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Ενημέρωση για τα νέα χρηματοδοτικά 
προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών 

& Δανείων για τους ΟΤΑ 

 

Ράλλης Γκέκας 



ΤΟ ΔΙΛΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΤΑ 

Μειωμένα έσοδα 
Περιορισμοί στη 

χρηματοπιστωτική 
αγορά  

Αύξηση της ζήτησης 
για επενδυτικές 

δαπάνες  



ΤΟ ΔΊΛΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΔΉΜΩΝ 

Δραστική μείωση των 
εσόδων τους κατά τη 
διάρκεια της κρίσης 

Στεγνή χρηματοπιστωτική 
αγορά  

Αδυναμία προσφυγής σε 
διεθνή χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα 

Αδυναμία 
παρακολούθησης από 

πολλούς, ιδιαίτερα 
μικρούς δήμους, των 

γραφειοκρατικών 
απαιτήσεων του ΕΣΠΑ 

Ανάγκη για επενδύσεις  

Ζήτηση για 
χρηματοδότηση 

επενδυτικών δαπανών 
που δεν είναι επιλέξιμες 

στο ΕΣΠΑ 



Οι ελληνικοί δήμοι έχουν ανάγκη από 
σύγχρονα, εξειδικευμένα και οικονομικά, 

χρηματοπιστωτικά εργαλεία ώστε να 
καλύψουν τις επενδυτικές τους ανάγκες  



ΤΟ ΤΑΜΕΊΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΏΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΊΩΝ ΠΡΟΤΕΊΝΕΙ: 

Πρόγραμμα 
χρηματοδότησης 

των δήμων, σε 
συνεργασία με 
την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα 
Επενδύσεων  



ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΉΜΩΝ ΤΠΔ-Ε. Τ.ΕΠ. 

Οδικό Δίκτυο - Μεταφορές 

Αναβάθμιση δημόσιων 
κτιρίων & εγκαταστάσεων – 

Εκσυγχρονισμός κτιρίων 
Δημόσιας Διοίκησης 

Πολιτιστική, ιστορική & 
αρχιτεκτονική κληρονομιά 

Χώροι πρασίνου & 
αποκατάσταση ανοιχτών 

δημοσίων χώρων 

Υγεία/Κοινωνική Υποδομή Στέγαση 
Εκπαιδευτικές/ 

Αθλητικές Εγκαταστάσεις 
Βελτίωση Περιβάλλοντος 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 



ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΉΜΩΝ ΤΠΔ-Ε. Τ.ΕΠ. 

Το ποσοστό 
χρηματοδότησης μπορεί να 

φτάσεις έως το 100% του 
κόστους επένδυσης 

Το κόστος των επιλέξιμων 
έργων δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα 50 εκ.€. 

Μεγάλη διάρκεια 
αποπληρωμής δανείου έως 

25 έτη 

Δυνατότητα επιλογής 
μεταξύ κυμαινόμενου ή 

μικτού επιτοκίου με 
προνομιακή τιμολόγηση 

Ειδικό πρόγραμμα 
χρηματοδότησης για τη 

μελέτη & την 
απαλλοτρίωση, (αν 
απαιτείται), για την 

πραγματοποίηση της 
επένδυσης 

ΌΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ: 



ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΉΜΩΝ ΤΠΔ-Ε.Τ.ΕΠ. 

Πλήρη δωρεάν υποστήριξη 
για τη δημιουργία & 

υποβολή του φακέλου 
χρηματοδότησης  

Γρήγορες -ευέλικτες 
διαδικασίες έγκρισης, εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών από 
την υποβολή του φακέλου 

Πιστοποίηση / τεχνική 
βοήθεια ολοκλήρωσης του 

έργου, χωρίς κόστος για τους 
ΟΤΑ  

ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΎΝΣΕΙΣ:  



ΤΑ ΕΙΔΙΚΆ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΉΜΟΥΣ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΤΟΥ ΤΠΔ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ 



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Πρότυπα τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του 
έργου 

Τεχνική βοήθεια  

ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ: 

Προετοιμασία φακέλου χρηματοδότησης με κάλυψη του κόστους από το ΤΠΔ 
Εναλλακτικά σχήματα ώστε να καλύπτεται η εγγυητική ευθύνη του αναδόχου 

Χρηματοδότηση μέχρι του 100% της επένδυσης με 
προνομιακούς όρους. 



