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Ταυτότητα του Προγράμματος
ΕΣΠΑ 2021-2027

Στις 12 Ιουλίου 2021 πραγματοποιήθηκε η επίσημη υποβολή του κειμένου του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 μέσω της πλατφόρμας SFC2021 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το νέο ΕΣΠΑ με το τίτλο «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027» αποτυπώνει τις νέες αναπτυξιακές
προτεραιότητες της Χώρας και αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας.

Χρηματοδοτείται από:
• Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
• Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
• Ταμείο Συνοχής

Αρχική διάρκεια 7 ετών (2021-2027)

Ο προϋπολογισμός του είναι € 26,1 δις (20,9 δις Ενωσιακή Συμμετοχή (ΕΤΠΑ, ΤΑ, ΕΚΤ, ΤΔΜ, ΕΤΘΑΥ))

Πηγές : Ιστοσελίδα ΕΣΠΑ 2014-2020: www.espa.gr/ Ιστοσελίδα Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων www.mindev.gov.gr

To Ευρωπαϊκό 
γεωργικό ταμείο 

αγροτικής ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) είναι 

διαφορετικό και δεν 
αποτελεί μέρος του 
ΕΣΠΑ 2021-2027

http://www.espa.gr/
http://www.mindev.gov.gr/
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Κύριοι Στόχοι 

ΕΣΠΑ 2021-2027

Πηγές : Ιστοσελίδα ΕΣΠΑ 2021-2027: www.espa.gr

Οι πολιτικές της ΕΕ για το ΕΣΠΑ 2021-2027 καθοδηγούνται από πέντε κύριους στόχους:

• μια Εξυπνότερη Ευρώπη – Smarter Europe

• μια Πιο Πράσινη Ευρώπη

• μια Πιο Συνδεδεμένη Ευρώπη

• μια Πιο Κοινωνική Ευρώπη

• μια Ευρώπη Πιο Κοντά στους Πολίτες

http://www.espa.gr/


Σελίδα 5

Προϋπολογισμός – Τομεακά Προγράμματα
ΕΣΠΑ 2021-2027

Πηγές : Ιστοσελίδα ΕΣΠΑ 2021-2027: www.espa.gr

€ 26,1 δις
Εκ των οποίων:

• € 20,9 δις Ενωσιακή Στήριξη
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ταμείο Συνοχής
(ΤΣ), Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+), Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης
(ΤΔΜ) και Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας
(ΕΤΘΑΥ)

• € 5,3 δις Εθνική Συνεισφορά
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Ύψος Δαπάνης σε δις Ευρώ
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Σύνολο Ενωσιακής και Εθνικής Συμμετοχής
(σε εκ. ευρώ)

17,60

8,10

0,4

Κατανομή Δαπανών σε δις Ευρώ

Τομεακά Περιφερειακά Πρόγραμμα Αλιείας/Υδαρ/γειας και Θάλασσας

http://www.espa.gr/
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Περιφερειακά Προγράμματα 
ΕΣΠΑ 2021-2027

Πηγές : Ιστοσελίδα ΕΣΠΑ 2021-2027: www.espa.gr
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Περιφερειακά Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027 και ΕΣΠΑ 2014-2020
(ποσά σε εκ. ευρώ)

Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027

http://www.espa.gr/
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Στόχος Εξυπνότερη Ευρώπη – Smarter Europe

ΕΣΠΑ 2021-2027

Πηγές : Ιστοσελίδα ΕΣΠΑ 2021-2027: www.espa.gr

Ο περιορισμένος βαθμός ενσωμάτωσης της καινοτομίας στην οικονομία και ο χαμηλός βαθμός αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων της έρευνας στην παραγωγική διαδικασία, παρά τις αξιόλογες επιδόσεις εγχώριων ερευνητικών 
κέντρων και πανεπιστημίων (π.χ. με βάση τις συμμετοχές στο πρόγραμμα HORIZON 2020), συντελούν στη μικρή 
συμμετοχή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στο σύνολο των παραγόμενων προϊόντων. 
Ο δείκτης που αφορά την απασχόληση σε υψηλής ανάπτυξης επιχειρήσεις σε καινοτόμους τομείς ανέρχεται για την 
Ελλάδα σε 2,5 έναντι 5,2 του μ.ο. της ΕΕ. 

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για στενότερη σύνδεση του συστήματος Έρευνας & Καινοτομίας με την 
επιχειρηματικότητα, η χώρα υιοθέτησε νέο στόχο για αύξηση της δαπάνης για Έρευνα και Ανάπτυξη στο 1,81% του 
ΑΕΠ (έναντι 1,18% το 2018) μέχρι το 2030, με τη συνιστώσα που αφορά τις δαπάνες των επιχειρήσεων να 
ανέρχεται στο 86% έναντι 50% το 2018. 

Σύμφωνα με το δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI), η Ελλάδα κατατάσσεται 27η από τα 28 Κ-Μ 
(2020). 
- Σε ό,τι αφορά στην ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις, η Ελλάδα κατατάσσεται 24η (2020). 
- Όσον αφορά στη διάσταση των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 27η θέση παρά τη 
συντελεσθείσα πρόοδο. 

Διαπιστώνεται επομένως ανάγκη για: 
α) παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, 
β) ενίσχυση της ψηφιακής καινοτομίας, και 
γ) ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και της παραγωγικής βάσης προς την κατεύθυνση της προσέγγισης 
του μ.ο. της ΕΕ σε τιμές των δεικτών DESI. 

Oι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι «Ψηφιακές από προεπιλογή», να σέβονται την «αρχή της μίας μόνο 
χρήσης» (“once-only principle”), θα λαμβάνουν υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές και την επαναχρησιμοποίηση 
υπαρχουσών ενοτήτων / δομικών μονάδων, και θα βασίζονται σε ψηφιακή εμπιστοσύνη και σχετικά εργαλεία (eIDs, 
eSignatures κ.λπ.). 

http://www.espa.gr/
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Στόχος Εξυπνότερη Ευρώπη – Smarter Europe

ΕΣΠΑ 2021-2027

Πηγές : Ιστοσελίδα ΕΣΠΑ 2021-2027: www.espa.gr

Η πανδημία, κατέστησε την ανάγκη του ψηφιακού μετασχηματισμού ακόμα πιο άμεση και επιτακτική σε όλους τους 
τομείς της οικονομίας, ιδιαίτερα σε αυτούς που επλήγησαν περισσότερο όπως ο τουρισμός και το εμπόριο, καθώς 
και στο δημόσιο τομέα.

