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Ελλάδα 2.0: Μια ματιά ςτο Εκνικό Σχζδιο Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ 

 

 

Στισ 2 Αυγοφςτου 2021, δθμοςιεφτθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ ο νόμοσ 

4822/2021, με τον οποίο κυρϊνεται θ Σφμβαςθ Χρθματοδότθςθσ μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ και τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, θ Δανειακι Σφμβαςθ μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ και τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, κακϊσ και τα Παραρτιματά τουσ, ςτο πλαίςιο του 

Ταμείου Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ. 

Είχε προθγθκεί θ από 27 Απριλίου 2021 κατάκεςθ του ελλθνικοφ Σχεδίου Ανάκαμψθσ 

και Ανκεκτικότθτασ ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Ακολοφκθςε θ αξιολόγθςι του από το 

Συμβοφλιο, ενϊ τθν 13θ Ιουλίου δόκθκε το πράςινο φωσ για τισ πρϊτεσ εκταμιεφςεισ των 

κονδυλίων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ζτςι ϊςτε θ χϊρα να τονϊςει τθν οικονομία τθσ και να 

ανακάμψει από τισ επιπτϊςεισ τθσ νόςου COVID-19. 

Η ανωτζρω δράςθ ενεργοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ χρθματοδοτικισ αρωγισ τθσ Ε.Ε. από 

τον Μθχανιςμό Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ φψουσ 672,5 δις. ευρϊ και αποςκοπεί ςτθ 

γενικότερθ ενίςχυςθ τθσ οικονομικισ ανάκαμψθσ τθσ Ευρϊπθσ μζςω τθσ ςτιριξθσ των 

μεταρρυκμίςεων και των επενδυτικϊν ζργων των κρατϊν μελϊν. Ο Μθχανιςμόσ Ανάκαμψθσ 

και Ανκεκτικότθτασ αποτελεί το κεντρικό ςτοιχείο του Next Generation EU, τθσ δζςμθσ των 

μζτρων ανάκαμψθσ που αποςκοποφν ςτθν αναηωογόνθςθ τθσ οικονομίασ τθσ Ε.Ε. μετά τθν 

πανδθμία COVID-19 και τθν παράλλθλθ αντιμετϊπιςθ των κφριων προκλιςεων τθσ εποχισ 

μασ, όπωσ θ κλιματικι μετάβαςθ και ο ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ.  

Από το ςυνολικό κεφάλαιο του Ταμείου Ανάκαμψθσ φψουσ € 672,5 δις., το ποςό που 

αναλογεί ςτθν Ελλάδα ανζρχεται ςε € 31 δις., από τα οποία € 18 δις. κα ζλκουν με τθ μορφι 

επιχορθγιςεων και τα υπόλοιπα € 13 δις. με τθ μορφι δανείων με μθδενικό επιτόκιο. 
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Το Εκνικό Σχζδιο Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ, βάςει του οποίου κα αξιοποιθκεί το 

παραπάνω ποςό, ςυνδυάηει επενδφςεισ και μεταρρυκμίςεισ με ςτόχο να αναβακμιςτεί 

επιχειρθματικά θ χϊρα και να γίνει πιο ελκυςτικι ςε ξζνεσ επενδφςεισ. Οι πυλϊνεσ ςτουσ 

οποίουσ κα βαςιςτεί είναι οι εξισ: 

 

 Πράςινθ Μετάβαςθ 

 Ψθφιακι Μετάβαςθ 

 Απαςχόλθςθ, Δεξιότθτεσ και Κοινωνικι Συνοχι 

 Ιδιωτικζσ Επενδφςεισ και Μεταςχθματιςμόσ τθσ Οικονομίασ 

Σχετικά με τισ ιδιωτικζσ επενδφςεισ,  θ ενίςχυςθ κα πραγματοποιείται μζςω δανείων 

του Ταμείου με ςχεδόν μθδενικό επιτόκιο και ευνοϊκοφσ όρουσ αποπλθρωμισ. Το φψοσ τθσ 

χρθματοδότθςθσ μζςω του Ταμείου κα κυμαίνεται, ανάλογα με το είδοσ τθσ επζνδυςθσ, ζωσ 

και 50% του ςυνολικοφ κόςτουσ.  

Για τθ διάκεςθ των δανείων, πρόκειται να ενεργοποιθκοφν τρία διακριτά 

χρθματοδοτικά κανάλια: α) μζςω των Ευρωπαϊκϊν Χρθματοπιςτωτικϊν Θεςμϊν, β) μζςω 

εμπορικϊν τραπεηϊν, γ) μζςω ενόσ ταμείου επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν υπό τθ μορφι fund-

of-funds υπό τθν Ελλθνικι Αναπτυξιακι Τράπεηα Επενδφςεων (ΕΑΤΕ). 

α) Δάνεια μζςω των Ευρωπαϊκϊν Χρθματοπιςτωτικϊν Θεςμϊν (ΕΤΕπ, ΕΤΑΑ) 

Μζςα από το εν λόγω κανάλι πρόκειται να ςυγχρθματοδοτθκοφν ςθμαντικζσ ιδιωτικζσ 

επενδφςεισ με κεφάλαια των ευρωπαϊκϊν χρθματοπιςτωτικϊν κεςμϊν (ΕΤΕπ, ΕΤΑΑ) και με 

δανειακά κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψθσ. Ο εν λόγω μθχανιςμόσ αποςκοπεί ςτθ 

χρθματοδότθςθ ςθμαντικϊν επενδφςεων κυρίωσ μεςαίων και μεγάλων εταιριϊν, και 

προβλζπεται ότι κα καλφπτει κατά μζγιςτο βακμό το 50% του επενδυτικοφ κόςτουσ. 

