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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα για τις χρηματοδοτήσεις του «ΦιλόΔημου»  

filodimos.ypes.gr 

 

Σε λειτουργία τέθηκε η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα με τις χρηματοδοτήσεις 

του Ειδικού Χρηματοδοτικού Προγράμματος για τους Οργανισμούς της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, «ΦιλόΔημος», με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη 

Χαρίτση. 

Μπαίνοντας στη διεύθυνση filodimos.ypes.gr και κάνοντας ένα απλό «κλικ» 

πάνω στο χάρτη της Ελλάδας, μπορεί κανείς να δει αναλυτικά και σε οποιαδήποτε 

περιοχή, όλα τα έργα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΦιλόΔημος», ανά 

Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο. Η διαδικτυακή πλατφόρμα  

ανανεώνεται κάθε φορά που εντάσσεται ένα νέο έργο. 

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους επισκέπτες να «μοιραστούν» 

την περιοχή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και να ενσωματώσουν το 

χάρτη για οποιαδήποτε περιοχή στην ιστοσελίδα τους. 

 

Ο «ΦιλόΔημος» στο πλευρό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 

Ο «ΦιλόΔημος» είναι ένα ολοκληρωμένο και ευέλικτο χρηματοδοτικό 

Πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για να καλύψει ζωτικές ανάγκες της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Η ανταπόκριση των Δήμων και των Περιφερειών έχει ξεπεράσει 

κάθε προσδοκία. Ξεκίνησε με αρχικό προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ και σήμερα τα 

ποσά που είναι διαθέσιμα για τους ΟΤΑ έχουν ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ. 

Με τον «ΦιλόΔημο» μπορούν για πρώτη φορά οι Δήμοι να καλύψουν 

βασικές ανάγκες σε υποδομές, στον τομέα της ύδρευσης, της αποχέτευσης, της 

αγροτικής οδοποιίας, της αποκατάστασης των ΧΑΔΑ - όπου η χώρα μας πληρώνει 

κάθε χρόνο δυσβάσταχτα πρόστιμα. Υποδομές που είναι απολύτως κρίσιμες για την 

υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλά και για την αναπτυξιακή προοπτική 
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των τοπικών κοινωνιών. Έργα που θα έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί εδώ και 

δεκαετίες. 

Ο «ΦιλόΔημος» όμως δεν εξαντλείται στην ύδρευση και την αποχέτευση, 

αλλά αφορά και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών 

από φυσικές καταστροφές. Έναν τομέα ιδιαίτερα κρίσιμο σήμερα, που οι 

επιπτώσεις τις κλιματικής αλλαγής γίνονται όλο και πιο ορατές και τα ακραία 

καιρικά φαινόμενα πολλαπλασιάζονται, με δραματικές συνέπειες πάνω στις ζωές 

και τις περιουσίες των πολιτών. 

Στον «ΦιλόΔημο» εντάσσονται και όλα τα ώριμα σχέδια για την ανέγερση 

δημοτικών παιδικών σταθμών, ώστε να προχωρήσει άμεσα η υλοποίησή τους και 

να καλυφθούν τα μεγάλα κενά που υπάρχουν σε επίπεδο υποδομών για τη 

φιλοξενία των παιδιών, ενώ ταυτόχρονα  εντάσσονται έργα για την επανάχρηση 

δημοτικών κτιρίων και την κατασκευή-ανέγερση νέων δημοτικών και σχολικών 

κτιρίων, ώστε οι Δήμοι να μπορέσουν να αξιοποιήσουν το κτηριακό απόθεμά τους 

για πολιτιστικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς και να καλύψουν τις μεγάλες ανάγκες 

που υπάρχουν. 

Περιλαμβάνονται ακόμη Προσκλήσεις για την προμήθεια μηχανημάτων 

έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού, για την επισκευή και συντήρηση σχολικών 

κτιρίων και την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 

παιδικών  χαρών των Δήμων της Χώρας. 

Προγράμματα που προέκυψαν από την υποδειγματική συνεργασία του 

Υπουργείου Εσωτερικών με τους φορείς της Αυτοδιοίκησης. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι αυτές οι χρηματοδοτήσεις δεν επιβαρύνουν καθόλου τους ΟΤΑ, 

αφού καλύπτονται στο ακέραιο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

Οι Προσκλήσεις του «ΦιλόΔημου» δεν διαφέρουν στο επίπεδο ωριμότητας 

και πληρότητας φακέλου υποβολής από αυτές του ΕΣΠΑ. Τα κριτήρια αξιολόγησης 

είναι απολύτως εναρμονισμένα με αυτά του ΕΣΠΑ. Δεν εντάσσονται έργα 

ανώριμα ή αμφισβητούμενης σκοπιμότητας, αλλά αντιθέτως εντάσσονται έργα 

απολύτως αναγκαία και σε προχωρημένο στάδιο ωριμότητας. 

Οι μέρες των έργων βιτρίνας και της διασπάθισης του δημόσιου χρήματος 

έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί. Όπως επίσης και οι εντάξεις με μηδενικό 

αντίκρισμα πιστώσεων. Εντάσσονται μόνο έργα ουσίας και έργα ανάγκης για τις 

τοπικές κοινωνίες, με εξασφαλισμένο όλο το πλαίσιο υποστήριξης για την ομαλή 

υλοποίησή τους. 

Τόσους πολλούς και στοχευμένους σε πραγματικές ανάγκες πόρους η 

Αυτοδιοίκηση δεν έχει δει ποτέ ξανά. Αυτός είναι ο λόγος που ο «ΦιλόΔημος» 

έχει τύχει καθολικής αποδοχής από τους ανθρώπους της Αυτοδιοίκησης, 

ανεξαρτήτως πολιτικής και κομματικής τοποθέτησης. 


