Τα Έργα
του Ταμείου
Ανάκαμψης

Το Ταμείο Ανάκαμψης πρόκειται να χρηματοδοτήσει με εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ
χιλιάδες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στις
χώρες της ΕΕ.
Στην Ελλάδα, μέχρι στιγμής, έχει αποφασιστεί
η ένταξη περισσότερων από 300 έργων. Τα
έργα αυτά είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθούν μέχρι το 2026 και συνοδεύονται
από περισσότερους από 550 επιμέρους στόχους ή ορόσημα για την πρόοδό τους. Ακολουθούν και πολλά άλλα. Το ελληνικό Σχέδιο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, γνωστό ως
“Ελλάδα 2.0”, προβλέπει συνολικά επενδύσεις
και μεταρρυθμίσεις ύψους €31 δισ.

Η νέα δημοσιογραφική έρευνα
της διαΝΕΟσις απαντά σε μερικά
βασικά ερωτήματα για τα ελληνικά
έργα του ευρωπαϊκού Ταμείου
Ανάκαμψης και για την πρόοδό
τους, χρησιμοποιώντας δημόσια
διαθέσιμα δεδομένα.

Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης είναι μια
σημαντική υπόθεση για την Ελλάδα. Η χώρα,
που είναι η πιο ωφελημένη στην ΕΕ, μπορεί
με αυτά τα χρήματα να αλλάξει την οικονομία
της και να προσαρμοστεί σε μεγάλες προκλήσεις του μέλλοντος, όπως είναι η κλιματική αλλαγή και οι δημογραφικές εξελίξεις. Ποια είναι
τα έργα που έχει εντάξει μέχρι τώρα η Ελλάδα
στο Ταμείο Ανάκαμψης; Πώς θα λειτουργήσει
η χρηματοδότηση; Και, τελικά, θα προλάβει
η χώρα μας να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα κεφάλαια μέχρι το 2026;

Το ελληνικό σχέδιο “Ελλάδα 2.0” περιλαμβάνει
4 πυλώνες

1

2

Πράσινη
μετάβαση

3

Ψηφιακή
μετάβαση

4

Απασχόληση,
δεξιότητες και
κοινωνική συνοχή

18

184

επιμέρους άξονες

δράσεις

Ιδιωτικές επενδύσεις
και μετασχηματισμός
της οικονομίας

€31 δισ.

συνολικό
προϋπολογισμό

€

Κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
("Ελλάδα 2.0")*

Μεταρρυθμίσεις

1 - Πράσινη
μετάβαση

Μεταρρύθμιση των
ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης - €541 εκατ.

2 - Ψηφιακή
μετάβαση

Ψηφιοποίηση των αρχείων
του κράτους - €598 εκατ.

3 - Απασχόληση,
δεξιότητες και
κοινωνική συνοχή

Εξοικονομώ κατ' οίκον
- €1,25 δισ.
Νέα στρατηγική για τη διά
βίου μάθηση και το εθνικό
σύστημα αναβάθμισης
δεξιοτήτων - €1,04 δισ.

Επενδύσεις

4 - Ιδιωτικές
επενδύσεις και
μετασχηματισμός
της οικονομίας

Δανειακή στήριξη
του Ταμείου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας
- €12,72 δισ.

Πυλώνας

Δράσεις**

*Το πάχος των γραμμών αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό.
**Σημειώνονται οι πέντε δράσεις με τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό.
Πηγή: greece20.gov.gr, επεξεργασία: διαΝΕΟσις.

Τι έχει ενταχθεί μέχρι στιγμής*

Περισσότερα
από 300
έργα

105
δράσεις

€22 δισ.
συνολικός
προϋπολογισμός
έργων**

Ολοκλήρωση
μέχρι το
2026

Προϋπολογισμός και πλήθος έργων ανά πυλώνα
Προϋπολογισμός Σχεδίου
Ανάκαμψης

Προϋπολογισμός
ενταγμένων έργων*

Αριθμός έργων*

1 - Πράσινη μετάβαση

€6.226.757.545

€2.642.523.539,6

38

2 - Ψηφιακή μετάβαση

€2.204.846.594

€1.578.309.808,1

25

3 - Απασχόληση, δεξιότητες, κοινωνική συνοχή

€5.211.875.670

€2.753.383.779,5

88

€17.645.178.603

€15.051.243.828,1

166

Πυλώνας

4 - Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της
οικονομίας

*Ο αριθμός και ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων προκύπτει από τις αποφάσεις ένταξης που δημοσιεύτηκαν στο greece20.
gov.gr μέχρι τις 19 Ιουνίου 2022. Ο προϋπολογισμός δεν αφορά πάντα αποκλειστικά πόρους του RRF.
Πηγή: greece20.gov.gr, επεξεργασία: διαΝΕΟσις.

Οι πιο μεγάλες δράσεις

1

Δανειακή στήριξη - €12,7 δισ.
Χαμηλότοκα δάνεια με επιδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία δίνονται μέσω των
τραπεζών, για επενδύσεις από κοινού με τραπεζικό δανεισμό και κεφάλαια του ιδιώτη.

2

Εξοικονομώ κατ’ οίκον - €1,25 δισ.
Το γνωστό “Εξοικονομώ” επιδοτεί την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών.

3

Νέα στρατηγική για τη διά βίου μάθηση και το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων - €1,04 δισ.
Έργα για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος διά βίου μάθησης.

4

Ψηφιοποίηση των αρχείων του κράτους - €598 εκατ.
Ψηφιοποίηση αρχείων της πολεοδομίας, των υποθηκοφυλακείων και της μετανάστευσης.

567 ορόσημα
Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης “κουβαλούν” μαζί τους συγκεκριμένα ορόσημα, δηλαδή μέρη του έργου
που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε συγκεκριμένο χρόνο. Τα ορόσημα αυτά, τις περισσότερες φορές
συνδέονται και με την εκταμίευση των δόσεων του Ταμείου και αφορούν συνολικά 17 τρίμηνα, από το
2020 έως το 2026.
Αριθμός οροσήμων του Ταμείου Ανάκαμψης ανά χρονιά
Αριθμός οροσήμων*

145
2

2020

140

25

2021

2022

2023

210
43

2024

2

2025

Έτος
*Ο αριθμός των οροσήμων αφορά τα ενταγμένα έργα και προκύπτει από τις αποφάσεις ένταξης που
δημοσιεύτηκαν στο greece20.gov.gr μέχρι τις 19 Ιουνίου 2022.
Πηγή: greece20.gov.gr, επεξεργασία: διαΝΕΟσις.

*Η ανάλυση περιλαμβάνει έργα των οποίων οι αποφάσεις ένταξης δημοσιεύτηκαν στο greece20.gov.gr
μέχρι τις 19 Ιουνίου 2022.
**Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων δεν αφορά πάντα αποκλειστικά πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει και πόρους από άλλες πηγές.

2026