β) Δάνεια μζςω Εμπορικϊν Τραπεηϊν 

Μζςα από το κανάλι πρόκειται να ςυγχρθματοδοτθκοφν ιδιωτικζσ επενδφςεισ με 

κεφάλαια εμπορικϊν τραπεηϊν και με δανειακά κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψθσ & 

Ανκεκτικότθτασ. Ο εν λόγω μθχανιςμόσ αποςκοπεί ςτθ χρθματοδότθςθ ςθμαντικϊν 

επενδφςεων εταιρειϊν κάκε μεγζκουσ, και κα καλφπτει κατά μζγιςτο βακμό το 50% του 

επενδυτικοφ κόςτουσ, ενϊ θ ιδιωτικι ςυμμετοχι κα καλφψει τουλάχιςτον το 20% των ιδίων 
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κεφαλαίων και το υπόλοιπο ποςό κα καλφπτεται από τθν εμπορικι τράπεηα. Για τθν 

υλοποίθςθ του μθχανιςμοφ, το Υπουργείο Οικονομικϊν κα ςυμβλθκεί με εμπορικζσ τράπεηεσ 

οι οποίεσ κα προκφψουν μζςα από ανοικτι διαδικαςία πρόςκλθςθσ ςυμμετοχισ τουσ. Οι 

τράπεηεσ κα κρίνουν με δικά τουσ κριτιρια τθν αξιοπιςτία του εκάςτοτε επενδυτι και τθ 

βιωςιμότθτα τθσ επζνδυςθσ, χωρίσ παρζμβαςθ του κρατικοφ μθχανιςμοφ, ενϊ πιςτοποιθμζνοι 

ανεξάρτθτοι ελεγκτζσ κα αξιολογοφν τθν επιλεξιμότθτα των επενδφςεων ωσ προσ τισ 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ του Εκνικοφ Σχεδίου και κα ελζγχουν τθ ςυμμόρφωςθ με τουσ κατά 

περίπτωςθ κανόνεσ κρατικϊν ενιςχφςεων (ΓΑΚ, De Minimis, κλπ). 

γ) Επενδφςεισ μζςω νζου Ταμείου Επιχειρθματικϊν Συμμετοχϊν (Fund-of-Funds) 

Το ςυγκεκριμζνο κανάλι αποςκοπεί ςτθ χρθματοδότθςθ επενδφςεων από ταχζωσ 

αναπτυςςόμενεσ επιχειριςεισ ςε δυναμικοφσ τομείσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, μζςω 

ςυμμετοχικϊν κεφαλαίων. Από το Ταμείο κα χρθματοδοτθκοφν κεφάλαια (equity financing) 

εταιρειϊν διαχείριςθσ επενδυτικϊν κεφαλαίων για τθν παροχι χρθματοδότθςθσ ςε μικρζσ και 

μεςαίεσ επιχειριςεισ (ΜΜΕ) μζςω α) κεφαλαίων τφπου Mezzanine Financing (Mezzanine FoF) 

και β) κεφαλαίων ςυμμετοχϊν (Innovate Now). Ο μθχανιςμόσ Mezzanine FoF κα 

χρθματοδοτιςει με €400 εκατ. τισ εταιρείεσ διαχείριςθσ επενδυτικϊν κεφαλαίων και κα 

καλφπτει ζωσ το 70% των κεφαλαίων για τθ χρθματοδότθςθ επενδφςεων από ΜΜΕ, οι οποίεσ 

τυπικά δεν χρθματοδοτοφνται από το τραπεηικό ςφςτθμα ι από επενδυτικά κεφάλαια. Ο 

μθχανιςμόσ Innovate Now κα χρθματοδοτιςει με €100 εκατ. τισ εταιρείεσ διαχείριςθσ 

επενδυτικϊν κεφαλαίων και κα καλφπτει ζωσ το 70% των κεφαλαίων ςυμμετοχισ τουσ ςε 

επενδφςεισ ΜΜΕ οι οποίεσ δραςτθριοποιοφνται ςε καινοτόμουσ ψθφιακοφσ τομείσ. Το Ταμείο 

κα λειτουργεί υπό τθν Ελλθνικι Αναπτυξιακι Τράπεηα Επενδφςεων (ΕΑΤΕ). 

Τα κφρια χαρακτθριςτικά των δανείων είναι: α) θ άμεςθ διεκπεραίωςθ χωρίσ περιττζσ 

γραφειοκρατικζσ παρεμβάςεισ ςτθν επιλογι και χρθματοδότθςθ των ζργων, β) θ παροχι 

τουσ αποκλειςτικά με κριτιρια τθσ αγοράσ, μζςω τθσ αξιολόγθςθσ αυτϊν από τα 

ςυνεργαηόμενα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα και πιςτοποίθςθσ τθσ πλιρωςθσ των κριτθρίων 

επιλεξιμότθτασ και από ανεξάρτθτουσ φορείσ που λειτουργοφν για λογαριαςμό του 

δθμοςίου γ) θ μζγιςτθ κρατικι χρθματοδότθςθ ςτο 50% τθσ αξίασ τθσ κάκε επζνδυςθσ, 

μειϊνοντασ ςθμαντικά το κεφαλαιακό κόςτοσ των επενδυτϊν και δ) θ χρθματοδοτικι 

ςυμμετοχι τραπεηϊν και επενδυτϊν κατά τουλάχιςτον 30% και 20% αντιςτοίχωσ. 