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Α) Αγορά νέων απορριμματοφόρων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 
διαφόρων μεγεθών  

Β) Αγορά υπόγειων κάδων απορριμμάτων σε επιλεγμένα σημεία  

Γ) Αγορά νέων σαρώθρων, τεμαχιστών, φορτωτών και λοιπού 
μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας, τα οποία συνδυάζονται 
κατά κύριο λόγο με τον στόλο των απορριμματοφόρων & λοιπού 
εξοπλισμού 

ΕΠΙΛΈΞΙΜΕΣ ΔΑΠΆΝΕΣ: 



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Πλήρη δωρεάν υποστήριξη για τη δημιουργία & υποβολή του φακέλου 
χρηματοδότησης προς ΤΠ&Δ και ΕΤΕπ 

Προνομιακό επιτόκιο & χρηματοδότηση μέχρι του 100% της επένδυσης 

Γρήγορες - ευέλικτες διαδικασίες έγκρισης, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την 
υποβολή του φακέλου 

Διάρκεια αποπληρωμής δανείου έως 8 έτη 

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ: 



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Οδικό Δίκτυο - 
Μεταφορές 

Αναβάθμιση δημόσιων 
κτιρίων & 

εγκαταστάσεων – 
Εκσυγχρονισμός κτιρίων 

Δημόσιας Διοίκησης 

Πολιτιστική, ιστορική & 
αρχιτεκτονική 
κληρονομιά 

Χώροι πρασίνου & 
αποκατάσταση ανοιχτών 

δημοσίων χώρων 

Υγεία/Κοινωνική 
Υποδομή 

Στέγαση 
Εκπαιδευτικές/Αθλητικές 

Εγκαταστάσεις 

Βελτίωση 
Περιβάλλοντος / 

Ενέργεια 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Προνομιακό επιτόκιο. 

Κάλυψη μέχρι του 100% του κόστους της μελέτης. 

Διάρκεια δανείου 3 έτη με εξόφληση στο τέλος της περιόδου και 
πληρωμή ενδιάμεσα μόνο τόκων.  

Επέκταση της διάρκειας του δανείου πέραν της 3ετίας κι 
εξόφληση με τοκοχρεολυτικές δόσεις μόνο στην περίπτωση 

ολοκλήρωσης της επένδυσης.  

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ: 



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ 

Α) Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της διαδικασίας απαλλοτρίωσης από 
τα εξειδικευμένα & με πλούσια εμπειρία σε απαλλοτριώσεις στελέχη του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Β) Δυνατότητα χρηματοδότησης της απαλλοτρίωσης με την προϋπόθεση ότι 
αυτή εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα χρηματοδότησης της επένδυσης, η 
οποία & θα ολοκληρωθεί εντός τριετίας από την καταβολή των χρημάτων.  

Γ) Εκκαθάριση της απαλλοτρίωσης βάσει του Ν. 2882/02, με τρόπο οριστικό & 
χωρίς καμία αμφισβήτηση. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ 

Προνομιακό επιτόκιο & 
χρηματοδότηση μέχρι το 

100% της επένδυσης 

Γρήγορες -ευέλικτες 
διαδικασίες έγκρισης, εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών από 
την υποβολή του φακέλου 

Διάρκεια αποπληρωμής 
δανείου έως 25 έτη 

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ: 



Για πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όρους και 
προϋποθέσεις, απευθυνθείτε στα στελέχη της Δ/νσης Δανείων Ν.Π.(Δ7) 

του Τ.Π.& Δανείων ή στην ιστοσελίδα του Ταμείου 

www.tpd.gr  

http://www.tpd.gr/
http://www.tpd.gr/
http://www.tpd.gr/
http://www.tpd.gr/
http://www.tpd.gr/


Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας 

Δρ. Ράλλης Γκέκας 
 

rgkekas@skepsis.net.gr 

 

www.skepsis.net.gr 
 

mailto:rgkekas@skepsis.net.gr
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