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Το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, με την τεχνική υποστήριξη του ΚΑΠΕ και υπό 

τις κατευθύνσεις της ΓΓ Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ, σχεδίασε 

και θέτει σε εφαρμογή ένα νέο, ευρύ χρηματοδοτικό πρόγραμμα με στόχο τη 

βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του οδοφωτισμού των δήμων.  

Ο οδοφωτισμός ευθύνεται για μεγάλο μέρος της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 

στους Δήμους, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των φωτιστικών σωμάτων που 

χρησιμοποιούνται σήμερα είναι παλιάς τεχνολογίας, δηλαδή σημαντικά πιο 

ενεργοβόρα σε σχέση με φωτιστικά σώματα και λαμπτήρες νέας τεχνολογίας. Η 

τοποθέτηση σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων, που υποστηρίζεται 

από το νέο πρόγραμμα, οδηγεί σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας με 

συνεπαγόμενη μείωση του λειτουργικού κόστους. 

Στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας, που υπέγραψαν οι δυο φορείς την 

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  

αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση και παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων 

αναβάθμισης του δημοτικού οδοφωτισμού, ενώ το ΚΑΠΕ θα παρέχει την 

απαραίτητη τεχνική υποστήριξη του προγράμματος, την αξιολόγηση των 

υποβαλλόμενων αιτήσεων, καθώς και τη μέτρηση και επαλήθευση της 

εξοικονόμησης ενέργειας και φωτεινής απόδοσης που επιτυγχάνεται. 

Συγκεκριμένα, τα στάδια του προγράμματος προβλέπουν: 

• δράσεις προετοιμασίας (σύνταξη Τεχνικού Οδηγού, υποδειγμάτων αίτησης & 

πρότυπων τευχών δημοπράτησης κ.ά.),  



 

• αξιολόγηση των, υποβαλλόμενων από τους Δήμους αιτήσεων δανειοδότησης 

στο Τ.Π. και Δανείων,   

• επιτόπιες μετρήσεις μετά την εκτέλεση του έργου για την επαλήθευση της 

ενεργειακής και φωτεινής απόδοσης του έργου, 

• παρακολούθηση της ενεργειακής απόδοσης του έργου κατά τη λειτουργία 

του. 

Η αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας από την εφαρμογή του προγράμματος 

μπορεί να ανέρχεται, με συντηρητικές εκτιμήσεις, μεταξύ 30-50% των 

ενεργειακών καταναλώσεων των Δήμων για τον οδοφωτισμό, με αντίστοιχη 

μείωση των δαπανών.  Παράλληλα, προσφέρει σημαντικά οφέλη στο  

περιβάλλον, συμβάλλοντας αποφασιστικά στον περιορισμό της εκπομπής των 

αερίων θερμοκηπίου και στη σταδιακή μετάβαση στην οικονομία χωρίς 

άνθρακα, που αποτελεί βασικό στόχο της εθνικής ενεργειακής πολιτικής της 

χώρας. 
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