Με βάση το δείκτη DESI για την ψηφιακή συνδεσιμότητα, η χώρα καταλαμβάνει την 28η θέση στην ΕΕ. Οι βασικές 
ανάγκες που εντοπίζονται είναι: 
i) η ολοκλήρωση ευρυζωνικών υποδομών πρόσβασης στο διαδίκτυο με ταχύτητες τουλάχιστον 100 Mbps για τα 

νοικοκυριά, με δυνατότητα αναβάθμισης έως 1 Gbps, καθώς και 1 Gbps για όλους τους βασικούς 
κοινωνικοοικονομικούς φορείς, 

ii) η ανάπτυξη εφαρμογών αξιοποίησης των δικτύων 5G, 
iii) η εξασφάλιση πρόσβασης νησιωτικών περιοχών σε δίκτυα υψηλής και υπερυψηλής ταχύτητας, 
iv) η δημιουργία ψηφιακών υποδομών για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις από άλλες 

επιχειρήσεις ή από επιμελητήρια και επαγγελματικές ενώσεις. 

Η Ελληνική οικονομία χαρακτηρίζεται από το υψηλό ποσοστό πολύ μικρών επιχειρήσεων (97,4% έναντι 93,0% του 
μ.ο. της ΕΕ), τη χαμηλή παραγωγικότητα και την κυριαρχία μη διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών. 
Το ποσοστό των επιχειρήσεων που εξάγουν είναι χαμηλό, όπως χαμηλός είναι και ο όγκος των εξαγωγών 
προϊόντων ως ποσοστό του ΑΕΠ (19% έναντι 48% των άλλων μικρών ανοικτών οικονομιών της ΕΕ). Καθίσταται 
επομένως επιτακτική η ανάγκη για στροφή σε νέο παραγωγικό και επιχειρηματικό πρότυπο βασισμένο στη διάχυση 
της καινοτομίας και τη μεταφορά τεχνολογίας, μετασχηματίζοντας τον παραγωγικό ιστό των περιφερειών, σε 
επίπεδο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, επιχειρηματικών αλυσίδων αξίας και οικοσυστημάτων. Η εφαρμογή της 
στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης και της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης θα λειτουργήσουν ως 
καταλύτες για την ανάπτυξη διαφοροποιημένων προϊόντων και υπηρεσιών, ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης 
καινοτομιών και τη συμμετοχή σε διεθνείς αλυσίδες αξίας καθώς και τη μετατόπιση προς τα άνω του τεχνολογικού 
συνόρου της εγχώριας παραγωγικής βάσης. Βασικές συνιστώσες και προϋποθέσεις της μετάβασης αυτής θα 
αποτελέσουν ο ψηφιακός και ο πράσινος μετασχηματισμός των επιχειρήσεων και η ενίσχυση της διεθνοποίησης 
σύμφωνα με τη νέα Βιομηχανική Στρατηγική της ΕΕ και ο σχεδιασμός για τη γαλάζια οικονομία. 

http://www.espa.gr/
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Στόχοι Πολιτικής
ΕΣΠΑ 2021-2027

Πηγές : Ιστοσελίδα ΕΣΠΑ 2021-2027: www.espa.gr

ΣΠ1 Μια εξυπνότερη Ευρώπη

Προώθηση καινοτόμου και έξυπνου 
μετασχηματισμού

20% των συνολικών πόρων

ΣΠ2 Μια πιο πράσινη Ευρώπη

Προώθηση καθαρής και δίκαιης ενεργειακής 
μετάβασης, των πράσινων και γαλάζιων 

επενδύσεων
27% των συνολικών πόρων

ΣΠ3 Μια πιο συνδεδεμένη Ευρώπη

Ανάπτυξη προσβάσιμων, υψηλής ποιότητας, 
πολυτροπικών, έξυπνων και βιώσιμων 
υποδομών και συστημάτων μεταφορών

8% των συνολικών πόρων

ΣΠ5 Μια Ευρώπη πιο κοντά στους 
πολίτες της

Προώθηση βιώσιμης και ολοκληρωμένης 
ανάπτυξης, μέσω της στήριξης τοπικών 

πρωτοβουλιών
6% των συνολικών πόρων

ΣΠ4 Μια πιο κοινωνική Ευρώπη

Επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό και 
διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές 

υπηρεσίες και αγαθά

30% των συνολικών πόρων

Ειδικός Στόχος Δίκαιη Μετάβαση

Στοχευμένες δράσεις για την απεξάρτηση από 
το λιγνίτη στις περιοχές της Δυτικής 

Μακεδονίας, τη Μεγαλόπολη και τα νησιά

7% των συνολικών πόρων
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http://www.espa.gr/
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Βασικά Χαρακτηριστικά του νέου ΕΣΠΑ 
ΕΣΠΑ 2021-2027

Πηγές : Ιστοσελίδα ΕΣΠΑ 2021-2027: www.espa.gr

Διασυνδέεται με τις συστάσεις της Επιτροπής για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Υποστηρίζει τις λοιπές Εθνικές Στρατηγικές και τα Εθνικά Σχέδια Δράσης (Enabling Conditions)

Υποστηρίζει το νέο Ταμείο για την Δίκαιη Μετάβαση (λιγνιτικές περιοχές και νησιά)

Ακολουθεί το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων και Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία

Ακολουθεί τους περιορισμούς των Ευρωπαϊκών Κανονισμών για τις θεματικές συγκεντρώσεις και ξεπερνά τα κατώτατα ποσοστά

1

2

3

4

5

http://www.espa.gr/
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Κύριες αλλαγές ως προς το ΕΣΠΑ 2014-2020
ΕΣΠΑ 2021-2027

Πηγές : Ιστοσελίδα ΕΣΠΑ 2021-2027: www.espa.gr

Διακριτό Πρόγραμμα για την Δίκαιη Μετάβαση και νέα Διαχειριστική Αρχή

Διακριτό Πρόγραμμα για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό με ενισχυμένους πόρους και νέα Διαχειριστική Αρχή

Αύξηση 2,2 δισ. € για τα 13 ΠΕΠ από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (από 5,9 δισ. € σε 8,1 δισ. €)

Διακριτό Πρόγραμμα για την Πολιτική Προστασία και νέα Διαχειριστική Αρχή

Διακριτό Πρόγραμμα για Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια

Βελτιστοποίηση πλαισίου διαχείρισης και συντονισμού για τα συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Ενίσχυση και αναβάθμιση του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης για την θεσμική και διαχειριστική ικανότητα 
των δικαιούχων και των φορέων υλοποίησης (Capacity Building)

Νέο Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα με δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων

http://www.espa.gr/
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Τα πρώτα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ έχουν βασικό στόχο την στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, οι επιδοτήσεις αφορούν 
τους εξής τομείς:

ΕΣΠΑ 2021-2027

1. “Aνταγωνιστικότητα-Eπιχειρηματικότητα-Kαινοτομία 2021-2027”. Το πρώτο πρόγραμμα που έχει ενεργοποιηθεί είναι το επιχειρησιακό πρόγραμμα “Aνταγωνιστικότητα-
Eπιχειρηματικότητα-Kαινοτομία 2021-2027” αξίας άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το νέο ΕΠΑνΕΚ έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και αποσκοπεί στη χρηματοδότηση των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων και στη ταυτόχρονη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Το πρόγραμμα αποτελεί το εργαλείο
υλοποίησης της στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης που συνδέει την έρευνα και την καινοτομία με την επιχειρηματικότητα. Μακροπρόθεσμος στόχος του προγράμματος είναι η
εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και η ανασύνταξή τους ως μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας.

