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To Τ.Π. & ∆ανείων ανακοινώνει την επέκταση του επιτυχηµένου προγράµµατός του για την 

αναβάθµιση του ∆ηµοτικού Οδοφωτισµού, στο οποίο έχουν ήδη ενταχθεί προς υλοποίηση 43 

έργα ∆ήµων σε όλη την χώρα, ώστε να δίνεται η δυνατότητα συγχρηµατοδότησης της 

αναβάθµισης µε την άντληση και ιδιωτικών κεφαλαίων από την αγορά. Βασικός στόχος είναι η 

µείωση της κατανάλωσης ενέργειας, του κόστους λειτουργίας και των ενεργειακών δαπανών 

των Ο.Τ.Α. και συνεπακόλουθα η µείωση των δηµοτικών τελών για τους πολίτες, παράλληλα µε 

τον εκσυγχρονισµό και την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών και της ποιότητας ζωής. 

Η επέκταση θα βασιστεί στα εργαλεία που έχουν ήδη αναπτυχθεί για τη χρηµατοοικονοµική 

αποτίµηση των επενδύσεων αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας στις υποδοµές 

φωτισµού και τα αντίστοιχα έργα  θα υλοποιηθούν  µε το µοντέλο της  Σύµβασης Ενεργειακής 

Απόδοσης (ΣΕΑ). Στις συµβάσεις αυτές, φορείς του ∆ηµοσίου έχουν τη δυνατότητα να 

συµπράξουν µε εξειδικευµένες, στις τεχνολογίες αυτές, εταιρείες και να υλοποιήσουν επενδύσεις 

οι οποίες αποπληρώνονται από το όφελος της εξοικονοµούµενης ενέργειας.  

Για την υλοποίηση της επέκτασης αυτής, το Τ.Π. & ∆ανείων θα συνεργαστεί µε το Κ.Α.Π.Ε., την 

Ειδική Γραµµατεία (ΕΓ) Σ∆ΙΤ και τη Γ.Γ. Ενέργειας-ΥΠΕΝ. Η  επεξεργασία του επικαιροποιηµένου 

Οδηγού ωρίµανσης, των πρότυπων µελετών και  των λοιπών διαδικασιών ανάθεσης είναι σε 

προχωρηµένο στάδιο.  

Η συγχρηµατοδότηση από το Τ.Π. & ∆ανείων αφορά στην παροχή χρηµατοδότησης που 

δύναται να καλύπτει τη συµµετοχή στο έργο των ∆ηµόσιων φορέων, ώστε να µεγιστοποιηθεί το 

όφελος για τους Ο.Τ.Α. και τους πολίτες. 

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της συνεχούς συνεργασίας µε την ΕΓ Σ∆ΙΤ, το Τ.Π. & ∆ανείων, µε την 

υποστήριξη πάντα του Κ.Α.Π.Ε. και της Γ.Γ. Ενέργειας-ΥΠΕΝ, σκοπεύει να εντάσσει στους 

Οδηγούς των Ολοκληρωµένων Χρηµατοδοτικών Προγραµµάτων που σχεδιάζει και άλλους 

τοµείς, όπως ο τοµέας της Ύδρευσης, Άρδευσης (µε έµφαση σε επενδύσεις αύξησης της 

ενεργειακής αποδοτικότητας), καθώς και έργα ενεργειακής αναβάθµισης σε ενεργοβόρα 

δηµόσια κτίρια (π.χ. νοσοκοµεία) µε δυνατότητα συγχρηµατοδότησής τους µέσω Συµπράξεων 

∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ), µε βάση το µοντέλο των Συµβάσεων Ενεργειακής 

Απόδοσης (ΣΕΑ).  
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Το Τ.Π. &∆ανείων, µε τη σηµαντική τεχνική υποστήριξη του Κ.Α.Π.Ε. και τη θεσµική υποστήριξη 

της ΕΓ Σ∆ΙΤ και της  Γ.Γ. Ενέργειας-ΥΠΕΝ, στοχεύει στη διασφάλιση του ∆ηµοσίου κατά την 

υλοποίηση τέτοιων Συµπράξεων, µε τρόπο που να είναι παράλληλα οικονοµικά βιώσιµος για 

τον Ιδιωτικό Τοµέα και οικονοµικά ωφέλιµος για τους πολίτες και το Κράτος, µε αναβαθµισµένες 

δηµόσιες υποδοµές και υπηρεσίες. Οι επενδύσεις αυτές εξ’ άλλου είναι ενταγµένες στη 

γενικότερη στρατηγική της χώρας για την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, σαν µέρος 

του εθνικού σχεδίου για την καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής. 
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