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Δεκέμβριος 2016 



 1839 -1940 

 Ιδρύθηκε το 1839 και 
άρχισε το 1919 να 
λειτουργεί σαν ένας 
αυτόνομος ειδικού σκοπού 
Χρηματοπιστωτικός 
Οργανισμός (ν 1608/1919). 

 Αντικείμενο η Σύσταση 
παρακαταθηκών και η 
χρηματοδότηση έργων 
Δημόσιου και Κοινωνικού  
συμφέροντος. 

 

      Με λίγα λόγια... 

 Δημόσιος μη 
κερδοσκοπικός 
οργανισμός λειτουργεί με 
τη μορφή ΝΠΔΔ. 

 Σκοπό έχει την κοινωνική 
και περιφερειακή 
ανάπτυξη. 

 Υπάγεται στο Υπουργείο 
Οικονομικών (Γενικό 
Λογιστήριο).  

 Συγκέντρωση κεφαλαίων, 
(λήψη καταθέσεων, 
Ταμειακή Υπηρεσία για 
διαχείριση διαθεσίμων 
Νομαρχιών και Δήμων) 

 Χορήγηση Δανείων σε: 

 Νομαρχίες & Δήμους 

 Δημόσιους 
Υπαλλήλους για 
Στεγαστικές ανάγκες 

2010 έως σήμερα 

 Συμμετοχή σε Αναπτυξιακούς 
Φορείς 

 Συγχρηματοδότηση ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων 

 Διαχωρισμός της λειτουργίας του, 
σε δεσμευμένο και εμπορικό 
τομέα, με περιορισμό επέκτασης 
εργασιών του εμπορικού τομέα 
(καταθέσεις, δάνεια προς ΝΠΙΔ 
και φυσικά πρόσωπα) μέχρι τον 
πλήρη απομείωσή του. 

 

1945 - 2009 

1. Σύντομη εισαγωγή..... 
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ΚΕΦΑΛΑΙAΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

ΥΨΗΛΗ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
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2. Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Π.&Δ. 
 
 

ΤΟ Τ.Π.&Δ. ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 



3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ  Τ.Π.&Δ. 

Ε.Τ.Επ. 
(2013)  

Συγχρηματοδότηση έργων Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ιδιαίτερα 
ευνοϊκούς όρους (πρόγραμμα 200εκ. Ευρώ).  

CASA DEPOSITI E PROSITI (2014) 
 

Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και κοινές δράσεις στις δυο πλευρές της 
Αδριατικής. 

ΠΕΤΑ ΑΕ 
Προγραμματική  Σύμβαση 
(2016) 

Παροχή βοήθειας στους Ο.Τ.Α. για  την υλοποίηση του προγράμματος 
χρηματοδότησης επενδύσεων ποσού 200 εκ € για τα έτη 2014 - 2017. 

ΚΑΠΕ, ΕΕΤΑΑ (2016) 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας  

Προτυποποίηση μελετών και παρακολούθηση υλοποίησης έργων. 

- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ  
- CAISSE DES DEPOTS 
   (Υπό ανάπτυξη)  

Ανταλλαγή εμπειρίας,  λήψη τεχνογνωσίας και  προσέλκυση 
κεφαλαίων. 
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ELTI (European Long Term 
Investors) Μέλος (2013) 

Τεχνογνωσία και συμμετοχή στις διαβουλεύσεις για τη 
χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων στην ΕΕ. 
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4. ΤΟ Τ.Π.&Δ. ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ 
 

Υποστήριξη και συνεχή χρηματοδότηση 
έργων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την 

τοπική & περιφερειακή ανάπτυξη της 
χώρας. Καλύπτει το 75% των 

χρηματοδοτικών αναγκών των Ο.Τ.Α. 

Σύμβουλος της Πολιτείας για την εύρεση 
χρηματοδοτικών λύσεων στους Ο.Τ.Α. με συνεχείς 
προτάσεις και μέτρα (πχ επιμήκυνση δανείων Ν. 

4093/12, ισοσκέλιση προϋπολογισμού  Ν. 4325/15, 
αναχρηματοδότηση δανείων Ν.4316/15, ειδικοί 

λογαριασμοί κτλ) 
 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΙ 
 

Αρωγός στην προσπάθεια εξυγίανσης και 
εξορθολογισμού των υποχρεώσεων των 

Δήμων. 