2. Ψηφιακός Μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Προβλέπεται ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών πληροφορικής, όπως λογισμικό και συστήματα αυτοματοποίησης
διαδικασιών, ηλεκτρονικών πληρωμών, εξ’ αποστάσεως εργασίας, ψηφιακού γραφείου, digital marketplace, κυβερνοασφάλειας κλπ. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αυξήσουν την
ανταγωνιστικότητά τους και θα λάβουν ισχυρή θέση στην αγορά. Ύψος έργου: 375 εκατομμύρια ευρώ

3. Επιχειρησιακή εξοικονόμηση- Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και παραγωγικών διαδικασιών, προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης θερμότητας στο πλαίσιο
παραγωγικών διαδικασιών, «έξυπνων» ενεργειακών συστημάτων, χρήση ηλεκτρικών οχημάτων διανομής κλπ. Στόχος των ενεργειών αυτών είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να
αυξήσουν την ενεργειακή αποδοτικότητά τους και να μειώσουν το ενεργειακό κόστος λειτουργίας τους. Έτσι, θα βελτιώσουν τη λειτουργία τους και να εξοικονομήσουν κατ’
ελάχιστον 30%. Ύψος του έργου: 450 εκατομμύρια ευρώ

4. Εκσυγχρονισμός τουριστικών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα ανακαίνισης σε υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις, βελτίωσης της απόδοσής τους και
επενδύσεων σε νέες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Μάλιστα, αφορά παρεμβάσεις σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ο Ορεινός Τουρισμός, ο Τουρισμός Υγείας και
Ευεξίας, ο Αγροτουρισμός και η Γαστρονομία και ο Καταδυτικός Τουρισμός, και στην προσβασιμότητα στις παραλίες. Ύψος έργου: 100 εκατομμύρια ευρώ

5. Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού τομέα, υποστηρίζοντας την αγορά και ανάπτυξη τεχνολογικού εξοπλισμού (Telemetry & Remote-Control Stations, Unmanned
Aerial Vehicle Systems, υψηλής ανάλυσης δορυφορικές εικόνες και υποδομές για την ανάλυσή τους κλπ.), την ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων (για τη νέα
ΚΑΠ, για την ασφάλιση αγροτικών προϊόντων, Management Information System για θέματα άρδευσης κ.λπ.) και τις εξαγωγικές δραστηριότητες. Οι επιδοτήσεις στοχεύουν στην
ενίσχυση της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και στην παραγωγή νέων προϊόντων υψηλής ποιότητας και υπολογίζεται ότι θα ξεπερνούν τα 500 εκατομμύρια ευρώ.

6. Έξυπνη μεταποίηση: Μεταποιητικές επιχειρήσεις θα επιδοτηθούν, προκειμένου να προμηθευτούν μηχανήματα και παραγωγικό εξοπλισμό και να εκσυγχρονίσουν τις υποδομές τους.
Το ποσοστό επιδότησης θα ανέρχεται σε 50% και αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι τέλη του 2022.

7. Εξοικονόμηση και αφαλάτωση του νερού για επιχειρήσεις για την καλύτερη διαχείριση του πόσιμου νερού. Ύψος έργου: 50 εκατομμύρια ευρώ

8. Ενίσχυση των υδατοκαλλιεργειών με εξοπλισμό, έρευνα, μεταφορά τεχνογνωσίας και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα, να μειωθεί το
κόστος παραγωγής, να αυξηθούν οι εξαγωγές, καθώς και οι θέσεις εργασίας στον τομέα.

http://www.espa.gr/
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Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πηγές : ec.europa.eu

Ταυτότητα του Προγράμματος Next Generation EU 

Στόχος είναι να γίνουν θεμελιώδεις οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, που θα 
επηρεάσουν όχι μόνο την οικονομική δραστηριότητα, αλλά και τις τεχνολογίες, τις νοοτροπίες 
και τους θεσμούς. Μία μετάβαση που συνδυάζει την οικονομική αποτελεσματικότητα με την 
καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό με την προστασία του περιβάλλοντος, την 
κοινωνική συνοχή και τη δικαιοσύνη. 

Το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να ολοκληρώσει όλα τα έργα και επενδύσεις μέχρι το τέλος του 
2026. Η αξιοποίηση των πόρων πρέπει, συνεπώς, να γίνει με ταχύτητα χωρίς προηγούμενο. 

Ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτει 
723,8 δισ. Ευρώ (385,8 δισ. Ευρώ σε δάνεια και 338 δισ. Ευρώ σε επιχορηγήσεις) για τη 
στήριξη των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη.

Για την υλοποίηση, τα Κράτη Μέλη καταρτίζουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
αναλύοντας τις προβλεπόμενες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις και τα οποία εγκρίνονται από 
την Επιτροπή.
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Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πηγές : ec.europa.eu

Στόχοι

Στόχος 1: Περιορισμός οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης του COVID-19

Στόχος 2: Αντιμετώπιση υπαρχόντων παραγωγικών & επενδυτικών κενών  

Στόχος 3: Ενίσχυση ανάπτυξης, δημιουργίας θέσεων εργασίας, βελτίωση οικονομικής και 
κοινωνικής ανθεκτικότητας 



Σελίδα 16

Σύντομη Περιγραφή Ελλάδα 2.0 - Στόχος
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πηγές : https://greece20.gov.gr/

Σύντομη Περιγραφή: Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», 
φιλοδοξεί να οδηγήσει τη χώρα (οικονομία, κοινωνία και θεσμούς) σε μια νέα εποχή. Να 
πυροδοτήσει μια θεμελιώδη αλλαγή οικονομικού υποδείγματος προς ένα πιο εξωστρεφές, 
ανταγωνιστικό και πράσινο παραγωγικό μοντέλο, με πιο αποτελεσματικό και ψηφιοποιημένο 
κράτος, λιγότερο γραφειοκρατικό, με δραστικά μειωμένη παραοικονομία, με φορολογικό 
σύστημα φιλικό προς την ανάπτυξη και με ένα ποιοτικό και αποτελεσματικό δίκτυο κοινωνικής 
προστασίας, προσβάσιμο σε όλους.

Στόχος είναι να γίνουν θεμελιώδεις οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, που θα 
επηρεάσουν όχι μόνο την οικονομική δραστηριότητα, αλλά και τις τεχνολογίες, τις νοοτροπίες 
και τους θεσμούς. Μία μετάβαση που συνδυάζει την οικονομική αποτελεσματικότητα με την 
καινοτομία και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό με την προστασία του περιβάλλοντος, την 
κοινωνική συνοχή και τη δικαιοσύνη.
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Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πηγές : ec.europa.eu

Ελλάδα 2.0 – Στόχοι και Οφέλη

Η κατανομή των πόρων του Ταμείου είναι σαφώς εμπροσθοβαρής και απόλυτα σύμφωνη με το σκεπτικό του 
κανονισμού για τη θέσπιση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: πάνω από το 80% των συνολικών 
δαπανών που σχετίζονται με το Σχέδιο έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί έως το 2024.

