
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συνεργασία ΚΑΠΕ - Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων 
παρέχει τη δυνατότητα κάλυψης και µη ενεργειακών δαπανών για 
τα έργα που θα ενταχθούν στο Πρόγραµµα «Αστικές Βιοκλιµατικές 

Αναβαθµίσεις ∆ηµόσιων Ανοικτών Χώρων» 
 
 
Με τη χορήγηση δανείων µε ευνοϊκούς όρους από το Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων θα µπορούν να καλυφθούν οι δαπάνες για 

συµπληρωµατικά έργα που θα πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο του 

προγράµµατος «Αστικές Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ∆ηµόσιων 

Ανοικτών Χώρων» του ΕΠΠΕΡΑΑ-ΕΣΠΑ. Πρόκειται για δαπάνες που 

κρίνονται απαραίτητες µεν για την πληρέστερη σχεδίαση και υλοποίηση 

των σχετικών έργων, αλλά είναι δεν επιλέξιµες, ως µη ενεργειακές.  

Η νέα αυτή δυνατότητα προβλέπεται στο πλαίσιο της Προγραµµατικής 

Συµφωνίας Συνεργασίας  που θα υπογράψει  το ΚΑΠΕ, που είναι ο 

ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης του έργου «Αστικές Βιοκλιµατικές 

Αναβαθµίσεις ∆ηµόσιων Ανοικτών Χώρων», µε το Ταµείο Παρακαταθηκών 

και ∆ανείων. Στόχος της συνεργασίας είναι η παροχή ολοκληρωµένης, 

τεχνικής και οικονοµικής υποστήριξης σε έργα ενεργειακού/ 

περιβαλλοντικού χαρακτήρα που υλοποιούν οι Οργανισµοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Η επιλογή των προς υποστήριξη έργων θα γίνεται µε κύριο 

κριτήριο την ωριµότητά τους, ως προς τη δυνατότητα άµεσης υλοποίησης, 

καθώς και τη συνεισφορά τους στην εξοικονόµηση ενέργειας και στη 

µείωση τοπικών περιβαλλοντικών προβληµάτων. 

 

Το ΚΑΠΕ, διαθέτοντας την απαραίτητη εµπειρία και τεχνογνωσία, θα 

αναλαµβάνει την τεχνική και διαχειριστική υποστήριξη των έργων και 

προγραµµάτων, ενώ το Ταµείο θα καλύπτει µερικά ή συνολικά τη 

χρηµατοδότησή τους. Συγκεκριµένα, η συµµετοχή του Ταµείου, µε τη 

χορήγηση δανείων µε ευνοϊκούς όρους, θα αφορά σε: 

 

• υπάρχοντα προγράµµατα, όπου το Ταµείο µπορεί να καλύψει µέρος 

ή το σύνολο της ιδίας συµµετοχής των δικαιούχων, καθώς και µέρος 



ή το σύνολο δαπανών που είναι απαραίτητες για την πληρέστερη 

υλοποίηση των έργων, αλλά δεν είναι επιλέξιµες, ως µη ενεργειακές 

δαπάνες. 

• νέα προγράµµατα, όπου το Ταµείο θα δύναται να καλύψει το σύνολο 

της χρηµατοδότησης.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 

απευθύνονται: 

• στο ΚΑΠΕ, κα Κ. Βασιλακοπούλου, τηλ. 210-6607445, email: 

kvasilak@cres.gr, 

• στο Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων, κ. Παναγιώτης Καούρας,  

τηλ. 210 3694228, email: d07usr2@tpd.gr 

 
 
 


