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Αθήνα, 13 Ιουλίου 2017
Το Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων, µε τη συνεργασία του ΚΑΠΕ, ανέλαβε την
πρωτοβουλία για την ανάπτυξη χρηµατοδοτικού προγράµµατος, µε σκοπό την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε δηµοτικές εγκαταστάσεις ΟΤΑ Α’ & Β’
βαθµού,

αλλά

και

γενικότερα

σε

εγκαταστάσεις

ΝΠ∆∆

(πανεπιστήµια,

νοσοκοµεία κ.ά), µέσω εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθµών µε εφαρµογή
ενεργειακού συµψηφισµού.
Σύµφωνα µε την προγραµµατική συµφωνία που υπέγραψαν οι δυο φορείς την
Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017, το Τ.Π. & ∆ανείων αναλαµβάνει τη χρηµατοδότηση των
έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που θα πραγµατοποιήσουν σε
εγκαταστάσεις τους ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθµού, µέσω εγκατάστασης
φωτοβολταϊκών σταθµών µε εφαρµογή ενεργειακού συµψηφισµού. Αντίστοιχα,
το ΚΑΠΕ θα παράσχει την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη του προγράµµατος,
την αξιολόγηση των υποβαλλόµενων αιτήσεων, καθώς και τη µέτρηση και
επαλήθευση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και της απόδοσης του
φωτοβολταϊκού σταθµού. Το κόστος της παρεχόµενης τεχνικής υποστήριξης δεν
θα επιβαρύνει τους ΟΤΑ καθώς θα καλύπτεται εξ΄ ολοκλήρου από το Τ.Π. &
∆ανείων.
Το όφελος (εξοικονόµηση) από την εγκατάσταση ενός φ/β συστήµατος µε
χρήση ενεργειακού συµψηφισµού, στην 25ετή διάρκεια της ζωής του και
συνυπολογίζοντας

το

κόστος

προµήθειας/εγκατάστασης/εξυπηρέτησης

πιθανού δανείου του φ/β σταθµού, µπορεί να υπερβεί το 35%, σε σχέση µε την
προηγούµενη δαπάνη για ηλεκτρική ενέργεια.
Συγκεκριµένα, τα στάδια του προγράµµατος προβλέπουν:
• δράσεις προετοιµασίας (σύνταξη Τεχνικού Οδηγού, υποδειγµάτων αίτησης
& τεχνοοικονοµικής µελέτης, πρότυπων τευχών δηµοπράτησης κ.ά.),

• ανάπτυξη

λογισµικού

εξαγωγής

ενεργειακών,

περιβαλλοντικών

και

χρηµατοοικονοµικών δεικτών του προγράµµατος,
• αξιολόγηση της τεχνοοικονοµικής µελέτης και των προδιαγραφών του
έργου, που υποβάλλεται µε το αίτηµα δανειοδότησης στο Τ.Π. & ∆ανείων,
πριν την προµήθεια του φωτοβολταϊκού σταθµού,
• µετρήσεις, πιστοποιήσεις και παρακολούθηση της ετήσιας παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας και του οικονοµικού οφέλους του φωτοβολταϊκού
σταθµού κατά τη λειτουργία του.
Πρόκειται για µία ακόµη από τις αναπτυξιακές και χρηµατοδοτικές πρωτοβουλίες
του Τ.Π. & ∆ανείων, µετά και την επιτυχία του προγράµµατος για τον οδοφωτισµό
για την οποία συνεργασθήκαµε µε το ΚΑΠΕ, που έρχεται να υποστηρίξει και να
καλύψει τις ανάγκες των δηµοσίων οργανισµών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
δήλωσε ο Πρόεδρος του Ταµείου κ. Κ. Βαρλαµίτης.
Η µείωση της κατανάλωσης ενέργειας και ο περιορισµός της εκποµπής των
αερίων θερµοκηπίου αποτελεί βασικό στόχο της εθνικής ενεργειακής πολιτικής
της χώρας, τόνισε ο Πρόεδρος του ΚΑΠΕ κ. Β. Τσολακίδης. Η παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών µε
εφαρµογή ενεργειακού συµψηφισµού θα καλύψει σηµαντικό µέρος των αναγκών
ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία δηµοσίων και δηµοτικών
κτιρίων και εγκαταστάσεων, οδοφωτισµού, ύδρευσης και αποχέτευσης.

