
 
 

Κύριοι υπουργοί,  

κυρίες και κύριοι Δήμαρχοι,  

αγαπητοί προσκεκλημένοι, 

αγαπητοί συνεργάτες, 

με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε στον φιλόξενο χώρο του ΤΠ&Δ στη σημερινή 

ημερίδα με θέμα το ολοκληρωμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης των ΟΤΑ Α & Β 

Βαθμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημόσιου οδοφωτισμού.  

Η πρωτοβουλία αυτή του ΤΠ&Δ είναι ιδιαίτερα σημαντική, γίνεται για 1η φορά στην 

ιστορία του και είναι αποτέλεσμα των στοχευμένων δράσεών  του ως χρηματοδοτικού 

μοχλού ανάπτυξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο αλλά και στήριξης πολιτικών για 

την οικονομική ανάκαμψη και την οικοδόμηση βιώσιμων λειτουργιών και δομών στις 

τοπικές κοινωνίες. 

Ως 1ο ολοκληρωμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα επιλέχθηκε το έργο της ενεργειακής 

αναβάθμισης του οδοφωτισμού γιατί περιέχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που το 

καθιστούν σημαντικό. Ειδικότερα: 

Α)  Μεγάλο εύρος ενδιαφερομένων αφού αφορά σχεδόν όλους τους Δήμους της 

χώρας 

Β)  Σκοπό, ο οποίος είναι σημαντικός, ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού και 

ως εκ τούτου μείωση εκπομπών CO2.  Ας σημειωθεί ότι ο οδοφωτισμός ευθύνεται 

για το 36% του ενεργειακού κόστους των ΟΤΑ ενώ οι υπόλοιποι  ένοχοι  είναι τα 

αντλιοστάσια που συμμετέχουν στο 43% και τα κτίρια που καλύπτουν το υπόλοιπο 

21%. 

Η εξοικονόμηση ενέργειας  εκτιμάται σε πολλές περιπτώσεις άνω του 60%, αφού τα 

περισσότερα φωτιστικά είναι παλαιότερων τεχνολογιών μιας και δεν έχουν γίνει 

σημαντικές επενδύσεις στο χώρο την τελευταία δεκαετία. 

Γ)  Μεγάλο οικονομικό όφελος λόγω της σημαντικής μείωσης στο λειτουργικό κόστος 

των Δήμων, αφού μέσα από τη μείωση του λογαριασμού κατανάλωσης 

ρεύματος θα αποπληρώνεται η επένδυση ενώ θα προκύπτει και επιπλέον θετικό 

αποτέλεσμα. 

Δ)  Άμεσο όφελος για τους ΟΤΑ αφού η επένδυση ολοκληρώνεται σχετικά σύντομα, 

με τον μέσο χρόνο να υπολογίζεται σε 3 μήνες. 

Ε)  Αναβάθμιση της ποιότητας οδοφωτισμού με θετικές επιπτώσεις στην κοινωνία, 

στην ασφάλεια των πολιτών κλπ  

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα. Τα στοιχεία που περιέχει είναι 

 ο οδηγός του προγράμματος με τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν από 

τους ΟΤΑ,  

 το πρότυπο τεύχος μελέτης   

 το αναγκαίο λογισμικό για τον υπολογισμό της εσωτερικής απόδοσης της 

επένδυσης αλλά και πινάκων και λοιπών στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν 

στη μελέτη.  

 τις τεχνικές προδιαγραφές με προτυποποιημένο τεύχος δημοπράτησης, έτσι 

ώστε να εξασφαλιστεί η ποιότητα του έργου χωρίς όμως φωτογραφικές 

διατάξεις  

 

 

 



 
 τον έλεγχο της μελέτης και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών καθ΄όλη τη 

διάρκεια της επένδυσης, αφού στον κάθε Δήμο υπάρχουν ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά 

  την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του έργου  

 και τις εναλλακτικές χρηματοδοτικές δυνατότητες μέσα από το  πρόγραμμα 

συγχρηματοδότησης που προσφέρεται με την ΕΤΕπ. 

 

Συνεργάτης και τεχνικός Σύμβουλος του ΤΠ&Δ στο έργο είναι το ΚΑΠΕ, που αποτελεί τον 

επίσημο σύμβουλο της πολιτείας σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης. 

Τι γίνεται στην  πράξη. Ήδη, επιτρέψτε μου την έκφραση, 1 ανεπίσημο πιλοτικό 

πρόγραμμα - αυτό του Δήμου Έδεσσας- είναι σε εξέλιξη ενώ θα τις προσεχείς ημέρες 

θα ξεκινήσουν 3  πιλοτικά προγράμματα. 

Ποιες είναι οι προκλήσεις από αυτή την προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει με το ΚΑΠΕ 

πριν από αρκετούς μήνες καθώς και από αντίστοιχα προγράμματα που θα 

ακολουθήσουν.  

