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«ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» 
 
Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ΕΛΛΑΔΑ 2.0 (ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ) είναι ένα 
χρηματοδοτικό εργαλείο και περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύνολο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που 
διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) Δέσμες προτάσεων που συνθέτουν δεκαοκτώ (18) επιμέρους Άξονες:  
 
1η ΔΕΣΜΗ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ. 
 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.  
 
2η ΔΕΣΜΗ – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ. 
2.1. Συνδεσιμότητα για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, το κράτος.  
2.2. Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους.  
2.3. Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων.  
 
3η ΔΕΣΜΗ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ -ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ  
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.  
 
4η ΔΕΣΜΗ – ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΣΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
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. 
 
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει ο Ευρωπαικός Κανονισμός για το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, ο σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του Σχεδίου Ανάκαμψης διασφαλίζει: 

 Την πράσινη μετάβαση, εξασφαλίζοντας οικονομική ανάπτυξη συμβατή με την αειφορία για το κλίμα 
και το περιβάλλον.  

 Τον ψηφιακό μετασχηματισμό, διασφαλίζοντας ανάπτυξη που οδηγείται από την παραγωγικότητα και 
την καινοτομία.  

 Την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, με οικονομική συνοχή, απασχόληση, 
παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα, έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, και μια εύρυθμα λειτουργούσα 
εσωτερική αγορά με ισχυρές ΜμΕ, μέσω της πλήρωσης του επενδυτικού κενού, της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας, και της αύξησης της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων. 

 Την κοινωνική και εδαφική συνοχή.  
 Την υγεία και την οικονομική, κοινωνική και θεσμική ανθεκτικότητα, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την 

αύξηση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κρίσεων και της ικανότητας αντίδρασης σε κρίσεις. 
 Τις πολιτικές για την επόμενη γενιά, τα παιδιά και τους νέους, όπως η εκπαίδευση και οι δεξιότητες. 
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 Στα πλαίσια υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προβλέπονται δράσεις που 
ενδιαφέρουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα προγράμματα: 
 
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ € εκ. 

1 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 
ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ 

Το πρόγραμμα  θα έχει ως στόχο την βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με 
στόχο εξοικονόμηση κατ' ελάχιστον 30%. Περιλαμβάνονται 
ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων, ενεργειακή αναβάθμιση 
διαδικασιών, συστήματα ανάκτησης θερμότητας στο πλαίσιο 
παραγωγικών διαδικασιών, εγκατάσταση «έξυπνων» ενεργειακών 
συστημάτων, ηλεκτρικά οχήματα διανομής κ.λπ.  

450 

2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 
 

Το πρόγραμμα θα επιδοτεί την δημιουργία νέων ή αναβάθμιση 
βιομηχανικών μονάδων τελευταίας πράσινης τεχνολογίας, με 
υποχρεωτική λειτουργία τμήματος έρευνας και ανάπτυξης για την 
προώθηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. 

300 

3 ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

Με το πρόγραμμα αυτό θα ενισχύεται με επιδοτήσεις ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να 
βελτιώσουν την λειτουργία τους και την ανταγωνιστικότητα τους 
ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες ηλεκτρονικών πληρωμών, 
εργασίας από απόσταση, ψηφιακού γραφείου (διαχείριση 
εγγράφων, έργων κ.λπ.), digital marketplace, κυβερνοασφάλειας 
κ.λπ. 

375 

4 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ 
ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Η δράση θα στοχεύει στη δημιουργία ενός ψηφιακού επιχειρησιακού 
οικοσυστήματος που προωθεί ην άμεση ενθάρρυνση των 
επενδύσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό, χρησιμοποιώντας 
φορολογικά κίνητρα σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία. 
 

- 

5 ΥΠΕΡΑΠΟΣΒΕΣΗ ΣΕ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. 

Η δράση θα αφορά την ενίσχυση μέσω ειδικής φορολογικής 
μεταχείρισης (π.χ. διπλασιασμός του ποσοστού ετήσιας 
απόσβεσης) των επενδύσεων εξοπλισμού μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων που αφορούν στην προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή, στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών και 
άλλες δράσεις της κυκλικής οικονομίας καθώς και στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό παραγωγικών δραστηριοτήτων.  
 

- 

6 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Το πρόγραμμα θα αφορά την ενίσχυση επενδύσεων για την  
ανάπτυξη και την διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με 
παρεμβάσεις για τον Ορεινό τουρισμό, τον Τουρισμό Υγείας και 
Ευεξίας (αξιοποίηση Ιαματικών πηγών), τον Αγροτουρισμό, την 
Γαστρονομία, τον Καταδυτικό τουρισμό 

260 

7 ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Το πρόγραμμα αυτό θα έχει ως στόχο την βελτίωση της 
παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της μεταποιητικών 
επιχειρήσεων μέσω της αναβάθμισης του παραγωγικού εξοπλισμού 
και των υποδομών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με επιχορήγηση 
των σχετικών επενδύσεων σε συστήματα έξυπνης μεταποίησης και 
τεχνητής νοημοσύνης.  

75 
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8 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΣΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟ 
ΤΟΜΕΑ 

Η δράση αυτή θα περιλαμβάνει προγράμματα οικονομικής 
ενίσχυσης του αγροτοδιατροφικού τομέα για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων με προσανατολισμό την πράσινη γεωργία και την 
γεωργία ακριβείας (μέσος όρος επιχορήγησης 50%) και πρόταξη 
των συνεργασιών τόσο οριζόντιων (σε επίπεδο πρωτογενούς 
τομέα), όσο και κάθετων (δευτερογενής, τριτογενής τομέας) που 
αφορούν cluster. Περιλαμβάνεται εδώ και η συμβολαιακή γεωργία. 
Τα προγράμματα θα αφορούν μεταξύ άλλων την καινοτομία και την 
οικολογική επεξεργασία γεωργικών προϊόντων, τον εκσυγχρονισμό 
του πρωτογενούς τομέα, την αναδιάρθρωση καλλιεργειών και την 
γενετική βελτίωση ζώων 

520 

 
 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση / πληροφόρηση απαιτηθεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε τηλεφωνικά στο 
2510836435, 2510232351, κινητό 6976444792 είτε ηλεκτρονικά στο e-mail:info@othoneos.gr 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
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