Oι μεταρρυθμίσεις αποτελούν το 39% του συνόλου των μέτρων του σχεδίου (συνολικά 106 επενδύσεις και 
68 μεταρρυθμίσεις).

Πρωταρχικός στόχος του Σχεδίου είναι να καλύψει το μεγάλο κενό σε επενδύσεις, εθνικό προϊόν και απασχόληση, 
κενό ενδημικό των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας κατά την τελευταία δεκαετία που επιδεινώθηκε λόγω της 
πανδημίας COVID-19.
Για αυτό αποσκοπεί στο να κινητοποιήσει και σημαντικές δυνάμεις από τον ιδιωτικό τομέα ενισχύοντας ιδιωτικές 
επενδύσεις και χρησιμοποιώντας Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και Εταιρείες Παροχής 
Ενεργειακών Υπηρεσιών για την πραγματοποίηση δημοσίων επενδύσεων, ώστε να συγκεντρώσει σημαντικότατα 
επιπρόσθετα ιδιωτικά κεφάλαια. Με χρήση των μέσων αυτών και αξιοποιώντας τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης 
για την προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων το «Ελλάδα 2.0» επιδιώκει να κινητοποιήσει συνολικούς επενδυτικούς 
πόρους 59 δισ. ευρώ.

Στο επίπεδο των οικονομικών αποτελεσμάτων το Σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία, αποκλειστικά και μόνο από τις 
δικές του δράσεις, 180.000 νέων μόνιμων θέσεων εργασίας μέχρι το 2026 και μια μόνιμη αύξηση στο ύψος 
του πραγματικού ΑΕΠ κατά 6,9 ποσοστιαίες μονάδες, κυρίως από την αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων 
κατά 20% και την πραγματοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της 
χώρας και δημιουργούν νέα παραγωγή, θέσεις εργασίας και εξαγωγές.
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Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Πυλώνες

18.435

12.728

Προϋπολογισμός Ταμείου 
Ανάκαμψης (σε εκ. €)

Επιχορηγήσεις Δάνεια
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Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πηγές :

31.163

59.807

Συνολικοί Επενδυτικοί Πόροι (σε εκ. €)

Προϋπολογισμός Ταμείου Ανάκαμψης
Επενδυτικοί Πόροι που Κινητοποιούνται

Προϋπολογισμός του Προγράμματος

18.435

12.728

Προϋπολογισμός Ταμείου Ανάκαμψης 
(σε εκ. €)

Επιχορηγήσεις Δάνεια

27.988
31.819

Επενδυτικοί Πόροι που 
Κινητοποιούνται (σε εκ. €)

Δάνεια
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Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Εμβληματικές Επενδύσεις – Key Investments

ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

• «Εξοικονομώ» για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσιο

• Ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών και επενδύσεις αποθήκευσης 

ενέργειας

• Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης, επενδύσεις στη βιοποικιλότητα και 

ενίσχυση της πολιτικής προστασίας

• Πολεοδομικά σχέδια & στρατηγικές αστικές αναπλάσεις

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

• Υποδομές 5G, υποδομή οπτικών ινών σε κτίρια, ψηφιακή 

διασύνδεση των ελληνικών νησιών

• Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημόσιου (Υγεία, Παιδεία, 

Δικαιοσύνη, ΕΦΚΑ, Πολεοδομίες, αδειοδοτήσεις κ.λπ.), με έμφαση 

στη διαλειτουργικότητα και την εξυπηρέτηση του πολίτη

• Ψηφιοποίηση των φορολογικών αρχών και online διασύνδεση τους 

με τις επιχειρήσεις

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

• Ισχυρά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις (πράσινος, ψηφιακός 

μετασχηματισμός, καινοτομία, εξωστρέφεια)

• Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα σε νέα, μεγάλα έργα 

υποδομών (αρδευτικά, σιδηρόδρομοι)

• Επενδύσεις στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και της 

αγροδιατροφής ως κινητήριους μοχλούς ανάπτυξης

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

• Μεγάλες επενδύσεις στην κατάρτιση και επανακατάρτιση του 

εργατικού δυναμικού (έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες)

• Μεγάλες επενδύσεις στην υγεία, την παιδεία και την κοινωνική 

ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων
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Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Εμβληματικές Μεταρρυθμίσεις – Key Reforms

ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

• Απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης για ΑΠΕ

• Προώθηση της ηλεκτροκίνησης μέσω ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου

• Υλοποίηση της μεταρρύθμισης του πολεοδομικού και χωροταξικού 

σχεδιασμού

• ΑΠΕ, τουρισμός, ιχθυοκαλλιέργεια

• Υποδομές επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς των 2000 κατοίκων 

σε τουριστικές περιοχές

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

• Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την παροχή «πελατοκεντρικών» ψηφιακών 

υπηρεσιών από την πλευρά της δημόσιας διοίκησης

• Μετάβαση στην τεχνολογία 5G και διευκόλυνση της ανάπτυξης καινοτόμων 

ψηφιακών υπηρεσιών

• Προώθηση της μετάβασης σε γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις

• Ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

• Μεταρρυθμίσεις για την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, 

τη διευκόλυνση του επιχειρείν και την υποστήριξη των επενδύσεων

• (επιχειρησιακό περιβάλλον, δικαστικό σύστημα, ΑΙ, big data για τη 

φοροδιαφυγή)

• Αναβάθμιση ερευνητικών κέντρων της χώρας

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
• Ριζική αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός του συστήματος αναβάθμισης 

δεξιοτήτων του ενεργού πληθυσμού

• Μεταρρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας (εκσυγχρονισμός και απλοποίηση)

• Μεταρρύθμιση ενεργητικών και παθητικών πολιτικών απασχόλησης

• Ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου

• Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ψηφιακή εξυπηρέτηση για τηλεϊατρική

• Μηχανισμός αξιολόγησης ισότητας και διακρίσεων στους χώρους εργασίας

• Ενίσχυση βρεφονηπιακών σταθμών σε επιχειρήσεις

• Κίνητρα για την αύξηση της δηλωμένης εργασίας στον χώρο του πολιτισμού 

και καταπολέμηση της κλοπής πνευματικών δικαιωμάτων καλλιτεχνών
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Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

4,9 δις ΤΑ

ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

2,2 δις ΤΑ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
5,2 δις ΤΑ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
6,2δις ΤΑ

Πυλώνες
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Προϋπολογισμός & Άξονες Ψηφιακού Μετασχηματισμού
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Συνδεσιμότητα για τους πολίτες, 
τις επιχειρήσεις, το κράτος

Ψηφιακός μετασχηματισμός του 
κράτους

Ψηφιακός μετασχηματισμός των 
επιχειρήσεων
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2.1 Συνδεσιμότητα για τους 
πολίτες, τις επιχειρήσεις, το 

