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Το Ειδικό Επενδυτικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης των Δήμων «ΦιλόΔημος Ι», αποτελεί ένα
καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο ειδικά σχεδιασμένο από το Υπουργείο
Εσωτερικών σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, για να καλύψει θεμελιώδεις ανάγκες υποδομών
στον τομέα της ύδρευσης, της αποχέτευσης, της αγροτικής οδοποιίας, της αποκατάστασης
των ΧΑΔΑ στις τοπικές κοινωνίες, υποδομές απολύτως κρίσιμες για την υγεία και την
ποιότητα ζωής των πολιτών με κριτήριο την βελτίωση του περιβάλλοντος και την τοπική
ανάπτυξη.
Πρόκειται σαφώς για ένα ολοκληρωμένο και ευέλικτο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα, με
διάρκεια από το 2018 έως το 2022 και με δυνατότητα παράτασης για μια τριετία για
την ολοκλήρωση των έργων, ειδικά σχεδιασμένο για να καλύψει ζωτικές ανάγκες της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης χωρίς να την επιβαρύνει, αφού η χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α.
προέρχεται εξολοκλήρου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και η αποπληρωμή
της εξασφαλίζεται στο ακέραιο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Γι αυτό άλλωστε ο «ΦιλόΔημος» έχει τύχει καθολικής αποδοχής από τους ανθρώπους
της Αυτοδιοίκησης, των οποίων η ανταπόκριση έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία.
Η επίδραση αυτών των έργων στις τοπικές κοινωνίες αποτιμάται μέχρι σήμερα ιδιαιτέρως
θετική, καθόσον στοχεύουν όχι μόνο στην εξασφάλιση επαρκούς και ποιοτικής ύδρευσης
για χιλιάδες ανθρώπους, στη μείωση του κόστους για τους πολίτες και τους Δήμους, στην
αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων διαχείρισης υδάτων, αλλά και των υγρών
αποβλήτων σε οικισμούς και σε ευρύτερες περιοχές στις οποίες υλοποιούνται αλλά και στην
αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη
βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας με προτεραιότητα τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε
γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, τη μείωση του κόστους μεταφοράς των
προϊόντων, την ταχύτερη και ασφαλέστερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων,
καθώς και την ταχύτερη και οικονομικότερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.
Από τις Προσκλήσεις του «ΦιλόΔημου» που έχουν προκηρυχθεί μέχρι σήμερα, έχουν
ενεργοποιηθεί και είναι διαθέσιμα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους Δήμους και τις
Περιφέρειες της χώρας, περισσότερα από 2 δισ. Ευρώ, ενώ οι εγκρίσεις χρηματοδοτήσεων
που έχουν, μέχρι σήμερα, πραγματοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π. και
Δανείων αφορούν στην εκτέλεση συνολικά 502 έργων, συνολικού προϋπολογισμού
€1.236.593.656,44, όπως αυτά κατανέμονται ανά περιφέρεια, από τα οποία έχουν
συμβασιοποιηθεί 208 έργα συνολικού προϋπολογισμού €491.286.893,71, ενώ 27 έργα
συνολικού προϋπολογισμού €33.991.744,64 εκτελούνται και ήδη βρίσκονται στο στάδιο
εκταμίευσης της χρηματοδότησης.
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Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ως αρωγός και χρηματοδότης επί σειρά ετών της
Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, ήδη από το 2011, υλοποιεί σε συνεργασία με
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα αναπτυξιακής
δράσης στους τομείς των μεταφορών, της βελτίωσης της ασφάλειας της κυκλοφορίας , της
βελτίωσης του περιβάλλοντος, της ενεργειακής απόδοσης και των τουριστικών υποδομών,
εξασφαλίζοντας τους αναγκαίους πόρους για την εκτέλεση επενδυτικών έργων με πολύ
ευνοϊκούς όρους, επιτοκίου και διάρκειας, δημιουργώντας τελικά σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο τις κατάλληλες συνθήκες ανάκαμψης και επανεκκίνησης της
οικονομικής δραστηριότητας.
Για το σκοπό αυτό έχει υπογράψει από την 11η Νοεμβρίου 2013 και την 30η Ιανουαρίου
2014, Συμβάσεις Χρηματοδότησης (Α & Β) για την εκτέλεση έργων των Τοπικών
Αυτοδιοικήσεων συνολικού ύψους € 200.000.000, εκ των οποίων € 100.000.000 από πόρους
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και € 100.000.000 από πόρους του Τ.Π. & Δανείων.
Με μεταγενέστερη τροποποίηση των συμβάσεων –από τον Ιούνιο 2017- το ποσό
χρηματοδότησης ανήλθε σε €134.000.000,00
(€100.000.000,00 από την ΕΤΕπ και
€34.000.000,00 από το Τ.Π. και Δανείων). Το ποσό της χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 75% του συνολικού κόστους του έργου και το ποσό της
χρηματοδότησης από το Τ.Π και Δανείων το 25% του συνολικού κόστους αυτού.
Ήδη, η προερχόμενη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρηματοδότηση, στο
πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος, έχει απορροφηθεί πλήρως από τους ενταγμένους
στο πρόγραμμα Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη συνομολόγηση ισόποσων
δανειακών συμβάσεων.
Στο εν λόγω χρηματοδοτικό πρόγραμμα αναπτυξιακής δράσης έχουν ενταχθεί, μεταξύ
άλλων, και έργα του προγράμματος «ΦιλόΔημος» ύψους € 31.333.171,57.
2

Επειδή ήδη έχουν πληρωθεί οι όροι των ως άνω συμβάσεων χρηματοδότησης για την
αύξηση και επέκτασή τους, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων βρίσκεται σε
διαδικασία διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη σταδιακή
εισροή νέων πόρων με σκοπό την πλήρη κάλυψη του προγράμματος αυτού, ανάλογα με
την πρόοδο των συνομολογήσεων δανειακών συμβάσεων μεταξύ του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων και των δικαιούχων Ο.Τ.Α. και την πρόοδο των εκταμιεύσεων
προς αυτούς.
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