Συνεχείς πρωτοβουλίες και δράσεις στο εσωτερικό 
και το εξωτερικό για δημιουργία τεχνογνωσίας και 

προσέλκυση κεφαλαίων. 



5. ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. 

 

 

 
Προσβασιμότητα 

 

 

Ενιαίοι Κανόνες  
 

 

 
Προκαθορισμένοι 

διαφανείς όροι  
 
 

Ταχύτητα  
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Χρηματοδοτεί μόνο  ΟΤΑ, ενώσεις 
τους, συνδέσμους τους & ΝΠΔΔ  

Μόνο καθορισμένα 
έργα υποδομής 

Μηχανήματα 
κι εξοπλισμό 

των έργων 

Τις 
απαλλοτρι-
ώσεις των 

έργων αυτών 

Λοιπά 
έργα 

Άρνηση 
ενδιαφέροντος 

από τρεις (3) 
τράπεζες 

Τις μελέτες τους 
 

 
Βελτίωση 
ταμιακών 

ροών 
 

6. ΥΦΕΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ Τ.Π.&Δ. (Π.Δ. 169/2013) 

 
Αναχρημα-
τοδότηση 

 

 
Εξυγίανση 

 



7. Νέες προτάσεις για χρηματοδότηση επενδύσεων 

Νέες 
επενδύσεις 

Αύξηση 
Δικαιούχων 

 

Επιτάχυνση  
διαδικασιών 

 

Ενίσχυση 
χρηματοδοτικών 

λύσεων 
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8.  ΟΙ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ  ΤΟΥ Τ.Π.Δ. 
 

1. Πρόγραμμα συγχρηματοδότησης  Ε.Τ.Επ. – Τ.Π.&Δ. 

2. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ιδίων πόρων Τ.Π.&Δ. 

3. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΣΔΙΤ του Τ.Π.&Δ. 

4. Πρόγραμμα Εξυγίανσης Δήμων 
 Πρόγραμμα  Αναχρηματοδότησης Δανείων 

 Πρόγραμμα Ισοσκέλισης Προϋπολογισμού 

5. Ειδικοί λογαριασμοί επιχορήγησης 

6. Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία 

ΤΟ Τ.Π.&Δ. ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ  



  Οδικό δίκτυο, 
μεταφορές  

Νέες πλακοστρώσεις, ενίσχυση δρόμου, βελτιώσεις 
ασφάλειας, ποδηλατόδρομοι και πεζόδρομοι, χώροι 
στάθμευσης για την ενθάρρυνση διασύνδεσης με/από τα 
μέσα μαζικής μεταφοράς, λεωφορειολωρίδες, κυκλικοί 
κόμβοι, άλλες παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βιώσιμη 

κινητικότητα.  
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9α. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ε.Τ.Επ.–Τ.Π.&Δ.                    (1/5) 
 

ΣΚΟΠΟΣ 

Εκπαιδευτικές/ 
Αθλητικές 
εγκαταστάσεις 

 

Δευτερεύοντα έργα που αποσκοπούν στη βελτίωση της 
ποιότητας και της λειτουργικότητας των σχολικών κτιρίων και 
άλλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας 
(εργαστήρια, κ.λπ.) και των συναφών πρόσθετων υποδομών, 
όπως οι δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις (γυμναστήρια, 
ανοιχτά γήπεδα κτλ). 

 



Αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων 
και εγκαταστάσεων και 
εκσυγχρονισμός κτιρίων 
δημόσιας διοίκησης  

Αναβάθμιση/αποκατάστασης δημόσιων 
κτιρίων: βελτίωση ασφάλειας, εξοπλισμός. 
Εκσυγχρονισμός και αποδοτικότητα κτιρίων 
δημόσιας διοίκησης, όπως υποστηρίζεται 
από ένα σχέδιο πολιτικής.  