κράτος

2.2 Ψηφιακός μετασχηματισμός 
του κράτους

2.3 Ψηφιακός μετασχηματισμός 
των επιχειρήσεων

Ψηφιακός Μετασχηματισμός (σε εκ. €)

Προϋπολογισμός Ταμείου Ανάκαμψης Επενδυτικοί Πόροι που Κινητοποιούνται

Πηγές : https://greece20.gov.gr/
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Προϋπολογισμός & Άξονες του Πυλώνα: Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για 
την ανάπτυξη και βελτίωση της 
φορολογικής διοίκησης

Εκσυγχρονισμός της δημόσιας 
διοίκησης

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
του συστήματος δικαιοσύνης

Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού 
τομέα και των κεφαλαιαγορών
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4.1 Φορολογικά 
εργαλεία πιο φιλικά 

για την ανάπτυξη και 
βελτίωση της 
φορολογικής 

διοίκησης

4.2 Εκσυγχρονισμός 
της δημόσιας 

διοίκησης

4.3 Βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας 

του συστήματος 
δικαιοσύνης

4.4 Ενίσχυση του 
χρηματοπιστωτικού 

τομέα και των 
κεφαλαιαγορών

4.5 Προώθηση της 
έρευνας και της 

καινοτομίας

4.6 Εκσυγχρονισμός 
και βελτίωση της 
ανθεκτικότητας 
κύριων κλάδων 
οικονομίας της 

χώρας

4.7 Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας 

και προώθηση 
ιδιωτικών 

επενδύσεων και 
εξαγωγών

Τεχνική υποστήριξη

Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας (σε εκ. €)

Προϋπολογισμός Ταμείου Ανάκαμψης Επενδυτικοί Πόροι που Κινητοποιούνται

Προώθηση της έρευνας και της 
καινοτομίας

Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της 
ανθεκτικότητας κύριων κλάδων 
οικονομίας της χώρας

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 
προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και 
εξαγωγών

Τεχνική υποστήριξη

Πηγές : https://greece20.gov.gr/
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Προϋπολογισμός & Άξονες Πράσινης Μετάβασης 
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Μετάβαση σε νέο ενεργειακό 
μοντέλο φιλικό στο περιβάλλον

Ενεργειακή αναβάθμιση του 
κτιριακού αποθέματος της χώρας 
και χωροταξική μεταρρύθμιση

Μετάβαση σε ένα πράσινο και 
βιώσιμο σύστημα μεταφορών

Αειφόρος χρήση των πόρων, 
ανθεκτικότητα στην κλιματική 
αλλαγή και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας
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1.1 Μετάβαση σε νέο 
ενεργειακό μοντέλο 

φιλικό στο περιβάλλον

1.2 Ενεργειακή 
αναβάθμιση του 

κτιριακού αποθέματος 
της χώρας και 
χωροταξική 

μεταρρύθμιση

1.3 Μετάβαση σε ένα 
πράσινο και βιώσιμο 
σύστημα μεταφορών

1.4 Αειφόρος χρήση των 
πόρων, ανθεκτικότητα 
στην κλιματική αλλαγή 

και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας

Πράσινη Μετάβαση (σε εκ. €)

Προϋπολογισμός Ταμείου Ανάκαμψης Επενδυτικοί Πόροι που Κινητοποιούνται

Πηγές : https://greece20.gov.gr/
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Προϋπολογισμός & Άξονες του Πυλώνα: Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Αύξηση των θέσεων εργασίας και 
προώθηση της συμμετοχής στην 
αγορά εργασίας

Ενίσχυση των ψηφιακών 
δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και 
εκσυγχρονισμός της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης

Ενίσχυση της προσβασιμότητας, 
της αποτελεσματικότητας και της 
ποιότητας του συστήματος υγείας

Αύξηση της πρόσβασης σε 
αποτελεσματικές και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνικές 
πολιτικές

776

2.311

1.486

611
776

2.395

1.486

611

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.1 Αύξηση των θέσεων 
εργασίας και προώθηση 

της συμμετοχής στην 
αγορά εργασίας

3.2 Ενίσχυση των 
ψηφιακών δυνατοτήτων 

της εκπαίδευσης και 
εκσυγχρονισμός της 

επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και 

κατάρτισης

3.3 Ενίσχυση της 
προσβασιμότητας, της 

αποτελεσματικότητας και 
της ποιότητας του 
συστήματος υγείας

3.4 Αύξηση της 
πρόσβασης σε 

αποτελεσματικές και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνικές 

πολιτικές

Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή (σε εκ. €)

Προϋπολογισμός Ταμείου Ανάκαμψης Επενδυτικοί Πόροι που Κινητοποιούνται

Πηγές : https://greece20.gov.gr/
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Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πηγές : https://greece20.gov.gr/

Αξιοποίηση των δανείων του Ταμείου για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την υποστήριξη των ιδιωτικών 
επενδύσεων

Οι επενδύσεις που θα γίνουν στον ιδιωτικό τομέα θα επιλέγονται αποκλειστικά από εμπορικές 
τράπεζες ή ευρωπαϊκά ιδρύματα (ΕΤΕπ, ΕΤΑΑ) με κριτήρια αγοράς. Η χρηματοδότηση θα γίνει 
μόνο σε επιλέξιμα έργα βάσει των στρατηγικών πυλώνων.

Πόροι
• 12,7 δισ. € από το Ταμείο Ανάκαμψης
• Κινητοποίηση 31,8 δισ. € επενδύσεων 

• Μέγιστη χρηματοδότηση 50%
• Συμμετοχή τραπεζών και επενδυτών (τουλάχιστον 

30% και 20% αντιστοίχως)
• Χωρίς κρατικές εγγυήσεις

Η Ελλάδα χρησιμοποιεί και τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υπό μορφή 
δανείων για την χρηματοδότηση επιχειρηματικών επενδύσεων προτείνοντας ταυτόχρονα 
πρόσθετες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις.

Θα υπάρχουν πέντε επιλέξιμες οικονομικές προτεραιότητες: 
 πράσινη μετάβαση, 
 ψηφιακός μετασχηματισμός, 
 προώθηση εξαγωγών, εξωστρέφεια
 χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης (καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη), 
 προώθηση οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών, συγχωνεύσεων 
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Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πηγές : https://greece20.gov.gr/

Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης 

Τα δάνεια θα δοθούν μέσω Διεθνών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (IFIs) και του Τραπεζικού Συστήματος
Η χορήγηση των δανειακών κεφαλαίων θα διενεργείται με κριτήρια της αγοράς, βάσει αξιολόγησης από 
συνεργαζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και πιστοποίησης της πλήρωσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας από 
ανεξάρτητους φορείς.

Κανάλια Διανομής Δανείων

Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (IFIs): 

Χρηματοδότηση μεσαίων και μεγάλων 

ιδιωτικών επενδυτικών έργων.

