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χειρήσεων της χώρας, ιδίως των µικρών και µε-
σαίων, που περιλαµβάνει την προµήθεια ψη-
φιακού εξοπλισµού και λογισµικού και τη δηµι-
ουργία, τη βελτίωση και την περαιτέρω επέκτα-
ση των ψηφιακών υπηρεσιών τους. 

5Ψηφιοποίηση ΑΑ∆Ε, καταπολέµηση φο-
ροδιαφυγής

Μεταρρυθµίσεις για την καταπολέµηση της φο-
ροδιαφυγής και την ενίσχυση της κοινωνικής δι-
καιοσύνης µέσω της ψηφιακής αναβάθµισης της 
ΑΑ∆Ε. Επέκταση της χρήσης ταµειακών µηχα-
νών που επικοινωνούν online µε POS και µε 
την ΑΑ∆Ε, φορολογικά κίνητρα για ηλεκτρο-

νικές συναλλαγές, ψηφιακά εργα-
λεία για φορολογικούς ελέγχους, 
αναβάθµιση του Taxisnet, σε συν-
δυασµό µε το νέο πλαίσιο για την αντιµετώπι-
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Σ
ε 200 σελίδες, που περιγράφουν ένα φι-
λόδοξο πρόγραµµα επενδύσεων και µε-
ταρρυθµίσεων σε τοµείς αυξηµένης προ-

στιθέµενης αξίας, µε στόχο να κινητοποιηθούν 
ιδιωτικοί πόροι για την επόµενη ηµέρα της ελ-
ληνικής οικονοµίας, εκτείνεται το προσχέδιο του 
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης που απεστάλη στην 
Κοµισιόν. Κεντρική κυβερνητική βούληση, όπως 
αποτυπώνεται στο προσχέδιο, είναι η χρηµατο-
δότηση ιδιωτικών επενδύσεων µε τα 12,7 δισ. 
ευρώ των δανείων, από το συνολικό ποσό των 
32 δισ. ευρώ που έχει εγκριθεί για τη χώρα µας, 
σε ποσοστό έως και 50%, εφόσον υπάρχει πα-
ράλληλα και εξασφαλισµένη τραπεζική χρηµα-
τοδότηση, ίση µε το 30% της επένδυσης. Μέ-
σω αυτής της διαδικασίας, θα υπάρξει η µεγα-
λύτερη δυνατή µόχλευση, καθώς και τόνωση της 
ανάπτυξης. Σε ετήσια βάση, εκτιµάται ότι µπο-
ρεί να οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ τουλάχι-
στον κατά δύο µονάδες.

Το προσχέδιο έχει δοµηθεί σε τέσσερις πυλώ-
νες: α) Πράσινο, β) ψηφιακό, γ) απασχόληση, 
δεξιότητες και κοινωνική συνοχή και δ) ιδιωτι-
κές επενδύσεις και οικονοµικός και θεσµικός µε-
τασχηµατισµός. Αλλωστε, ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης, στην τελευταία σύσκεψη για το Ταµείο 
Ανάκαµψης, τόνισε πως «το σχέδιο αυτό υπηρε-
τεί δύο κατευθύνσεις: απαντά στα τρέχοντα ζη-
τούµενα της συγκυρίας, µε κυρίαρχη την προ-
στασία και την τόνωση της απασχόλησης, αλλά 
ταυτόχρονα είναι και µια ευκαιρία για µια ριζι-
κή µεταστροφή της εθνικής οικονοµίας προς ένα 
αναπτυξιακό µοντέλο, το οποίο θα σηµατοδο-
τεί επί της ουσίας την Ελλάδα του µέλλοντος». 

Σε αυτό το πλαίσιο, το Σχέδιο Ανάκαµψης και 
Ανθεκτικότητας αποσκοπεί στο να κινητοποιή-
σει σηµαντικές δυνάµεις από τον ιδιωτικό τοµέα, 
χρησιµοποιώντας:  
f Σε µεγάλο βαθµό Συµπράξεις ∆ηµόσιου και 
Ιδιωτικού Τοµέα για την πραγµατοποίηση δη-
µοσίων επενδύσεων. 
f Εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών 
για την πραγµατοποίηση έργων ενεργειακής 
απόδοσης στον δηµόσιο τοµέα. 
f Συγχρηµατοδοτήσεις µέσω ποικίλων χρηµα-
τοδοτικών εργαλείων.

Τα µεγάλα έργα 
Μεταξύ άλλων, η κυβέρνηση έχει προχωρή-
σει ήδη στον προγραµµατισµό 15 µεγάλων 
δράσεων. 

