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Σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη:

ΕΛΛΑΔΑ



Επισκόπηση του ελληνικού σχεδίου

4 πυλώνες

18 ενότητες 

€30.5 δισ.
€17.8 δισ. μη 
επιστρεπτέες ενισχύσεις. 
Δάνεια 12.7 δισ. 

174 μέτρα

68 μεταρρυθμίσεις 
και 106 επενδύσεις

Ορόσημα & 
Στόχοι 331



Πράσινη μετάβαση

DNSH: Κανένα μέτρο στο 

σχέδιο δεν βλάπτει τους 

περιβαλλοντικούς στόχους

37,5 % των συνολικών 

κονδυλίων για

κλιματικούς στόχους

Βασικές επενδύσεις

• Ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις 

κατοικιών και δημόσιων κτιρίων (€1.5 δισ.)

• Βελτίωση των πράσινων δεξιοτήτων για 

τουλάχιστον 200 000 άτομα (€373 εκατ.)

• Βιώσιμη κινητικότητα / μεταφορές (€440 

εκατ.)

• Δασική πυρόσβεση, αντιμετώπιση των 

πλημμυρών, αναδάσωση και βιοποικιλότητα 

(€548 εκατ.)

Βασικές μεταρρυθμίσεις

• Απλούστευση της αδειοδότησης για 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

• Νέο πλαίσιο για την υπεράκτια

αιολική ενέργεια

• Νόμος για τη διαχείριση των 

αποβλήτων 

• Ανάπτυξη τοπικών πολεοδομικών 

σχεδίων για όλους τους δήμους

37,5 %

Δίκτυα

• Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας με 

Κυκλάδες (€195 εκατ.)

• Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας (€ 

450 εκατ.)



Ψηφιακή μετάβαση

Ειδικές δράσεις ανά τομέα

• Δημόσια διοίκηση

• Υγεία

• Εκπαίδευση

• Φορολογική αρχή

23,3 % του συνολικού 

κονδυλίου για ψηφιακούς 

στόχους

Βασικές επενδύσεις

• Ψηφιακός μετασχηματισμός του δημόσιου 

τομέα (€1.3 δισ.)

• Ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων (€375 

εκατ.)

• Ανάπτυξη δικτύων 5G (€160 εκατ.)

• Βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων για 

τουλάχιστον 355 000 άτομα (€680 εκατ.)

Βασικές μεταρρυθμίσεις

• Μετάβαση στην τεχνολογία 5G

• Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα

των μητρώων

• Στρατηγική διακυβέρνησης 

δεδομένων

23,3 %

Διασυνοριακά έργα

• Επενδύσεις «διαδρόμων 5G» (Θεσσαλονίκη-

Σόφια-Βελιγράδι) 

• Επένδυση υποβρύχιων καλωδίων ινών (EL-CY)



Ανθεκτικότητα – Θεσμική

S

T

• Ψηφιακός μετασχηματισμός της 

φορολογικής και τελωνειακής 

διοίκησης

• Ενίσχυση της χρήσης 

ηλεκτρονικών συναλλαγών

• Βελτιωμένη διαχείριση των 

δημόσιων οικονομικών

Πιο ανθεκτικά δημόσια οικονομικά

Τομέας της δικαιοσύνης

• Αναθεώρηση του δικαστικού 

χάρτη

• Ψηφιοποίηση και επιτάχυνση 

των διαδικασιών

Εκπαίδευση

• Νέο πλαίσιο για τη διά βίου 

μάθηση

• Αναβάθμιση της 

επαγγελματικής κατάρτισης

• Ενίσχυση των ερευνητικών 

επιδόσεων των 

πανεπιστημίων

Δημόσια διοίκηση

• Βελτίωση του σχεδιασμού και 

της ανάπτυξης πολιτικής

• Αναβάθμιση των δεξιοτήτων 

των δημοσίων υπαλλήλων

• Ενίσχυση του πλαισίου για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς

• Ενίσχυση των δημόσιων 

συμβάσεων



• Ενίσχυση του εθνικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς

• Σύστημα εσωτερικού ελέγχου (μέρος της στρατηγικής του Υπουργείου Εσωτερικών και 

της ΕΑΔ για την προώθηση του εθνικού συστήματος ακεραιότητας), το οποίο 

περιλαμβάνει:

• Πιλοτικό πρόγραμμα για την αξιολόγηση των βασικών διαδικασιών διαχείρισης των δημόσιων 

οικονομικών για την ανάπτυξη πλαισίου διαχείρισης κινδύνων 

Άλλα σχετικά μέτρα:

• Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης: Αναβάθμιση δεξιοτήτων περίπου 250 000 δημοσίων 

υπαλλήλων μέσω της ΕΚΔΔΑ.

• Επαγγελματοποίηση των δημόσιων συμβάσεων: Δημιουργία/ορισμός φορέα πιστοποίησης 

των επαγγελματιών που συμμετέχουν στις δημόσιες συμβάσεις.  

Μέτρα σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο και την 
περιφερειακή διοίκηση



Για περισσότερες πληροφορίες:

https://ec.europa.eu/info/business-economy-
euro/recovery-coronavirus/recovery-and-
resilience-facility/


