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 1919 -1940 

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

 Αντικείμενο η Σύσταση 
παρακαταθηκών και η 
χρηματοδότηση έργων 
Δημόσιου και Κοινωνικού  
συμφέροντος. 

 

      Με λίγα λόγια... 

 Δημόσιος μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός λειτουργεί με τη 
μορφή ΝΠΔΔ. 

 Σκοπό έχει την κοινωνική και 
περιφερειακή ανάπτυξη. 

 Υπάγεται στο Υπουργείο 
Οικονομικών (Γενικό 
Λογιστήριο).  

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

 Χορήγηση Δανείων σε: 

 Νομαρχίες & Δήμους 

 Δημόσιους 
Υπαλλήλους για 
Στεγαστικές ανάγκες 

2010 έως σήμερα 

 Συμμετοχή σε Αναπτυξιακούς 
Φορείς 

 Συγχρηματοδότηση ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων 

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

 

1945 - 2009 

1. Σύντομη εισαγωγή..... 
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Τ.Π.&Δ. 99 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
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Χρηματοδοτεί μόνο  ΟΤΑ, ενώσεις τους, συνδέσμους τους & ΝΠΔΔ  
(ΠΔ 169/2013) 

 

Μόνο καθορισμένα έργα 
υποδομής 

Μηχανήματα κι 
εξοπλισμό των 

έργων 

Τις απαλλοτρι-
ώσεις των έργων 

αυτών 

Λοιπά έργα 

Άρνηση 
ενδιαφέροντος από 
τρεις (3) τράπεζες 

Βελτίωση 
ταμιακών ροών 

Αναχρηματοδότηση 

Εξυγίανση Τις μελέτες τους 
 

2. Χρηματοδοτικές δυνατότητες ΤΠ&Δ 



3. Ενεργειακή αναβάθμιση στο χώρο των ΟΤΑ 

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.  

…… Αλλά  
Περιορισμένοι  χρηματικοί πόροι, 
Ελλείψεις προσωπικού  
Φόβος στο νέο. 
Συνθήκες αγοράς. 
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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 



Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ 
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5. Δίκτυο Υποστήριξης των Δήμων στα ενεργειακά ά τους προγράμματα 
 
 
 

• 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 

Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΏΝ 
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΟ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΤΠ&Δ 



6. 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, 
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. 



7. Ιεράρχηση ενεργειακών αναγκών ΟΤΑ  



8. Οι δράσεις του ΤΠ&Δ στο χώρο της ενεργειακής αναβάθμισης       1/3 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ 

ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΝΕΡΟΥ 

Ειδικό χρηματοδοτικό Πρόγραμμα, 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι 

Έως 50 %  εξοικονόμηση ενέργειας 

(Αφορά Δήμους και ΔΕΥΑ) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

Χρηματοδοτείται κατά περίπτωση 

Πρόγραμμα ΕΤΕπ – ΤΠΔ  

 

Έως 30% εξοικονόμηση ενέργειας 

(Αφορά μόνο Δήμους) 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ 
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ 

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα  σε 
φάση  υλοποίησης 

Πρόγραμμα ΕΤΕπ – ΤΠΔ 

(Δεν καλύπτονται οι ΔΕΥΑ) 

30% εξοικονόμηση ενέργειας 

(Αφορά μόνο Δήμους) 

Ενέργειες 
εξοικονόμησης 

Δράσεις ΤΠ&Δ 

Αποτελέσματα 



8.  Οι δράσεις του ΤΠ&Δ στο χώρο της ενεργειακής αναβάθμισης            2/3 

ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ / 
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ΤΠ&Δ σε 
λειτουργία 

Πρόγραμμα ΕΤΕπ – ΤΠΔ 

Έως 70 %  εξοικονόμηση ενέργειας 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ 

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα  σε 
φάση  υλοποίησης 

Πρόγραμμα ΕΤΕπ – ΤΠΔ 

30% εξοικονόμηση ενέργειας 

Ενέργειες 
εξοικονόμησης 

Δράσεις ΤΠ&Δ 

Αποτελέσματα 



8. Οι δράσεις του ΤΠ&Δ στο χώρο της ενεργειακής αναβάθμισης          3/3 

ΚΤΙΡΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  

Χρηματοδοτείται κατά περίπτωση 

Πρόγραμμα ΕΤΕπ – ΤΠΔ 

Έως 50 %  εξοικονόμηση ενέργειας 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ 

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα  σε φάση  
υλοποίησης 

Πρόγραμμα ΕΤΕπ – ΤΠΔ 

30% εξοικονόμηση ενέργειας 

Ενέργειες 
εξοικονόμησης 

Δράσεις ΤΠ&Δ 

Αποτελέσματα 



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 

9. Τα ολοκληρωμένα προγράμματα για ενεργειακή αναβάθμιση             2/2  



9. Τα ολοκληρωμένα προγράμματα για ενεργειακή αναβάθμιση             2/2  

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 ΚΑΛΉΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ 10 
ΧΡΟΝΙΑ 

ΤΙ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

ΣΚΟΠΟΣ 



10.   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. 

• 5 Δήμοι έχουν ολοκληρώσει την αντικατάσταση φωτιστικών   

• 5 Δήμοι είναι σε φάση έναρξης εγκατάστασης / υπογραφής 
συμβάσεων με ανάδοχο/ολοκλήρωσης προσυμβατικού 
ελέγχου 

• 9 Δήμοι είναι στη φάση αξιολόγησης των προσφορών / 
διαγωνιστικής διαδικασίας 

• 4 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 

11.   Εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός 



12.   Ενεργειακή αναβάθμιση Δημόσιων κτιρίων ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

 

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 
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13. Νέο χρηματοδοτικό εργαλείο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι                                  1/2 

Ύδρευση 
Αποχέτευση        

Αγρ Οδοποιΐα 
Κτιριακά           

ΧΑΔΑ 
      Τοπικά χωρικά     

σχέδια 

ΟΤΑ       
ΔΕΥΑ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

ΠΔΕ 

ΕΤΕπ      

  +          

ΤΠ&Δ 

(2) 
Χρηματοδότηση 

2 δις € 

(3) 
Σταδιακή  

αποπληρωμή 



14. Τα πρώτα αποτελέσματα: Εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις            2/2  

253 έργα προϋπολογισμού 630 εκατ €  
  

94 ΔΕΥΑ,  105 ΔΗΜΟΙ  & 2 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
 

46 έργα αποχέτευσης  προϋπολογισμού 242 εκατ € 
 

148 έργα ύδρευσης προϋπολογισμού 344 εκατ € από αυτά 44 έργα  110 εκατ € για διαρροές 
 

57 έργα επαρχιακής οδοποιΐας προϋπολογισμού 44 εκατ € 