Ένα πρόγραμμα με αυτά τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να καταφέρει: 

1) να αντιμετωπίσει τις εγγενείς αδυναμίες των ΟΤΑ, τις γραφειοκρατικές αντιλήψεις, 

την υποστελέχωση,  την έλλειψη εξειδίκευσης, παράγοντες που είναι ανασχετικοί 

στην  υλοποίηση μη «κοινών» επενδυτικών προγραμμάτων. Δηλαδή, να κάνει την 

υλοποίηση των έργων, επιτρέψτε μου την έκφραση, πιο  εύκολη και προσιτή από 

τους ΟΤΑ. Τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής δείχνουν ότι έχει προκληθεί έντονο 

και άμεσο ενδιαφέρον για ένταξη στο πρόγραμμα πολλών Δήμων οι οποίοι έχουν 

ήδη ξεκινήσει τις σχετικές διαδικασίες. 

2) Να αξιοποιήσει εκείνους τους  Δημόσιους φορείς  που διαθέτουν αξιόλογο 

επιστημονικό δυναμικό κι έχουν και την κατάλληλη εξειδίκευση για να  

υποστηρίξουν την επενδυτική δραστηριότητα των ΟΤΑ ξεπερνώντας στενές 

γραφειοκρατικές και ιδιοκτησιακές αγκυλώσεις ενώνοντας τις δυνάμεις τους σε ένα 

κοινό στόχο. Για τον σκοπό, αυτό το ΤΠ&Δ έχει αναπτύξει προγραμματικές 

συμβάσεις με το ΚΑΠΕ, την ΕΕΤΑΑ τη ΠΕΤΑ ενώ έπονται το ΤΕΕ η ΜΟΔ κ.α. με 

διακριτούς αλλά σημαντικούς ρόλους και στόχους ο καθένας εξ αυτών στην 

εξασφάλιση ενός πλέγματος ουσιαστικών λύσεων προς την τοπική αυτοδιοίκηση. 

Λύσεις που βοηθούν ουσιαστικά τους ΟΤΑ στην υλοποίηση των επενδυτικών τους 

προγραμμάτων με αξιοπιστία, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.  

3) Να διασφαλίσει αφενός την αποδοχή του προγράμματος στην αγορά και 

αφετέρου τη διαμόρφωση  όρων και συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού. Αυτό που 

αποκομίσαμε από τους ανθρώπους της αγοράς είναι το ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

τους για την πρωτοβουλία μας αυτή που θα ορίζει, τουλάχιστον για τα έργα που 

χρηματοδοτεί το ΤΠ&Δ, ένα ξεκάθαρο προκαθορισμένο πλαίσιο κανόνων  και 

προϋποθέσεων που βοηθά όλες τις υγιείς επιχειρήσεις. 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Με τη δράση αυτή, ξεκινά το ΤΠ&Δ ένα πρόγραμμα δημιουργίας ολοκληρωμένων 

λύσεων προς την τοπική αυτοδιοίκηση για την υλοποίηση  στοχευμένων έργων και 

δράσεων που κοινός παρονομαστής τους θα είναι το εύρος εφαρμογής και τα οφέλη 

για τις τοπικές κοινωνίες,  αποσκοπώντας στην επιτάχυνση της υλοποίησης των 

επενδυτικών προγραμμάτων των ΟΤΑ, παρέχοντας παράλληλα  υπηρεσίες υψηλής 

προστιθεμένης αξίας χωρίς πρόσθετο κόστος για αυτούς. 

Οι επενδύσεις των ΟΤΑ στις σημερινές συνθήκες έχουν σημαντική συμβολή στην 

ανάπτυξη και την έξοδο της οικονομίας από την κρίση, αφού αυτές δεν εξαρτώνται 

αφενός από μακροοικονομικές προβλέψεις και αφετέρου από προϋποθέσεις άμεσης 



 
κερδοφορίας όπως οι ιδιωτικές επενδύσεις. Αντίθετα, πολλές από τις επενδύσεις των 

ΟΤΑ, εκτός από το εμφανές  κοινωνικό όφελος, βοηθούν στην ανάπτυξη τοπικών 

μικρών ή και μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων ενώ μεγάλο μέρος  των χρημάτων της 

επένδυσης παραμένει στις τοπικές  κοινωνίες με αποτέλεσμα να υπάρχει  μια 

δευτερογενής αναπτυξιακή μόχλευση.  

 

Αγαπητοί προσκεκλημένοι, 

Δεν είναι η μόνη πρωτοβουλία που το ΤΠ&Δ έχει πάρει αυτό το διάστημα για να στηρίξει 

την Περιφερειακή Ανάπτυξη. 

1. Στηρίζει αδιάκοπα όλα τα επενδυτικά σχέδια  των ΟΤΑ μέσω του προγράμματος 

συγχρηματοδότησης του ΤΠ&Δ - ΕΤΕπ. 

 Οι συνολικές εγκρίσεις και προεγκρίσεις χρηματοδοτήσεων το τελευταίο 

18 μηνο αφορούν σε επενδύσεις προϋπολογισμού άνω των 200 εκατ € 

εκ των οποίων το 50% περίπου αφορά σε ενεργειακά έργα.  