Πολιτιστική, ιστορική και 
αρχιτεκτονική κληρονομιά  

Αποκατάσταση κτιρίων αρχιτεκτονικής αξίας, 
επισκευή και αναβάθμιση μνημείων, 
μουσείων, ιστορικών ανακτόρων, δημόσιων 
κέντρων τέχνης κτλ.  
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9β. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ε.Τ.Επ. – Τ.Π.&Δ.                                      (2/5) 

 
 ΣΚΟΠΟΣ 



Χώροι πρασίνου και 
αποκατάσταση ανοιχτών 

δημόσιων χώρων  

Αποκατάσταση και επέκταση δημόσιων χώρων 
πρασίνου, πάρκων και χώρων πρασίνου στις 
πλατείες, κατασκευή/αποκατάσταση 
δημόσιων χώρων πρασίνου για τα παιδιά και 
ειδικών χώρων πρασίνου. Αποκατάσταση και 
αναβάθμιση τοπικών δημόσιων υπαίθριων 
αγορών.  

Υγεία/Κοινωνική υποδομή  

 

Δευτερεύοντα έργα που αποσκοπούν στη 
βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας και 
κοινωνικής υποστήριξης (κατοικίες για τις 
ευάλωτες ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, τα 

άτομα με αναπηρία, κτλ)  
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9γ. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ε.Τ.Επ. – Τ.Π.&Δ.                     (3/5) 
 

 
ΣΚΟΠΟΣ 
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Βελτίωση 

Περιβάλλοντος 

 

Απορρύπανση του εδάφους, εξορθολογισμός της χρήσης 
των υδάτινων πόρων, προώθηση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και της αύξησης της ενεργειακής 
απόδοσης και άλλες επενδύσεις που αφορούν τη 
βελτίωση του περιβάλλοντος (δημοτικός οδοφωτισμός, 
ενεργειακά κτήρια, αιολική ενέργεια, γεωθερμία κτλ.) 

 

9δ. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ε.Τ.Επ. – Τ.Π.&Δ.                  (4/5) 

 
ΣΚΟΠΟΣ 
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9ε. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ε.Τ.Επ. – Τ.Π.&Δ.                                       5/5 
 
                                                         ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ  ΔΟΣΕΙΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ KYMAINOMENO 
ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

ΣΤΑΘΕΡΟ 
ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

10 ΕΤΗ 11.916 € 12.725 €  

15 ΕΤΗ 8.576 € 9.374 € 

25 ΕΤΗ  5.961 € 6.697 € 

Οι δόσεις υπολογίζονται σε Δάνειο ύψους 100 χιλ € και είναι ανάλογες του 
κεφαλαίου, δηλαδή σε δάνειο 200 χιλ € είναι διπλάσιες.   



ΣΚΟΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Προτυποποίηση της 
διαδικασίας 

ωρίμανσης και 
δημοπράτησης έργων 

σε τομείς που 
επιδέχονται 

τυποποίησης 

1ο Έργο: H προτυποποίηση των έργων ενεργειακής αναβάθμισης 
Δημόσιου Φωτισμού σε συνεργασία με το Κ.Α.Π.Ε. 
 
Προβλέπεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χρηματοδοτικού 
προγράμματος που περιλαμβάνει: 
Α) Προτυποποίηση μελετών. 
Β) Προτυποποίηση τευχών δημοπράτησης. 
Γ) Τεχνική βοήθεια. 
Δ) Πιστοποίηση ολοκλήρωσης έργου και ενεργειακής απόδοσης. 
Ε) Εναλλακτικές / ευέλικτες μορφές χρηματοδότησης 
 
Σημείωση: Το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί με λεπτομέρειες το προσεχές 
διάστημα 

10. Άλλες δράσεις του Τ.Π.&Δ.                                                                   



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

 

 

 
Κουλτούκης Γεώργιος 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης  
   213 – 21 16 434 

g.koultoukis@tpd.gr 

Αναγνωστόπουλος Κων/νος 
   213 – 21 16 222 

k.anagnostopoulos@tpd.gr 

Κοντορήγα Ιωάννα 
Προϊσταμένη Τμήματος 

   213 – 21 16 227 
   i.kontoriga@tpd.gr 

Στρατίκος Σταύρος 
213-21 16 228 

s.stratikos@tpd.gr 

Κυριακόπουλος Σπύρος 
   213 – 21 16 222 

s.kyriakopoulos@tpd.gr 

Ξηρού Χριστίνα 
   213 – 21 16 222 
c.ksirou@tpd.gr 



ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 
 

www.tpd.gr 
 

Οι Υπηρεσίες μας 

 

Δάνεια Ν.Π. 
                                                           


