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Στόχοι – Στρατηγική – Οφέλη

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.



Εμβληματικές επενδύσεις 

Πράσινη Μετάβαση

• «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

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

• 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 on line διασύνδεση τους με 
τις επιχειρήσεις



Εμβληματικές επενδύσεις

Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή

• 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

Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας

• 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



Ο Ευρωπαϊκός Δανεισμός

•750 δις € ως κοινό δάνειο των κρατών –
μελών από τις αγορές

•30,9 δις για την Ελλάδα εκ των οποίων
18,2 δις επιχορηγήσεις και 12,7 δάνεια



Ελληνικό Σχέδιο «Ελλάδα 2.0»
Α. Επιχορηγήσεις

Ενδεικτική κατανομή των πόρων ανά πυλώνα

α/α Πυλώνας
πόροι 
(εκ. €)

1 Πράσινη Μετάβαση 6.026

2 Ψηφιακή Μετάβαση 2.136

3 Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή 5.208

4
Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της 
οικονομίας 4.821

Σύνολο 18.191



Ποσοστιαία κατανομή πόρων ανά Πυλώνα



Ελληνικό Σχέδιο «Ελλάδα 2.0»

Β. Δάνεια

• Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (IFIs), για τη 
χρηματοδότηση μεσαίων και μεγάλων ιδιωτικών 
επενδυτικών έργων

• Εμπορικές Τράπεζες, για τη χρηματοδότηση μικρών, 
μεσαίων, μεγάλων ιδιωτικών επενδυτικών έργων και

• Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, με τη 
δημιουργία Fund-of-Funds (FoF) για τη χρηματοδότηση 
μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου 
στοχεύοντας στις πιο δυναμικές και ταχέως αναπτυσσόμενες 
επιχειρήσεις και τομείς



Φορείς και διαδικασία υλοποίησης 
του Σχεδίου

α) Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Τ.Α.

β) Υπουργεία

γ) Φορείς υλοποίησης

δ) Πιστοποιημένοι ελεγκτές έργων

ε) Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου 
(ΕΔΕΛ)



Χρηματοδοτήσεις για τους Δήμους

1. Για έργα αποκλειστικής αρμοδιότητας 
Δήμων 1,52 δις € 

2. Για έργα στα οποία οι Δήμοι είναι -
μεταξύ άλλων φορέων- δυνητικοί 
δικαιούχοι είναι 2,39 δις € 

3. Για μεταρρυθμίσεις που ενδιαφέρουν 
τους Δήμους είναι 1,13 δις €.



Διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις για έργα 
Δήμων (εκ. €)



Δράσεις 
αποκλειστικής αρμοδιότητας Δήμων

• Στρατηγικές Αστικές Αναπλάσεις

• Πολεοδομικά Σχέδια σε ολόκληρη της Ελλάδα

• Αναβάθμιση ύδρευσης αναπτυσσόμενων περιοχών

• Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων 
περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και 
εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες 
πόλεις

• Έργα παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού

• Έξυπνες πόλεις



Δράσεις στις οποίες οι Δήμοι είναι 
δυνητικοί δικαιούχοι

• Εξοικονομώ στο Δημόσιο

• Δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας

• Ενίσχυση αντιπυρικής & αντιπλημμυρικής 
προστασίας

• Ψηφιοποίηση των αρχείων του Κράτους

• Σύστημα κατ’ οίκον νοσηλείας και περίθαλψης

• Ενίσχυση παιδικής προστασίας

• Υποστήριξη ατόμων με αναπηρία



Δράσεις στις οποίες οι Δήμοι είναι 
δυνητικοί δικαιούχοι

• Κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων

• Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας

• Έξυπνες περιβαλλοντικές και πολιτιστικές υποδομές
(Smart Infrastructure)

• Τουριστική ανάπτυξη

• Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιφερειακών λιμένων

• Τεχνική βοήθεια



Ενδεικτικές δράσεις (κυρίως ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) που 
επηρεάζουν τη λειτουργία των Δήμων και τις 

υπηρεσίες προς τους πολίτες

• Αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχιας

• Δημιουργία νέου θαλάσσιου χωροταξικού 
σχεδιασμού

• Δημιουργία νέου χωροταξικού σχεδιασμού για ΑΠΕ, 
βιομηχανία, τουρισμό και υδατοκαλλιέργειες

• Μεταρρύθμιση στη διαχείριση αποβλήτων με νέα 
νομοθεσία για την υλοποίηση βιώσιμων ΧΥΤΑ και 
κέντρων ανακύκλωσης

• Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΚΕΠ



Ενδεικτικές δράσεις (κυρίως ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) που 
επηρεάζουν τη λειτουργία των Δήμων και τις 

υπηρεσίες προς τους πολίτες

• Μεταρρύθμιση των ενεργητικών πολιτικών 
απασχόλησης

• Μεταρρύθμιση των παθητικών πολιτικών για 
την αγορά εργασίας και την μετάβασγ από 
την ανεργία στην απασχόληση

• Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης


