουργεί ετήσιο οικονομικό όφελος 94 χιλ € 

iii. Ενισχύει το ΑΕΠ κατά 1,136 εκ.ευρώ,  

iv. Δημιουργεί 31 νέες θέσεις εργασίας 

v.  Μειώνει την εισαγωγή πετρελαίου κατά 110 κ.μ. ετησίως  

vi. Μειώνει την εκπομπή ρύπων CO2  κατά 553 τόνους ετησίως 



7. Άλλες δράσεις υπό ανάπτυξη 

Ολοκληρωμένα προγράμματα   

α) παραγωγής βιοαερίου 

β) αξιοποίηση βιομάζας για παραγωγή θερμικής 
ενέργειας σε ορεινούς Δήμους 

Δυνατότητα χρηματοδότησης δήμων που δεν 
πληρούν τα σχετικά κριτήρια για υλοποίηση 

έργων ενεργειακής αναβάθμισης (ετοιμάζεται η 
ΚΥΑ σε υλοποίηση του άρθρου 208 του ν.4555)  
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8. Νέο χρηματοδοτικό εργαλείο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι 

Ύδρευση 
Αποχέτευση         

Αγρ Οδοποιΐα 
Κτιριακά            

ΧΑΔΑ 
      Τοπικά χωρικά     

σχέδια 

ΟΤΑ       
ΔΕΥΑ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

ΠΔΕ 

ΕΤΕπ      

  +          

ΤΠΔ 

(2) 
Χρηματοδότηση 

2 δις € 

(3) 
Σταδιακή  

αποπληρωμή 
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• Φάκελοι χρηματοδότησης 
ΕΤΕπ & ΤΠΔ 

• Παρακολούθηση 
χρονοπρογράμματος έργων 

ΠΕΤΑ 

 

• Έλεγχος & πιστοποίηση 
ολοκλήρωσης έργων πλην 
ενεργειακών 

• Τεχνικός σύμβουλος έργου 
επιχορήγησης μελετών 
μικρών δήμων 

ΕΕΤΑΑ • Τεχνικός σύμβουλος 
ενεργειακών έργων 

• Πιστοποίηση 
ολοκλήρωσης 
ενεργειακών έργων 

ΚΑΠΕ 

Δίκτυο Συνεργατών 



ΣΚ
Ο

Π
Ο

Σ  

Η υποστήριξη μικρών 
Δήμων για την 
επιτάχυνση υλοποίησης 
αναγκαίων έργων 
υποδομών. 

Οι μικρότεροι Δήμοι, τις 
περισσότερες φορές δεν 
προλαβαίνουν να 
εντάξουν έργα τους σε 
χρηματοδοτικά 
προγράμματα. 

Π
Ο

ΙΟ
Υ

Σ 
Α

Φ
Ο

ΡΑ
  

Όλους τους Δήμους με 
μόνιμο πληθυσμό κάτω 
των 15.000 κατοίκων 
σύμφωνα με την 
τελευταία απογραφή και 
όσους έχουν αριθμό 
ορεινών κοινοτήτων άνω 
του 50%. 

150 Δήμοι εντάσσονται 
στο πρόγραμμα. 

51  Δήμοι έχουν 
υποβάλλει 163 μελέτες 
και ήδη έχουν 
αξιολογηθεί κι εγκριθεί 
για 34 δήμους 108 
μελέτες. 

ΤΙ
 Κ

Α
Λ

Υ
Π

ΤΕ
Ι  

Τη δαπάνη των ΟΤΑ για 
την εκπόνηση  μελετών, 
συμπεριλαμβανομέ-νου 
και του κόστους 
υποστήριξης των 
ενεργειών ωρίμανσης 
του έργου με μέγιστο 
ποσό 85.000 € ανά Δήμο. 

Με την προϋπόθεση ότι 
θα ολοκληρωθεί το έργο 
εντός της τρέχουσας 
προγραμματικής 
περιόδου. 

Επιχορήγηση μελετών μικρών Δήμων                                                           
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9α. Επιχορήγηση Μελετών: Μελέτες που εγκρίθηκαν                                    

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ  

ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΗΡΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΤΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ 
ΓΕΦΥΡΑΣ 

ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ 
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΧΩΡΟΣ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΚΑΣΤΡΟΥ 
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Το ΤΠ&Δ σε κάθε ολοκληρωμένο πρόγραμμα του,  προβλέπει την εναλλακτική δυνατότητα για 
υλοποίηση του έργου μέσω ΣΔΙΤ 

Αύξηση έργων 
ΣΔΙΤ 

Εξασφάλιση  
τήρησης της 

συμφωνίας των 
δυο μερών 

Μεγιστοποίηση 
οφέλους για 
Δημόσιους 

φορείς 

Μεγαλύτερη 
μόχλευση 

κεφαλαίων 

Αύξηση του 
ενδιαφέροντος 
του Ιδιωτικού 

Τομέα 



 

 ΤΠ&Δ 

Χρηματοδότης 
Εκκαθαριστής και 

μεσεγγυούχος  
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