1

Εμπορικές Τράπεζες: Χρηματοδότηση 

μικρών, μεσαίων, μεγάλων ιδιωτικών 

επενδυτικών έργων.

2

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα 

Επενδύσεων: Δημιουργία Fund-of-Funds 

(FoF) για την χρηματοδότηση μετοχικού 

κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου 

στοχεύοντας στις πιο δυναμικές και ταχέως 

αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις και τομείς.

3
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Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης

 Αποκλειστικά για ιδιωτικές επενδύσεις με κριτήρια αγοράς 
 Μέγιστη χρηματοδότηση 50% 
 Χωρίς κρατικές εγγυήσεις 
 Συμμετοχή τραπεζών και επενδυτών (τουλάχιστον 30% και 20% αντιστοίχως) 
 Χρηματοδότηση μόνο επιλέξιμων έργων βάσει των στρατηγικών πυλώνων 
 Τα δάνεια θα δοθούν μέσω Διεθνών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (IFIs) και του Τραπεζικού Συστήματος
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Αναπτυξιακός Νόμος
Ο νέος αναπτυξιακός νόμος 4887/2022 περιλαμβάνει επιχορηγήσεις, leasing, φοροαπαλλαγές 
και ενισχύσεις του μισθολογικού κόστους των θέσεων εργασίας, ύψους έως και 75% του 
συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. 

Ειδικότερα:
Ο νέος αναπτυξιακός νόμος 4887/2022 περιλαμβάνει δεκατρία (13) Καθεστώτα ενισχύσεων:
• Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων (αναμένεται)
• Πράσινη Μετάβαση – Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Επιχειρήσεων (αναμένεται)
• Νέο Επιχειρείν (αναμένεται)
• Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (αναμένεται)
• Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία (αναμένεται)
• Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια (Ο κύκλος 1 κλείνει 30/12/2022)
• Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα (Ο κύκλος 1 έκλεισε στις 31/10/2022)
• Επιχειρηματική Εξωστρέφεια (αναμένεται)
• Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων (Ο κύκλος 1 κλείνει στις 5/12/2022)
• Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού (αναμένεται)
• Μεγάλες Επενδύσεις (αναμένεται)
• Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας (αναμένεται)
• Επιχειρηματικότητα 360 (αναμένεται)

Δικαιούχοι: Ανώνυμες εταιρείες, Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, Αγροτικοί και αστικοί συνεταιρισμοί, Ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, 
Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις του Ν. 4384/2016, Δημόσιες δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους (υπό προϋποθέσεις), Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες 
(υπό προϋποθέσεις).

Επιλέξιμοι κλάδοι: Πρωτογενούς παραγωγής (Θερμοκήπια, κ.α.), Μεταποίησης, Τουρισμού (Ξενοδοχεία, Καταλύματα, Campings, κ.α.), Μεταφορών (Logistics), 
Τεχνολογιών, της Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Παραγωγής Ενέργειας, Υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας, Πολιτισμού, ενημέρωσης και 
επικοινωνίας

Κάλυψη: έως το 75% των επιλέξιμων δαπανών, με μέγιστο ποσό 3,000,000 ΕΥΡΩ
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Ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης – Περιγραφή 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης

Τον Δεκέμβριο του 2019 η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, 
που χαράσσει έναν χάρτη πορείας για μια νέα αναπτυξιακή πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και με στόχο την επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας 
της ΕΕ με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, ο οποίος περιλαμβάνει ένα Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. 
Ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης επικεντρώνεται στις περιφέρειες και τους τομείς που επηρεάζονται 
περισσότερο από τη μετάβαση λόγω της εξάρτησής τους από τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένου 
του άνθρακα, της τύρφης και του πετρελαιούχου σχιστόλιθου, καθώς και από βιομηχανικές διεργασίες 
εκπομπών υψηλής έντασης αερίων θερμοκηπίου.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM (2019) 640/11.12.2019) είναι η νέα αναπτυξιακή στρατηγική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της σε μια δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία που 
διαθέτει μια οικονομία σύγχρονη, ανταγωνιστική και αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων, στην οποία 
ως το 2050 έχουν μηδενιστεί οι καθαρές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, στην οποία προστατεύονται το 
περιβάλλον και η υγεία των πολιτών, η δε οικονομική ανάπτυξη έχει αποσυνδεθεί από τη χρήση των πόρων.

Επενδυτικός πυλώνας της Συμφωνίας αυτής είναι το Σχέδιο Βιώσιμη Ευρώπη (COM(2020) 21/14.1.2020) 
μέσω του οποίου ο αυτοτελής Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης θα παρέχει στοχευμένη στήριξη σε περιοχές που 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από ορυκτά καύσιμα ή από βιομηχανίες έντασης εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, με στόχο την άμβλυνση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της μετάβασής τους στην 
κλιματική ουδετερότητα.
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Ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης – Περιγραφή
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης

Ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης (ΜΔΜ) αποτελεί βασικό εργαλείο ώστε να διασφαλιστεί 
ότι η μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία πραγματοποιείται με δίκαιο τρόπο, 
χωρίς να μένει κανείς στο περιθώριο. 

Ο μηχανισμός παρέχει στοχευμένη στήριξη, ώστε να κινητοποιηθούν περίπου 55 δισ. ευρώ 
στις περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο, για την άμβλυνση των κοινωνικοοικονομικών 
επιπτώσεων της μετάβασης.

Η περίοδος κινητοποίησης των πόρων θα είναι το χρονικό διάστημα 2021-2027.
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Ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης – Περιγραφή
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης

Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης

1

Καθεστώς Δίκαιης 

Μετάβασης στο πλαίσιο του 

InvestEU

2

Νέα δανειακή διευκόλυνση 

του δημοσίου τομέα της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων 

3

Η χρηματοδότηση του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης θα γίνει μέσα από 3 πυλώνες
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Ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης – Οφέλη σε εταιρείες και τομείς δραστηριότητας 1/2
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης

Με τη στήριξη της μετάβασης σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 

της οικονομικής διαφοροποίησης με βάση τις ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή επενδύσεις και 

θέσεις εργασίας

1

Ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης (ΜΔΜ) θα προστατεύσει εταιρείες και τομείς που 
δραστηριοποιούνται σε βιομηχανίες υψηλής έντασης άνθρακα ή που περιλαμβάνουν τέτοιες 
βιομηχανίες

Με τη δημιουργία ελκυστικών συνθηκών για τους επενδυτές του δημόσιου και του ιδιωτικού 

τομέα

2
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Ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης – Οφέλη σε εταιρείες και τομείς δραστηριότητας 2/2
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης

Με τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δάνεια και χρηματοδοτική στήριξη

3

Με επενδύσεις στη δημιουργία νέων εταιρειών, ΜΜΕ και νεοφυών επιχειρήσεων

4

Με επενδύσεις σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας

5
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Προϋπολογισμός του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης

Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 17,5 
δισεκατομμυρίων ευρώ (19,2 σε τρέχουσες τιμές) για την περίοδο 2021-2027. Τα 7,5 
δισεκατομμύρια ευρώ (8,2 σε τρέχουσες τιμές) θα διατεθούν βάσει του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου, ενώ επιπλέον 10 δισεκατομμύρια ευρώ (11 σε τρέχουσες τιμές)
θα προέλθουν από το Next Generation EU.