 Ενώ τα προγράμματα που είναι σε επεξεργασία αφορούν σε επενδύσεις 

άνω των 40 εκατ € 

2. Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη  η πρωτοβουλία για να επιδοτηθούν  από το ΤΠΔ οι 

μελέτες  των  μικρών δήμων (κυρίως ορεινών, ημιορεινών και νησιωτικών)  που δεν 

διαθέτουν υποδομές με σκοπό να επιταχυνθούν οι διαδικασίες υλοποίηση έργων 

τάξεως 100 εκατ€    

3. Επίσης, το ΤΠ&Δ καλύπτει το σύνολο ή μέρος του  κόστους των  υλικών των 

έργων στα οποία απασχολούνται οι ωφελούμενοι από το πρόγραμμα 

«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 

(θύλακες ανεργίας)» του Υπουργείου Εργασίας σε 51 Δήμους σε όλη τη χώρα στο 

οποίο απασχολούνται περίπου 20.000 μακροχρόνια άνεργοι σε καθορισμένα / 

εγκεκριμένα έργα μικρής κλίμακας που υλοποιούνται στους Δήμους αυτούς.  

4. Τέλος, το ΤΠ&Δ έχει πάρει πρωτοβουλίες και μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας των 

Δήμων μέσω των προγραμμάτων αναχρηματοδότησης και ισοσκέλισης 

προϋπολογισμού που, σε πλήρη εφαρμογή του προγράμματος, οδηγούν σε 

ενίσχυση της ρευστότητας των Δήμων άνω των 50 εκατ € ετησίως  

 

Αγαπητοί προσκεκλημένοι, 

Θα ήταν παράλειψή μου αν δεν ευχαριστούσα όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση 

του προγράμματος: 

 

 Κατ΄ αρχήν την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τον κ Χρ. Κοντογιώργο που 

είναι εδώ μαζί μας, αφού η συμμετοχή της ΕΤΕπ και η άμεση ανταπόκρισή και 

χρηματοδοτική  στήριξή της είναι καθοριστική για την επιτυχία του προγράμματος  

 τα στελέχη του ΚΑΠΕ και τον πρόεδρο του κ Β. Τσολακίδη,  χωρίς τους οποίους δεν 

θα λειτουργούσε το πρόγραμμα 

 τους 2 Υπουργούς που παρευρίσκονται σήμερα μαζί μας τον κ Π. Σκουρλέτη, 

Υπουργό Εσωτερικών, και τον κ. Γ. Σταθάκη, Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

που έχουν ένα μοναδικό κοινό χαρακτηριστικό. Συμμετείχαν και βοήθησαν στην 

υλοποίηση του προγράμματος μέσα από 2 διαφορετικές υπουργικές θέσεις ο 

καθένας, και τα στελέχη των υπουργείων τους με ειδική αναφορά στον κ. Πέτρο 

Αλληλόμη,  

 

 



 
 

 την ηγεσία και τα στελέχη του Υπ Οικονομίας που σήμερα δεν μπόρεσαν να είναι 

εδώ αφού παρευρίσκονται στα εγκαίνια ενός σημαντικού για τη χώρα έργου,  

 τον υπουργό και τον αν υπουργό Οικονομικών, οι οποίοι υποστηρίζουν έμπρακτα 

τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του ΤΠΔ και τα στελέχη του υπουργείου τους 

 την ΚΕΔΕ για τη συνεργασία και τη συμβολή της στη διαμόρφωση και την προβολή 

του προγράμματος στους ΟΤΑ,  

 τον Περιφερειάρχη Αννοβέρου και το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης για την πρόσκληση και φιλοξενία πολυμελούς ομάδας 

μας από ΤΠΔ, ΚΑΠΕ και ΚΕΔΕ για την επίδειξη αντίστοιχων προγραμμάτων, 

εμπειριών και συμπερασμάτων με τους οποίους και το Ελληνογερμανικό 

Επιμελητήριο θα διοργανώσουμε 2 σχετικές ημερίδες στην Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη. 

 τους Δημάρχους και δεκάδες στελέχη των Δήμων οι οποίοι συμμετείχαν σε 

οργανωμένα workshops για την διαμόρφωση του προγράμματος  

 φυσικά, αρκετούς φορείς της αγοράς οι οποίοι μας έδωσαν σημαντικές συμβουλές 

και διέθεσαν πολύτιμο μέρος του χρόνου τους  για να στηθεί ένα πρόγραμμα που 

θα μπορεί να λειτουργήσει διασφαλίζοντας όρους και προϋποθέσεις υγιούς 

ανταγωνισμού  

 τέλος, ειδική αναφορά στα στελέχη και τους εργαζόμενους του ΤΠ&Δ τους οποίους 

θα ήθελα να ευχαριστήσω δημοσίως όπως και στον σύλλογο εργαζομένων του 

ΤΠ&Δ, ο οποίος έχει αναλάβει όλη την τεχνική υποστήριξη της σημερινής ημερίδας. 

Κυρίες και κύριοι,  

θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και να καλέσω τον 

Υπουργό Εσωτερικών, κ. Π. Σκουρλέτη, να απευθύνει έναν σύντομο χαιρετισμό. 

 

 

 

 