1 Ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων
Εκτενές πρόγραµµα επιδότησης επενδύσε-

ων που αυξάνουν την ενεργειακή αποδοτικότη-
τα των κατοικιών, καθώς και κτιρίων του ιδιω-
τικού και του δηµόσιου τοµέα. Το πρόγραµµα 
συµβάλλει στον περιορισµό της κλιµατικής αλ-
λαγής και στη δηµιουργία νέων θέσεων εργα-
σίας, ενώ µειώνει το ενεργειακό κόστος για τα 
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

2∆ιασύνδεση νησιών
∆ιασύνδεση της Κρήτης και των Κυκλάδων 

µε το δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας της 
ηπειρωτικής χώρας. Η υλοποίηση των διασυν-
δέσεων θα αφήσει ισχυρό οικολογικό και ανα-
πτυξιακό αποτύπωµα.

3Ανάπτυξη δικτύων 5G 
Η δηµοπράτηση του φάσµατος για την ανά-

πτυξη των δικτύων 5G θα αναβαθµίσει τις ανα-
πτυξιακές δυνατότητες στη χώρα. Μέσω του 
καινοτόµου επενδυτικού ταµείου «Φαιστός», 
ένα τέταρτο των εσόδων της δηµοπράτησης 
κατευθύνεται στην ανάπτυξη ενός οικοσυστή-
µατος εταιρειών µε αντικείµενο υπηρεσίες και 
εφαρµογές που βασίζονται στο 5G. 

4Ψηφιακή αναβάθµιση ελληνικών επιχει-
ρήσεων

Αναβάθµιση της ψηφιακής υποδοµής των επι-

Με 15 µεγάλες δράσεις 
η κυβέρνηση επιχειρεί 
να αλλάξει σελίδα στην 

οικονοµία, βάζοντας 
τα θεµέλια για µια 

βιώσιµη ανάπτυξη. Στο 
πρόγραµµα των 200 

σελίδων σκιαγραφείται 
ο οδικός χάρτης για την 
υλοποίηση σηµαντικών 

µεταρρυθµίσεων

 «Η ΠΑΝ∆ΗΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ που µαστίζει την υφήλιο υπήρξε ο καταλύτης για τη δηµι-
ουργία του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµψης, κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συµ-
βουλίου το περασµένο καλοκαίρι. Σκοπός του Ταµείου είναι η πραγµατοποίηση δοµικών 
µεταρρυθµίσεων και επενδύσεων, µέσω ενός συνεκτικού σχεδίου, οι οποίες θα επιτα-
χύνουν την οικονοµική ανάκαµψη και, παράλληλα, θα συµβάλουν στην αλλαγή του πα-
ραγωγικού µοντέλου και στον εκσυγχρονισµό των λειτουργιών του κράτους, προς πρά-
σινη και ψηφιακή κατεύθυνση. Ειδικότερα για τη χώρα µας, η αναλογία άµεσης βοήθει-
ας που αφορά τρέχουσες δαπάνες για την αντιµετώπιση της COVID-19, µέσω του προ-
γράµµατος React EU, ανέρχεται στα 2,3 δισ. ευρώ, ενώ το πρόγραµµα του Ταµείου Αν-
θεκτικότητας και Ανάκαµψης ανέρχεται στα 29 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 16,3 δισ. ευ-

ρώ προέρχονται από επιδοτήσεις και µέχρι 12,7 δισ. ευρώ από δάνεια. Πρό-
κειται για ένα τεράστιο πραγµατικά ποσό που εξασφάλισε η κυβέρνηση 
στη σχετική διαπραγµάτευση και είναι ευθύνη µας να διατεθούν αυτά τα 
χρήµατα µε τη µέγιστη δυνατή αποτελεσµατικότητα. Να πιάσουν τόπο. 
Για να πετύχουµε τον στόχο αυτόν, που είναι κυριολεκτικά εθνικός, απαι-
τούνται εµπεριστατωµένος και ποιοτικός αρχικός σχεδιασµός (ήδη κατα-

θέσαµε την εβδοµάδα που πέρασε το σχετικό προσχέδιο στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή), διαφάνεια στην υλοποίηση και συνεχής παρακολούθη-

