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Σύμφωνο των Δημάρχων – C - Track 50

Αθήνα  19 Σεπτεμβρίου  2019

Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 

Χρηματοδοτικά εργαλεία 
ενεργειακής αναβάθμισης 

ΟΤΑ



1919 -1940

 Ιδρύθηκε το 1919 σαν ένας 
αυτόνομος ειδικού σκοπού 
Χρηματοπιστωτικός 
Οργανισμός (ν 1608/1919)

 Αντικείμενο η σύσταση και 
διαχείριση παρακαταθηκών 
και η χρηματοδότηση έργων  
κοινής ωφέλειας

Με λίγα λόγια...

 Δημόσιος μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός που λειτουργεί 
με τη μορφή ΝΠΔΔ

 Σκοπό έχει την ενίσχυση της 
περιφερειακής ανάπτυξης 
και την εξυπηρέτηση του 
δημόσιου και κοινωνικού 
συμφέροντος

 Εποπτεύεται από τον 
Υπουργό Οικονομικών

 Συγκέντρωση κεφαλαίων (λήψη 
καταθέσεων, Ταμειακή Υπηρεσία για 
διαχείριση διαθεσίμων Νομαρχιών 
και Δήμων)

 Χορήγηση Δανείων σε:

 Νομαρχίες & Δήμους, ΝΠΔΔ, 
Λιμενικά Ταμεία

 Δημόσιους Υπαλλήλους για 
Στεγαστικές ανάγκες

 Τουριστικές Επιχειρήσεις

 Διαχείριση Ειδικών Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων ΕΑΠΤΑ Ι & ΙΙ

2010 έως σήμερα
 Συμμετοχή σε Αναπτυξιακούς 

Φορείς

 Διαχωρισμός της λειτουργίας του, 
σε δεσμευμένο και εμπορικό 
τομέα, με περιορισμό επέκτασης 
εργασιών του εμπορικού τομέα 
(καταθέσεις, δάνεια προς ΝΠΙΔ 
και φυσικά πρόσωπα) μέχρι την 
πλήρη απομείωσή του

 Συγχρηματοδότηση με ΕΤΕπ
τοπικών / περιφερειακών 
υποδομών

 Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία 

 Υπηρεσίες μεσεγγύησης μέσω 
ειδικών καταπιστευτικών 
λογαριασμών (escrow accounts)

1945 - 2009

1. Σύντομη εισαγωγή.....
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2.  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΠ&Δ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

9,8 δις €

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

4 δις €

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

0,5  δις €

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1,1 δις €

ΧΑΜΗΛΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ

ΥΨΗΛΗ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-
ΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΙΣΤ. ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΥΨΗΛΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙAΚΗ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ
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Χρηματοδοτεί μόνο ΟΤΑ, ενώσεις τους, συνδέσμους τους & ΝΠΔΔ 
(ΠΔ 169/2013)

Έργα υποδομής

Μηχανήματα κι εξοπλισμό 
των έργων

Τις απαλλοτριώσεις των 
έργων αυτών

Βελτίωση 
ταμιακών ροών

Αναχρηματοδότηση
δανείων

Ισοσκέλιση 
προϋπολογισμού 

Τις μελέτες αυτών

3. Χρηματοδοτικές δυνατότητες ΤΠ&Δ
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4. Πρόγραμμα συγχρηματοδότησης ΕΤΕπ–ΤΠ&Δ

 Το τελευταίο 24μηνο 
Εγκρίσεις & Προεγκρίσεις 
για έργα προϋπολογισμού 

 άνω των 300 εκ € σε 
περισσότερους από 70 
Δήμους σε όλη τη χώρα 
αλλά μεγάλοι οι χρόνοι 
ωρίμανσης

 Δυνατότητα 
χρηματοδότησης μελετών & 
απαλλοτριώσεων από 
πόρους του ΤΠ&Δ για έργα 
που θα χρηματοδοτηθούν 
από το ΤΠ&Δ



5. Ενεργειακή αναβάθμιση στο χώρο των ΟΤΑ

Παραγωγή από 
Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας (ΑΠΕ)  για 

ενεργειακό συμψηφισμό

Μείωση ενεργειακής 
κατανάλωσης μέσω 

επενδύσεων τεχνολογικής 
αναβάθμισης για 

εξοικονόμηση ενέργειας κι 
έξυπνων εφαρμογών για 

αποτελεσματική διαχείριση

Το συνολικό 
ενεργειακό κόστος 
των ΟΤΑ 
(συμπεριλαμ-
βανομένων
καυσίμων) εκτιμάται 
άνω του 1 δις €.

