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Οι δυνατότητες, η διαδικασία υλοποίησης και τα οφέλη που παρέχει το 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης των ΟΤΑ για την ενεργειακή 

αναβάθμιση των δικτύων του δημοτικού οδοφωτισμού, παρουσιαστήκαν σε 

εκδήλωση που διοργανώθηκε την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων. Το πρόγραμμα, που εκπονήθηκε από το Τ.Π.& 

Δανείων και το ΚΑΠΕ, εντάσσεται στο πρόγραμμα συγχρηματοδότησης του  Τ.Π.& 

Δανείων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων συνολικού ύψους 200 εκ. ευρώ. 

Στην κατάμεστη από εκπροσώπους, κυρίως, της τοπικής αυτοδιοίκησης αίθουσα, ο 

Υπουργός Εσωτερικών κ. Πάνος Σκουρλέτης επεσήμανε: «Στην περίπτωση των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι καταβάλλουν μια πολύ μεγάλη 

προσπάθεια τακτοποίησης  των οικονομικών τους τα χρόνια της οικονομικής 

κρίσης, προγράμματα σαν κι αυτό μπορούν να εξασφαλίσουν πολύτιμους 

πόρους. Πόρους που μπορούν να  κατευθυνθούν είτε στις  κοινωνικές δράσεις που 

αναπτύσσουν οι ΟΤΑ, είτε σε έργα περαιτέρω βελτίωσης της ζωής των δημοτών. Κι 

αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι Δήμοι έχουν χάσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό 

από τα έσοδά τους  αυτά τα δύσκολα χρόνια της λιτότητας και των περιορισμών.» 

Κατά την ομιλία του στην εκδήλωση, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γ. 

Σταθάκης ανέφερε: «Η Ελλάδα είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με την Ευρωπαϊκή 

νομοθεσία και έχει δεσμευτεί απέναντι στους στόχους που έχουν τεθεί. Αυτή τη 

στιγμή η Κυβέρνηση μας επεξεργάζεται μία νέα διευρυμένη ατζέντα για την 

εξοικονόμηση ενέργειας, μέρος μόνο της οποίας είναι τα σχετικά προγράμματα που 

θα ενισχυθούν με Ευρωπαϊκούς πόρους της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. 

Επεξεργαζόμαστε, επίσης, σημείωσε ο Υπουργός, το νομοσχέδιο για τους 

ενεργειακούς συνεταιρισμούς, ώστε να ενισχύσει τόσο την περαιτέρω προώθηση 

των ΑΠΕ, όσο και την βελτίωση της εξοικονόμησης ενέργειας. Το πλαίσιο των 

ενεργειακών συνεταιρισμών έχει ιδιαίτερη σημασία διότι δημιουργεί δυνατότητες για 

τη συμμετοχή φορέων όπως οι είναι οι Περιφέρειες, οι Δήμοι και ίδιοι οι πολίτες 

στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της εξοικονόμησης, καθώς 

ακόμη ανοίγει το δρόμο για τη δημιουργία συνεργιών μεταξύ αυτών των φορέων.» 



 

 
 

Το μεγάλο οικονομικό όφελος λόγω της σημαντικής μείωσης στο λειτουργικό 

κόστος των Δήμων, τόνισε ο Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών &Δανείων κ. 

Κ. Βαρλαμίτης, αφού μέσα από τη μείωση του λογαριασμού κατανάλωσης 

ρεύματος θα αποπληρώνεται η επένδυση, ενώ θα προκύπτει και επιπλέον θετικό 

αποτέλεσμα. Η επένδυση, σημείωσε ο κ. Βαρλαμίτης ολοκληρώνεται σχετικά 

σύντομα, με τον μέσο χρόνο να υπολογίζεται σε 3 μήνες. 

Ο πρόεδρος του ΚΑΠΕ κ. Β. Τσολακίδης αναφέρθηκε στις μεγάλες δυνατότητες 

εξοικονόμησης ενέργειας που παρέχει η ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού, 

σημειώνοντας πως στην ΕΕ καταναλώνουμε το 16% της ηλεκτρικής ενέργειας για 

φωτισμό. Η Γερμανία έχει ήδη μειώσει το ποσοστό αυτό στο 10%, και αν η χώρα μας 

επιτύγχανε αντίστοιχη μείωση, το συνολικό όφελος θα ανερχόταν σε 600 εκ. ευρώ. 

Από τη συνολική δε εφαρμογή του προγράμματος για τον οδοφωτισμό αναμένεται 

εξοικονόμηση ύψους 130εκ. ευρώ. 

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενεργειακής 

αναβάθμισης του Δημόσιου οδοφωτισμού, που εκτός των άλλων προσφέρει 

τεχνική βοήθεια προς τους Ο.Τ.Α., όπως υπόδειγμα μελετών, δωρεάν λογισμικό για 

την αξιολόγηση της επένδυσης, ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του έργου με 

πρότυπο τεύχους δημοπράτησης, καθώς και τα βήματα υλοποίησης, με τους 

ελέγχους που θα γίνονται ανά φάση. Τέλος ανακοινώθηκε η υλοποίηση 3 πιλοτικών 

έργων, ενταγμένων στο πρόγραμμα, 
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