ση της πορείας των έργων. Καταλυτικό ρόλο στην επιτυχία του 
σχεδίου θα διαδραµατίσει, όµως, και η κινητοποίηση ιδιωτι-
κών πόρων, ώστε τα χρήµατα να προκαλέσουν πολλαπλά-
σια µόχλευση, εισοδήµατα και θέσεις εργασίας, σε σχέση 
µε οποιοδήποτε άλλο επενδυτικό πρόγραµµα -ελληνικό ή 
ευρωπαϊκό- που έχει αξιοποιηθεί µέχρι σήµερα στην Ελ-
λάδα. Για τον σκοπό αυτόν, τα χρήµατα θα κινητροδοτή-
σουν -εκτός από δηµόσιες- και χιλιάδες ιδιωτικές επενδύ-
σεις, ενώ και τα δηµόσια έργα θα πραγµατοποιηθούν, 
όπου είναι δυνατόν, µε µαζική κινητοποίηση ιδιωτικών 
πόρων µέσω Συµπράξεων ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Το-
µέα (Σ∆ΙΤ). Να γνωρίζουν, όµως, όλοι ότι τα χρήµατα 
θα διατεθούν σε όσους θέλουν να κάνουν επενδύσεις, 
όχι σε εκείνους που θέλουν να πάρουν επιδοτήσεις. 
Γιατί η σωστή αξιοποίηση του Ταµείου Ανάκαµψης εί-
ναι µια µοναδική και ανεπανάληπτη ευκαιρία για τη 
χώρα µας. Μια ευκαιρία να αλλάξουµε εποχή. Και δεν 
έχουµε δικαίωµα την ευκαιρία αυτή να την αφήσουµε 

να πάει χαµένη».

«Ευθύνη μας τα χρήματα 
να πιάσουν τόπο»

Θόδωρος Σκυλακάκης 

Aναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών

Η ελληνική πρόταση
για τα 32 δισ. ευρώ
του Ταµείου Ανάκαµψης

Tα χρήματα θα 
διατεθούν σε 
όσους θέλουν να 
κάνουν επενδύσεις, 
όχι σε εκείνους που 
θέλουν να πάρουν 
επιδοτήσεις
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ση του λαθρεμπορίου και τα ψηφιακά εργαλεία 
που θα αναπτυχθούν για τον σκοπό αυτόν. Τελι-
κός στόχος είναι η διεύρυνση της φορολογικής 
βάσης και η δημιουργία δημοσιονομικού χώρου 
για τη μείωση των φορολογικών συντελεστών.

6Επαγγελματικά λύκεια
Διαρθρωτικές αλλαγές για την ενίσχυση της 

διασύνδεσης των ΕΠΑΛ με την αγορά, την εν-
σωμάτωση πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων 
και, τελικά, για την αναβάθμισή τους, με απώ-
τερο στόχο τη μείωση της ανεργίας, με τη δη-
μιουργία καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας 
για τους μαθητές που επιλέγουν την επαγγελμα-
τική εκπαίδευση.

7Νέο πλαίσιο και περιεχόμενο προγραμμά-
των κατάρτισης

Μεταρρύθμιση των προγραμμάτων κατάρτι-
σης, που συνδέει την αμοιβή των εκπαιδευτι-
κών φορέων με τα αποτελέσματα των εκπαιδευ-
ομένων, στο πλαίσιο ενός αξιόπιστου συστήμα-
τος πιστοποίησης. 

8Πολεοδομικά σχέδια
Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης του πο-

λεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού πε-
ριλαμβάνει την εκπόνηση και θεσμοθέτηση το-
πικών και ειδικών πολεοδομικών σχεδίων για 
το σύνολο των δήμων της χώρας, καθώς και ει-
δικών όρων δόμησης για περιοχές της χώρας.

9 Υποδομές μεταφορών
Ανάπτυξη υψηλής ποιότητας υποδομών με-

ταφορών, στις οποίες περιλαμβάνονται το βό-
ρειο τμήμα του Ε-65, ο Βόρειος Οδικός Αξονας 
Κρήτης, καθώς και νέα τμήματα εθνικής οδοποι-
ίας. Επίσης, σχεδιάζονται επενδύσεις σε λιμένες 
και αερολιμένες.

κτίρια
To σχέδιο της 
Αθήνας προβλέπει  
εκτενές 
πρόγραμμα 
επιδότησης 
επενδύσεων 
που αυξάνουν 
την ενεργειακή 
αποδοτικότητα των 
κατοικιών, καθώς 
και κτιρίων του 
ιδιωτικού και του 
δημόσιου τομέα

ΑΑΔΕ
Καταπολέμηση 
της φοροδιαφυγής  
και ενίσχυση 
της κοινωνικής 
δικαιοσύνης μέσω 
της ψηφιακής 
αναβάθμισης της 
ΑΑΔΕ.

10 Ατομικός ηλεκτρονικός φάκελος υγείας
Ανάπτυξη ενός ενοποιημένου ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας, 

που θα τροφοδοτείται από το σύνολο των πηγών που διαθέτουν δεδομένα υγείας 
για κάθε πολίτη, καθώς και πολιτικές πρόληψης, όπως η διαμόρφωση ενός εθνικού 
προγράμματος εμβολιασμών και κίνητρα για την έγκαιρη ανίχνευση νοσημάτων.