Το επίπεδο της ενωσιακής συγχρηματοδότησης των σχεδίων καθορίζεται σύμφωνα με την 
κατηγορία της περιφέρειας στην οποία εντοπίζονται τα σχέδια. 
Το ποσοστό συγχρηματοδότησης έχει οριστεί σε 85% το ανώτερο για τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιοχές, σε 70% για τις περιοχές που βρίσκονται σε διαδικασία 
μετάβασης και σε 50% για τις πιο ανεπτυγμένες περιοχές.

Τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη δεσμευτεί να υλοποιήσουν τον στόχο της επίτευξης 
κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 θα λάβουν μόνο το 50% του προγραμματισμένου 
κονδυλίου τους.
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Οι 5 πυλώνες του Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης της Ελλάδας
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης

Το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής μετάβασης στηρίζεται σε πέντε πυλώνες ανάπτυξης, που 
υποστηρίζονται από την βελτίωση των υποδομών και την εναλλακτική αξιοποίηση των 
εδαφών που σήμερα καταλαμβάνονται από τα λιγνιτωρυχεία.

Πράσινη Ενέργεια

1

«Έξυπνη» Γεωργία

2

Βιώσιμος Τουρισμός

3

Βιοτεχνία και 

Βιομηχανία

4

Ψηφιακή Οικονομία και 

Εκπαίδευση

5

Πηγές : www.sdam.gr
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Ενίσχυση ΜΜΕ
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης

Επιλεξιμότητα σύμφωνα με στόχους ΤΔΜ

Παραγωγικές επενδύσεις σε ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων 
των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των νεοφυών 
επιχειρήσεων, που οδηγούν σε οικονομική διαφοροποίηση, 
εκσυγχρονισμό και μετατροπή

Αναβάθμιση δεξιοτήτων και απόκτηση νέων δεξιοτήτων από 
τους εργαζομένους και τους αναζητούντες εργασία

Στόχος Πολιτικής Κανονισμού Κοινών Διατάξεων και ειδικών στόχων

Ψηφιοποίηση των ΜΜΕ

Επιχειρηματική ανάπτυξη και διεθνοποίηση ΜΜΕ

Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ

Διαδικασίες καινοτομίας στις ΜΜΕ

Στήριξη της προσαρμογής στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας και των μεταβάσεων στην αγορά εργασίας

Στήριξη της προσαρμογής των εργαζομένων, των 
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή



Σελίδα 41 Πηγές : Στρατηγική Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης

Προϋπολογισμός Ειδικού Στόχου

Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις και οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στις περιοχές 

μετάβασης

Ενδεικτικό κόστος σε συνολικό Π/Υ επενδυτικού σχεδίου:

• ψηφιακών στρατηγικών - 15.000/ανά επιχείρηση

• υποστήριξη ψηφιοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών - 50.000/επιχείρηση

• δράσεις e-commerce - 30.000/επιχείρηση

• αυτοματοποίηση Industry 4.0 - 120.000/επιχείρηση

Τα έργα θα γίνουν με συγχρηματοδότηση

Πλήθος έργων (επιχειρήσεις ανά περιοχή) με κόστη σε ΔΔ και μέσο ποσοστό επιδότησης 65%

• ΠΕ Κοζάνης/Φλώρινας: ενδεικτικά 400-450 ΜΜΕ σύνολό 1200 επιχειρήσεις και 10 βιομηχανίες για 

industry 4.0 (38.450.000 ευρώ)

• ΠΕ Καστοριάς/Γρεβενών: Ενδεικτικά 150 επιχειρήσεις και 5 βιομηχανίες (5.350.000 ευρώ)

• Μεγαλόπολη: ενδεικτικά 120 επιχειρήσεις και 3 βιομηχανίες (4.160.000 ευρώ)

• Τρίπολη/Γορτυνία/Οιχαλία: Ενδεικτικά 65 ΜΜΕ (2.050.000 ευρώ)

Συνολικός προϋπολογισμός ειδικού στόχου: 50.010.000 ευρώ
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6. Άλλες πηγές Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης

Περιεχόμενα
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Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB αναπτύσσει μια σειρά από νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, επικεντρωμένα στην 
υποστήριξη της ανάπτυξης μέσω χρηματοδότησης Ελληνικών επιχειρήσεων. Η Τράπεζα αναμένεται να διαθέσει στο 
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα τα εξής τέσσερα χρηματοδοτικά εργαλεία:

Αναπτυξιακή Τράπεζα

«Development Loan Financial Instrument» .

Στα πλαίσια του νέου Αναπτυξιακού νόμου σχεδιάζεται ένα καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο που απευθύνεται σε στις πολύ μικρές και μικρές αλλά και τις 
νεοσύστατες επιχειρήσεις που στερούνται ικανών ιστορικών οικονομικών στοιχείων για την αυτόνομη λήψη χρηματοδότησης. Με την εγγύηση της Ελληνικής 
Αναπτυξιακής Τράπεζας, διευκολύνεται η ένταξη των επιχειρήσεων αυτών στον νέο αναπτυξιακό νόμο 4887/2022, παρέχοντας λύσεις όχι μόνο για τον 
μακροπρόθεσμο δανεισμό αλλά και για το bridge financing της επιχορήγησης.

«Green Guarantee Fund for Sustainable Development»

Το πρόγραμμα υποστηρίζει επενδύσεις επικεντρωμένες σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στον τομέα των υποδομών 
ηλεκτροκίνησης.

«Digital Guarantee Fund for Sustainable Development».

Στηρίζει την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών και τις λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, προκειμένου να βελτιστοποιήσουν το ανταγωνιστικό 
τους πλεονέκτημα.

«Ταμείο Μικροδανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας»,

για την χρηματοδότηση επενδυτικών δανείων με μικρά δάνεια ύψους έως 25.000 ευρώ προς αγροτικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις. Πρόσθετη επιδότηση επιτοκίου 
100% για δύο έτη και κάλυψη συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Επιπλέον, η HDB, από τον περασμένο Ιούνιο, υλοποιεί το νέο «Ταμείο Καινοτομίας» που συνδυάζει την παροχή εγγύησης σε επενδυτικό δάνειο με την παροχή 
επιχορήγησης στην επιτυχημένη επίτευξη κριτηρίων καινοτομίας και ESG.
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InvestEU
Άλλες πηγές Χρηματοδότησης

• Το πρόγραμμα InvestEU θα συνενώσει υπό την ίδια στέγη τα πολυάριθμα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ που διατίθενται επί του παρόντος 
για τη στήριξη των επενδύσεων στην ΕΕ, ώστε η χρηματοδότηση για επενδυτικά έργα στην Ευρώπη να καταστεί απλούστερη, 
αποδοτικότερη και πιο ευέλικτη.

• Το πρόγραμμα InvestEU περιλαμβάνει το Ταμείο InvestEU, τον Συμβουλευτικό Κόμβο InvestEU και την Πύλη InvestEU. Θα 
ενισχύσει περαιτέρω τη δημιουργία θέσεων εργασίας και θα στηρίξει τις επενδύσεις και την καινοτομία στην ΕΕ.

• Το πρόγραμμα InvestEU θα διαρκέσει από το 2021 έως το 2027 και βασίζεται στην επιτυχία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στο πλαίσιο του σχεδίου Γιούνκερ, μέσω της παροχής εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ώστε να 
στηριχθούν οι επενδύσεις και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση στην ΕΕ. 

• Το Ταμείο InvestEU θα κινητοποιήσει δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις μέσω εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους 38 δισ. 
ευρώ, οι οποίες θα στηρίξουν τα επενδυτικά σχέδια χρηματοδοτικών εταίρων, όπως ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) κ.α., και θα αυξήσουν τη δυνατότητά τους για ανάληψη κινδύνου. Οι χρηματοδοτικοί εταίροι αναμένεται να συνεισφέρουν 
τουλάχιστον 9,5 δισ. ευρώ στη δυνατότητα ανάληψης κινδύνων. Η εγγύηση θα τροφοδοτείται κατά 40 %, γεγονός που σημαίνει ότι 
15,2 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ δεσμεύονται για περιπτώσεις καταπτώσεων εγγυήσεων.

• Το Ταμείο InvestEU θα στηρίζει τέσσερις τομείς πολιτικής: βιώσιμες υποδομές· έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση· 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις· και κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες. Το InvestEU θα διαθέτει επίσης ευελιξία: θα μπορεί να 
αντιδρά στις αλλαγές της αγοράς και οι προτεραιότητες πολιτικής του θα μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου.

• Ο Συμβουλευτικός Κόμβος InvestEU θα παρέχει τεχνική υποστήριξη και βοήθεια ώστε να συμβάλλει στην κατάρτιση, την ανάπτυξη, τη 
διάρθρωση και την υλοποίηση έργων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ικανοτήτων.

• Τα πρώτα έργα του προγράμματος InvestEU στην Ελλάδα αναμένεται να ξεκινήσουν το 2023.
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https://ec.europa.eu/investeuportal/desktop/el/index.html
Άλλες πηγές Χρηματοδότησης

Βιώσιμες υποδομές: 11,5 δισ. ευρώ

1

Έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση: 
11,25 δισ. ευρώ

2

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: 
11,25 δισ. ευρώ

3

Κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες: 
4 δισ. ευρώ

4
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Επίσης υπάρχουν μια σειρά από προγράμματα που χρηματοδοτούν επιχειρήσεις ή συνασπισμούς στα πλαίσια της 
επίτευξης ειδικών στόχων καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ενδεικτικά τα παρακάτω:

Άλλες πηγές Χρηματοδότησης

Πρόγραμμα Περίληψη Δικαιούχοι Χρηματοδότηση

«Ideas Powered
for Business SME 
Fund»

Πρόγραμμα επιχορηγήσεων που σχεδιάστηκε με στόχο 
να ενισχύσει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στην ΕΕ.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Νεοφυείς 
επιχειρήσεις που επιθυμούν να 
προστατέψουν τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας τους.

75% για τις υπηρεσίες προδιάγνωσης
διανοητικής ιδιοκτησίας (IP Scan) που 
προσφέρονται από συμμετέχοντα 
εθνικά Γραφεία Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας.

Horizon Europe Το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπης 2021-2027», είναι 
το πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 
για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-
2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ.

Στα προγράμματα του Horizon Europe 
μπορούν να ενταχθούν νεοφυείς 
επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και μεγάλες 
επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και 
ερευνητικά κέντρα. 

Για Research & Innovation Actions 
(RIA) calls το ποσοστό ενίσχυσης είναι 
100%. Για Innovation Action (IA) calls 
το ποσοστό ενίσχυσης είναι 70%.

Innowide Το πρόγραμμα Innowwide δίνει τη δυνατότητα σε ΜΜΕ 
να λάβουν επιχορήγηση ύψους έως 60.000€ με 
αντικείμενο την ανάπτυξη μελετών σκοπιμότητας / 
ερευνών αγοράς για καινοτόμα προϊόντα ή λύσεις

Μικρο – Μεσαίες Επιχειρήσεις (MME) Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός: 
86.000€. Μέγιστη χρηματοδότηση ανά 
project: 60.000€.

Smart4All Το Smart4All αποτελεί μέρος της Δράσης Καινοτομίας 
H2020. H δράση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 
Έρευνας και Καινοτομίας Horizon 2020 μέσω της 
ανάπτυξης αυτοσυντηρούμενων, διασυνοριακών 
πειραμάτων που μεταφέρουν γνώση και τεχνολογία 
μεταξύ ακαδημαϊκού και βιομηχανικού κόσμου.

Ένας πάροχος ακαδημαϊκής έρευνας & 
τεχνολογίας μεταφέρει μια νέα 
τεχνολογία σε έναν συνεργάτη Λήψης 
Βιομηχανικής Τεχνολογίας (επιχείρηση)
ως πρώιμο υιοθετητή και, στη 
συνέχεια, ένας συνεργάτης 
βιομηχανικής παραγωγής επεκτείνει 
την αλυσίδα αξίας. 

Τα project που επιλέχθηκαν για 
χρηματοδότηση Smart4All πειραμάτων 
FTTE θα υποστηριχθούν με εφάπαξ 
ποσό έως 80.000 €.
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EBRD Small Business Advisory Support
Άλλες πηγές Χρηματοδότησης

• Η EBRD έχει αναπτύξει ένα πρόγραμμα 
συμβουλευτικής προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜμΕ), “Advice for Small Business - ASB”

• Το πρόγραμμα επιδοτεί το 70% του συνολικού ποσού 
ενός συμβουλευτικού έργου με στόχο την ανάπτυξη και 
τη βελτίωση αποδοτικότητας των ΜΜΕ

• Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις που έχουν από 1 
έως 250 εργαζόμενους και από €500κ έως €50 
εκατομμύρια έσοδα

• Η OCTANE έχει πιστοποιηθεί για το σύνολο των 
συμβουλευτικών υπηρεσιών και έχει υποστηρίξει πάνω 
από 10 πελάτες με την χρηματοδότηση της EBRD

Εταιρική στρατηγική, ανάπτυξη και  
εξαγωγικές δυνατότητες

1

Οργάνωση, διαδικασίες και ανθρώπινο 
δυναμικό

2

Αλυσίδα διανομής και παραγωγής

3

Πωλήσεις και ανάπτυξη εργασιών

4



Σας ευχαριστούμε !!!

www.octaneconsultants.com
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