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Συµφωνία Συνεργασίας Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων και Κέντρου 

Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας 

 

Το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων  (Τ.Π. & ∆.) και το Κέντρο Ανανεώσιµων 

Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) ανακοινώνουν την υπογραφή 

συµφωνίας συνεργασίας, µε σκοπό την παροχή επιστηµονικής, τεχνικής και 

χρηµατοοικονοµικής υποστήριξης για την υλοποίηση έργων και δράσεων των Ο.Τ.Α. 

 

Η συµφωνία αυτή, εγκαινιάζει τη στρατηγική σύµπραξη των δύο οργανισµών για την 

από κοινού προώθηση δράσεων και έργων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

αποσκοπώντας στη δηµιουργία συνθηκών ανάκαµψης και ενίσχυσης της ανάπτυξης 

σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο. 

 

Πιο συγκεκριµένα, το πλαίσιο συνεργασίας αφορά σε υπάρχοντα έργα και δράσεις 

συνολικού προϋπολογισµού περίπου € 210 εκ., ενώ µελλοντικά προβλέπεται να 

επεκταθεί και σε νέα. Αναλυτικά η αρχική συνεργασία αφορά την προώθηση της 

υλοποίησης των ακόλουθων Προγραµµάτων: 

 

• Πρόγραµµα: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» του ΕΠΑΕ-ΕΣΠΑ, στο οποίο το ΚΑΠΕ έχει 

ορισθεί ως Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης. Στο Πρόγραµµα αυτό, η δηµόσια 

δαπάνη ανέρχεται στο 70% και η ίδια συµµετοχή των Ο.Τ.Α. στο υπόλοιπο 30%. 

Το Τ.Π. & ∆. θα αναλάβει την κατά περίπτωση χρηµατοδότηση της 

αναφερόµενης ιδίας συµµετοχής των Ο.Τ.Α., σε ποσοστό µέχρι 30% των 

εγκεκριµένων προϋπολογισµών των ενταγµένων στο Πρόγραµµα έργων, κατόπιν 

αποφάσεως του ∆.Σ. του. Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος 

εκτιµάται στα € 100 εκ. 

 

• Πρόγραµµα: «Αστικές Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ∆ηµόσιων Ανοικτών 
Χώρων» του ΕΠΠΕΡΑΑ-ΕΣΠΑ, στο οποίο το ΚΑΠΕ έχει ορισθεί Ενδιάµεσος 

Φορέας ∆ιαχείρισης. Στο Πρόγραµµα αυτό η δηµόσια δαπάνη ανέρχεται στο 

100%, αλλά ενδεχοµένως να προκύψουν δαπάνες, απαραίτητες µεν για την 

πληρέστερη σχεδίαση και υλοποίηση των έργων, αλλά µη επιλέξιµες στο 

Πρόγραµµα, ως µη ενεργειακές. Τις δαπάνες αυτές θα χρηµατοδοτήσει το Τ.Π. & 

∆. κατά περίπτωση. 



Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος συµπεριλαµβανοµένων και των 

µη επιλέξιµων δαπανών εκτιµάται στα € 75 εκ. 

 

• Πρόγραµµα: «Εξοικονόµηση Ενέργειας στο δίκτυο οδοφωτισµού 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Το Πρόγραµµα αυτό, αποτελεί πρόταση 

του Τ.Π. & ∆ και θα χρηµατοδοτηθεί κυρίως από το ίδιο. Με τη συνεργασία του 

ΚΑΠΕ θα υποβληθεί επίσης προς ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ-ΕΣΠΑ, ενώ παράλληλα 

θα αναζητηθεί η περαιτέρω χρηµατοδοτική του µόχλευση και από άλλα πιστωτικά 

ιδρύµατα. Ο συνολικός αρχικός προϋπολογισµός του προγράµµατος εκτιµάται 

στα € 25 εκ. 
 