Αυτό  μπορεί να 
μειωθεί πάνω από 
50% με τα 
κατάλληλα μέτρα και 
δράσεις



6. Διάρθρωση ενεργειακών αναγκών  ΟΤΑ 

Το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και 
Δανείων έχει 
διαμορφώσει ειδικά 
χρηματοδοτικά εργαλεία 
για την χρηματοδότηση 
δράσεων εξοικονόμησης 
ενέργειας των ΟΤΑ που 
καλύπτουν το σύνολο των 
αναγκών τους



7. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης οδοφωτισμού 1/2

ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ 

ΛΥΣΕΙΣ

ΤΟ ΚΑΠΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΤΠ&Δ 

1. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

2. ENIAIO ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

3. ΕΛΕΓΧOI ΠΡΙΝ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

4. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ 10 
ΧΡΟΝΙΑ

ΤΙ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

ΣΚΟΠΟΣ



Συνολική αξία 
επενδύσεων 

19,1 εκατ €

Μείωση 

24,4 χιλ τόνων ρύπων 
CO2 ετησίως

Εξοικονόμηση

24,7 εκατ KWH ετησίως

Οικονομικό όφελος 

2,1 εκατ €* ετησίως
μετά την αποπληρωμή 

τοκοχρεολυσίων και 
λοιπών εξόδων 

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

• 9 Δήμοι έχουν ολοκληρώσει την αντικατάσταση 
φωτιστικών  

• 7 Δήμοι είναι σε φάση έναρξης εγκατάστασης

• 7 Δήμοι  βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία

• 25 Δήμοι είναι σε στάδιο ολοκλήρωσης της μελέτης

Οι Επενδύσεις που υλοποιήθηκαν

* Δεν συμπεριλαμβάνεται το όφελος που προκύπτει λόγω της 
συντήρησης των φωτιστικών από τον ανάδοχο χάρι της εγγύησης καλής 
λειτουργίας 

1. Αλεξανδρούπολης

2. Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης

3. Έδεσσας

4. Θάσου

5. Θερμαϊκού

6. Ιάσμου

7. Λαμίας

8. Νέας Ιωνίας

9. Σητείας

7. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης οδοφωτισμού 2/2



8.  Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ΟΤΑ : Νέο Χρηματοδοτικό εργαλείο ΗΛΕΚΤΡΑ  1/2 

 To πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ είναι ένα νέο 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα του 
Υπουργείου Ενέργειας  για την 
ενεργειακή αναβάθμιση των Δημόσιων 
κτιρίων (σχολεία, νοσοκομεία, 
πανεπιστήμια, γραφεία κλπ) στο οποίο 
εντάσσονται και οι ΟΤΑ

 Λειτουργεί όπως ο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1 σε ότι 
αφορά τη Δημόσια Χρηματοδότηση
(δηλαδή από πόρους της ΕΤΕπ, του 
ΤΠ&Δ και του ΠΔΕ), θα καλύπτει κατά 
κανόνα τις μη ενεργειακές παρεμβάσεις 
κι εκτιμάται σε 500 εκατ €

 Στόχος είναι η μεγαλύτερη δυνατή 
μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω  
Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης

 Το ΤΠ&Δ συζητά τη δυνατότητα 
παροχής εγγύησης για την 
έγκαιρη αποπληρωμή των 
αναδόχων από τους δημόσιους 
φορείς 

 Προετοιμάζεται η έναρξη 
υλοποίησης πιλοτικού 
προγράμματος το οποίο 
περιλαμβάνει και κτίρια ΟΤΑ 
(σχολεία κλπ),  προϋπολογισμού 
54 εκατ €



8.  Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων: Νέο Χρηματοδοτικό εργαλείο ΗΛΕΚΤΡΑ   2/2 

Εξοικονο-
μεί 553 χιλ
kwh 
ετησίως

Δημιουργεί 
ετήσιο 
οικονομικό 
όφελος 94 
χιλ €

Ενισχύει 
το ΑΕΠ 
κατά 1,1 
εκατ €

Μειώνει 
την 
εκπομπή 
ρύπων CO2 

κατά 553 
τόνους 
ετησίως

Δημιουργεί 
31 θέσεις 
εργασίας

Μειώνει 
την 
εισαγωγή 
πετρελαίου 
κατά 110 
κ.μ. 
ετησίως

Κάθε 1 εκατ € επένδυσης: 
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9. Ενεργειακή αναβάθμιση αντλιοστασίων