11 Διαφορετικότητα
H καταπολέμηση διακρίσεων μέσα από εξειδικευμένα ψηφιακά προγράμ-

ματα κατάρτισης για εργοδότες και εργαζομένους τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον 
δημόσιο τομέα θα συμβάλει στην αποδοχή της διαφορετικότητας.

12Επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης
Η επιτάχυνση στην απονομή δικαιοσύνης ενισχύει τις αναπτυξιακές προ-

οπτικές της χώρας και επιτυγχάνεται μέσα από δράσεις όπως η ενίσχυση των θε-
σμών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, η αναδιοργάνωση των διοικητικών υπη-
ρεσιών των δικαστηρίων, η ενίσχυση και κατάρτιση των δικαστικών υπαλλήλων 
και η ψηφιοποίηση διαδικασιών.

13 Σύνδεση των πανεπιστημίων με την παραγωγή 
Στρατηγικός στόχος του σχεδίου είναι αφενός να ενισχυθούν οι δεσμοί με-

ταξύ ακαδημαϊκής έρευνας και παραγωγικής διαδικασίας και αφετέρου να στη-
ριχθεί η βασική έρευνα με αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων με επενδύσεις σε 
υποδομές και τεχνολογίες αιχμής.

14Πολιτισμός
Ανάδειξη του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα ως ολοκληρωμένου 

και βιώσιμου αναπτυξιακού μοχλού των τοπικών κοινωνιών, που δημιουργεί θέ-
σεις εργασίας και οικοσυστήματα επιχειρηματικότητας και εκπαίδευσης, συμβάλ-
λοντας στην κοινωνική συνοχή.

15Ιδιωτικές επενδύσεις
Χρηματοδοτικά εργαλεία για ιδιωτικές επενδύσεις που ενισχύουν την 

ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και αναβαθμίζουν το παραγωγικό 
μοντέλο της χώρας. Η επιλεξιμότητα προσδιορίζεται με βάση συγκεκριμένες οι-
κονομικές κατευθύνσεις, για παράδειγμα την αύξηση των εξαγωγών και τη μεγέ-
θυνση των επιχειρήσεων.

Η β’ φάση επιλογής 
Η δεύτερη φάση επιλογής των έργων θα γίνει αφού ολοκληρωθούν πέντε έλεγ-
χοι που σχετίζονται με τον πράσινο και ψηφιακό χαρακτήρα των προτάσεων, 

την εκτίμηση του κόστους από ανεξάρτητο 
εκτιμητή, με νομικά χαρακτηριστικά σχετικά 
με το αν τηρούνται οι βασικές αρχές των κρα-
τικών ενισχύσεων, το ρεαλιστικό χρονοδιά-
γραμμα ολοκλήρωσής τους και την επίτευξη 
ποσοτικών στόχων.

Οι διαβουλεύσεις, σύμφωνα με το χρονοδιά-
γραμμα, θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως τον 
Φεβρουάριο του 2021, οπότε και θα κατατεθεί 
το τελικό σχέδιο στις Βρυξέλλες, το οποίο θα εί-
ναι πολλαπλάσιο από το προσχέδιο.

Τα κεφάλαια θα πρέπει να δεσμευτούν στο σύ-
νολό τους έως το 2023 και να απορροφηθούν 
έως το τέλος του 2026 μέσω εξάμηνων εκταμι-
εύσεων, οι οποίες θα συνδέονται με την επίτευ-
ξη συγκεκριμένων στόχων και οροσήμων. Από 
το υπουργείο Οικονομικών εξηγούν πως ο Μη-
χανισμός Ανάκαμψης αφορά επενδύσεις, προ-
γράμματα και μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθη-
καν από τον Φεβρουάριο του 2020 και μετά. 
Συνεπώς, η απορρόφηση των σχετικών πόρων 
μπορεί και πρόκειται να ξεκινήσει πριν από την 
επίσημη έγκρισή του. 

Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο αυ-
τό εντός του 2021, λόγω των σημαντικών επεν-
δυτικών δαπανών που περιλαμβάνει ο Μηχανι-
σμός, θα επηρεάσουν, μέσω των σχετικών πολ-
λαπλασιαστών, πέραν του 2021, και το ΑΕΠ και 
τα δημόσια έσοδα του 2022. 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του υπουργείου 
Οικονομικών, όπως αποτυπώνονται στο σχέδιο 
του Προϋπολογισμού για το 2021, αναμένεται 
η εισροή 5,5 δισ. ευρώ, με τον συνυπολογισμό 
των περίπου 2 δισ. ευρώ του React EU για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας.


