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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Αθήνα, 06  Ιουνίου 2018 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                  Αρ. Πρωτ.: 25945 

ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε. 

 

Θέμα: «Ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις διαδικασίες υλοποίησης των 

Πράξεων των Προσκλήσεων Ι και ΙΙ  του Προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ”». 

 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ” και ειδικότερα της Πρόσκλησης Ι 

με θέμα: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για 

ανθρώπινη κατανάλωση» και της Πρόσκλησης ΙΙ με θέμα: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών 

λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, 

επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης»,  από τις 10 Μαΐου 2018, ημερομηνία έκδοσης 

των Προσκλήσεων Ι και ΙΙ, έχουμε δεχθεί  πλήθος ερωτήσεων από δυνητικούς Δικαιούχους για την 

παροχή διευκρινίσεων και επεξηγήσεων που αφορούν τις εν λόγω προσκλήσεις. Οι ανωτέρω 

ερωτήσεις απαντώνται άμεσα (συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις ανά πρόσκληση), μέσω της  

ηλεκτρονικής διεύθυνσης  

http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/ProgrammaFilodimos/ProgrammaFilodimosI/ 

Ταυτόχρονα, σε σχέση με την τεκμηρίωση της διοικητικής ικανότητας των δυνητικών 

δικαιούχων, έχει αναρτηθεί ενδεικτικό εγχειρίδιο διαδικασιών για την διαχείριση και υλοποίηση 

πράξεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

(http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/ProgrammaFilodimos/ProgrammaFilodimosI/), το οποίο 

έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το εγχειρίδιο αφορά σε δικαιούχους οι οποίοι δεν διαθέτουν 

εγχειρίδιο διαδικασιών και δεν προτίθενται να συνάψουν προγραμματική συμφωνία με άλλο 

δικαιούχο.   

Παρακαλούμε θερμά τους δυνητικούς δικαιούχους να ανατρέχουν στο ως άνω αναρτημένο υλικό, 

το οποίο επικαιροποιείται σε τακτική βάση, ώστε να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες 

προκειμένου να συντάξουν τις αιτήσεις ένταξης, από τις 15 Ιουνίου 2018 και μετά.  

 

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι για την υποβολή της αίτησης απαιτείται:  

1. Η πρωτότυπη αίτηση και το Τεχνικό Δελτίο, αρμοδίως υπογεγραμμένα και 

2.  Όλα τα υπόλοιπα συνημμένα στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή ( cd/dvd/memory 

stick), προς αποφυγή διακίνησης μεγάλου όγκου εγγράφων. 

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή στο ότι η Αξιολόγηση των προτάσεων είναι Άμεση, και σε 

περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων/κριτηρίων των Προσκλήσεων ή μη ανταπόκρισης του 
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Δικαιούχου (εντός 5 εργάσιμων ημερών) για πρόσθετες πληροφορίες (διευκρινήσεις / 

συμπληρωματικά στοιχεία μικρής κλίμακας), η Πρόταση απορρίπτεται. 

Όπως διαφάνηκε από την ανταπόκριση των δυνητικών Δικαιούχων, οι ανάγκες για την ενίσχυση 

και αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης στη χώρα μας είναι αυξημένες και η 

συμμετοχή στις προσκλήσεις μας προβλέπεται επίσης αυξημένη.   

 

Περαιτέρω διευκρινίσεις μπορούν να απευθύνονται ηλεκτρονικώς, στο e-mail του 

Προγράμματος, filodimos1@ypes.gr. 

 

 

                                                                                       Η Διευθύντρια 

                                                                             

                                                                                           α.α. 

                                                                                          Φ. Κουτσιανάς 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Αποδεκτών 

1. Οι Δήμοι όλης της Χώρας (όπως το κοινοποιήσουν στις ΔΕΥΑ όλης της Χώρας) 

2. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας (όπως το κοινοποιήσουν στους Συνδέσμους 

Ύδρευσης όλης της Χώρας) 

Κοινοποίηση 

1. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης 

2. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και 

ΕΣΠΑ   

3. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Ειδική Γραμματέας ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ 

4. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων                            

Εσωτερική Διανομή: 

1.  Γραφείο κ. Υπουργού  

2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα  

3.  Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Οικον. Τ.Α. & Α.Π. 

4.  Δ/νση Οικον. & Αναπτ. Πολιτικής 

 

 