Σχετικά µε το θέµα ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης έκανε την ακόλουθη 

δήλωση: «Η εξοικονόµηση ενέργειας αποτελεί το µεγαλύτερο, ανεκµετάλλευτο, 

ανεξάντλητο εθνικό κοίτασµα ενέργειας. Άλλωστε η φθηνότερη ενέργεια είναι αυτή 

που δεν καταναλώθηκε ποτέ. Η εξοικονόµηση αποτελεί κορυφαίο εθνικό 

αναπτυξιακό πυλώνα για τη µείωση των δηµοσίων και ιδιωτικών δαπανών αλλά και 

για τη δηµιουργία δεκάδων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας. Στρατηγική µας επιλογή 

είναι να κινητοποιήσουµε όσο το δυνατό µεγαλύτερο αριθµό δηµοσίων και ιδιωτικών 

κονδυλίων σε δράσεις ενεργειακής θωράκισης κτηρίων και µείωσης της ενεργειακής 

κατανάλωσης. Η συνεργασία του Κ.Α.Π.Ε., φορέα υψηλής ενεργειακής τεχνογνωσίας 

και του Τ.Π. & ∆. φορέα σπουδαίας οικονοµικής στήριξης της αυτοδιοίκησης, 

αποτελεί σηµαντικό βήµα στην κατεύθυνση αξιοποίησης των διαθέσιµων εθνικών 

πόρων σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και πραγµατικής οικονοµικής 

ανάπτυξης προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών». 

 

Ο κ. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, δήλωσε σχετικά: «Το Τ.Π. & ∆, στην 

περίοδο κρίσης που διανύουµε, αναλαµβάνει δυναµική πρωτοβουλία και 

πρωταγωνιστεί στη χρηµατοδότηση της περιφερειακής ανάπτυξης, παρέχοντας 

αποφασιστικά. την οικονοµική του υποστήριξη σε νέα έργα. Η συνεργασία του µε το 

Κ.Α.Π.Ε ισχυροποιεί τις κοινές δράσεις και µεγιστοποιεί το προσδοκώµενο θετικό 

αποτέλεσµα στην ανάκαµψη της οικονοµικής δραστηριότητας και στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής στις πόλεις και στην ύπαιθρο». 

 

«Σε µια δύσκολη για τη χώρα οικονοµική συγκυρία», σηµειώνει ο Πρόεδρος του 

Κ.Α.Π.Ε. καθηγητής κ. Ματθαίος Σανταµούρης, «συµβάλλουµε στην προσπάθεια 

ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας και ενισχύουµε την κινητικότητα της αγοράς 

διοχετεύοντας 200 εκ. ευρώ για έργα που θα δηµιουργήσουν χρήσιµες υποδοµές για 

τους πολίτες. Έργα που ακολουθούν ένα νέο, βιώσιµο αναπτυξιακό πρότυπο, που 

ενσωµατώνουν καινοτόµες τεχνολογίες και θα ανακινήσουν την αναπτυξιακή 

διαδικασία στην ελληνική περιφέρεια, αξιοποιώντας το επιστηµονικό δυναµικό της 

χώρας». 

 

 

 

Πληροφορίες για το Τ.Π. & ∆ανείων 

 

Το Τ.Π. & ∆ανείων αποτελεί αυτόνοµο ειδικό χρηµατοπιστωτικό οργανισµό 

(Ν.Π.∆.∆.) στην εξυπηρέτηση του ∆ηµοσίου και Κοινωνικού συµφέροντος καθώς και 

στην προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης. Λειτουργεί -από το 1919- υπό την 



εποπτεία του Υπουργείου Οικονοµικών και όλα αυτά τα έτη, έχει να επιδείξει µία 

πολύπλευρη συµβολή στα αναπτυξιακά έργα στη χώρα µας σε υποδοµές (δρόµοι, 

λιµάνια, πλατείες, ύδρευση, αποχέτευση κ.α.) καθώς και στην απόκτηση και 

βελτίωση της πρώτης κατοικίας για δηµοσίους υπαλλήλους. 

 

 

Πληροφορίες για το Κ.Α.Π.Ε. 

 

Το K.A.Π.E. λειτουργεί από το 1987 ως το εθνικό ερευνητικό Κέντρο για τις 

Ανανεώσιµες Πηγές, την Ορθολογική Χρήση και την Εξοικονόµηση Ενέργειας. Τελεί 

υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έχει παρουσιάσει πρωτότυπο 

ερευνητικό έργο και µεγάλο αριθµό συµβολαίων που υλοποίησε για την Ελληνική 

Κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Κυβερνήσεις Τρίτων Χωρών σε θέµατα 

επενδυτικών προγραµµάτων. Υποστηρίζει τον ενεργειακό σχεδιασµό της χώρας και 

αναπτύσσει την εφαρµοσµένη έρευνα για τις νέες ενεργειακές τεχνολογίες 

ενισχύοντας τη διασύνδεση τους µε το χώρο της αγοράς και των επιχειρήσεων. 

 