 Οι διαρροές των δικτύων ύδρευσης (εκτιμώνται σε 50%) 
και τα τεχνολογικώς απαξιωμένα αντλιοστάσια εκτός 
από την  κατασπατάληση των υδάτινων πόρων και τις 
περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις οδηγούν στον 
υπερδιπλασιασμό του ενεργειακού κόστους και σε 
αντίστοιχη αδικαιολόγητη οικονομική επιβάρυνση 
νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

 Το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1 (πρόγραμμα των  
Υπουργείων  Εσωτερικών και Ανάπτυξης) που 
χρηματοδοτείται  με πόρους της ΕΤΕπ, του ΠΔΕ και του 
ΤΠ&Δ, σε μία από τις δράσεις του, προβλέπει  την 
εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας κι ελέγχου 
διαρροών  των δικτύων ύδρευσης. 

 Ήδη έχουν εγκριθεί από το ΤΠ&Δ το τελευταίο 12μηνο 
επενδυτικά προγράμματα 52 Δήμων και ΔΕΥΑ συνολικού 
προϋπολογισμού 152 εκατ €

 Η ενεργειακή αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού 
αντλιοστασίων κολυμβητηρίων κλπ Δήμων  εντάσσεται 
στο πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟ

9.252.785

37.497.394

13.182.335

1.469.850

2.694.499

5.613.490

13.180.155

21.045.098

17.502.954

6.566.901

23.405.405

724.634

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ



Το ΤΠ&Δ δημιούργησε για τους ΟΤΑ, σε 
συνεργασία με το ΚΑΠΕ, ένα ολοκληρωμένο 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα με αντίστοιχα 
χαρακτηριστικά με αυτό του οδοφωτισμού για 
παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά με 
σκοπό τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό 

• 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 
αντί για πετρέλαιο)

Μέχρι στιγμής, υπάρχουν συζητήσεις με 
αρκετούς ΟΤΑ  αλλά δεν έχει υποβληθεί κανένα 
σχετικό αίτημα

10. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ



11.  Νέα υπηρεσία του ΤΠ&Δ: escrow accounts για  υποστήριξη  ΣΕΑ 

ΒΗΜΑ 1ο

Ο ΟΤΑ εκχωρεί τα 
προβλεπόμενα, για 

την αποπληρωμή της 
επένδυσης, έσοδα τα 
οποία κατατίθενται 

υπέρ του ανδόχου σε 
escrow account στο  

ΤΠ&Δ.

ΒΗΜΑ 2ο

Το ΤΠ&Δ φροντίζει 
κάθε φορά να 
εισπράττει τα 

εκχωρημένα από την 
αρχική σύμβαση 

έσοδα

ΒΗΜΑ 3ο

Ελέγχει μέσω της 
προβλεπόμενης 
διαδικασίας την 

τήρηση των 
υποχρεώσεων των 

δύο μερών  

ΒΗΜΑ 4ο

Αποδίδει στον 
ανάδοχο τις 

υποχρεώσεις του 
Δημόσιου Φορέα 

κατά τα 
συμφωνηθέντα

 Το ΤΠ&Δ λειτουργεί ως εκκαθαριστής και μεσεγγυούχος για την εκκαθάριση των υποχρεώσεων  των 
ΟΤΑ προς αναδόχους έργων στα πλαίσια Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης

 Ήδη έχουν συσταθεί 5 escrow accounts για ισάριθμα έργα ενεργειακής αναβάθμισης οδοφωτισμού
που έχουν γίνει με ΣΕΑ 



12. Επιχορήγηση μελετών μικρών Δήμων
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

60  Δήμοι έχουν 
υποβάλλει 180 μελέτες 

ΤΙ
 Κ

Α
Λ

Υ
Π

ΤΕ
Ι

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

Προϋπόθεση αποτελεί η 
ολοκλήρωση του έργου 
εντός της τρέχουσας 
προγραμματικής 
περιόδου
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13. Δίκτυο Υποστήριξης των Δήμων στα ενεργειακά  τους προγράμματα

• Φάκελοι 
χρηματοδότησης 
ΕΤΕπ & ΤΠΔ

• Παρακολούθηση 
χρονοπρογράμματος 
έργων

ΠΕΤΑ

• Τεχνικός σύμβουλος 
έργου επιχορήγησης 
μελετών μικρών Δήμων

ΕΕΤΑΑ • Τεχνικός σύμβουλος 
ενεργειακών έργων

• Πιστοποίηση 
ολοκλήρωσης 
ενεργειακών έργων

ΚΑΠΕ

Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΤΠ&Δ
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας


