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Δξγαζηήθακε ζπζηεκαηηθά θαη δεζκεπηήθακε ζε έλα ρξνλνδηάγξακκα  
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Παποςζιάζηηκαν οι 4 

πςλώνερ ανάπηςξηρ 

Σςγκένηπυζη πποηάζευν 

από Υποςπγεία και θοπείρ 

Ενδιάμεζη έκθεζη 

«Επιηποπήρ Πιζζαπίδη» 

Αξιολόγηζη και 

πποεπιλογή ηυν 

πποηάζευν/ έπγυν 

Σύνηαξη ηος πποζσεδίος 

 Υποβλήθηκε ηο πποζσέδιο 

ηος Ππογπάμμαηορ 

Ανάκαμτηρ και 

Ανθεκηικόηηηαρ 

Αςγ. Ιοςλ. 

Σεπη Οκη. Οκη. 

Νοεμ 

Σςγκποηήθηκε η 

Διεςθύνοςζα Επιηποπή  

(Steering Committee) 

Ιοςλ. 

Ίδπςζη Ειδικήρ 

Υπηπεζίαρ ςπό ηον Αν. 

Υποςπγό Οικονομικών  

Οκη. 
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Τν ζρέδην ηίζεηαη ζε δεκόζηα δηαβνύιεπζε    

 

Ελεξγή ζπλεξγαζία κε 

ηελ επηηξνπή 

Πηζζαξίδε 

 

Δηαβνύιεπζε κέζσ 

ΟΚΕ 

Δηαβνύιεπζε κέζσ 

Opengov.gr 

Ννέκβξηνο - Δεθέκβξηνο 2020  

Δημόζια Διαβούλεςζη  



Ο δξόκνο γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε  
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Νοέμβπιορ 

Έλαξμε 

δηαπξαγκαηεύζεσλ 

κε ΔΔ 

 

Δλζσκάησζε 

παξαηεξήζεσλ  

δηαβνύιεπζεο  

Αμηνιόγεζε 

σξηκόηεηαο, 

θόζηνπο, 

επηιεμηκόηεηαο 

ηνπ ζπλόινπ 

ησλ  

δξάζεσλ  

Πξνεηνηκαζία 

ηειηθνύ 

ζρεδίνπ  

Υπνβνιή 

ηειηθνύ Σρεδίνπ  
Τειηθή  

έγθξηζε  

 

Δεκέμβπιορ – Ιανοςάπιορ 

 

Αππίλιορ – 

Μάιορ 

 

Φεβποςάπιορ – Μάπηιορ  



Δηδηθή Υπεξεζία ππό ηνλ Αλ.Υπ. Οηθνλνκηθώλ δηαζθαιίδεη ηελ πινπνίεζε ηνπ 
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National reforms plan  

 

 

 

 

Σσέδιο 

Ανάκαμτηρ και 

Ανθεκηικόηηηαρ   

Ππυθςποςπγόρ 

Ειδική Υπηπεζία Σςνηονιζμού για ηο Σσέδιο 

Ανάκαμτηρ και Ανθεκηικόηηηαρ  

Κςβεπνηηική Επιηποπή για ηο Ταμείο Ανάκαμτηρ 

Αναπληπυηήρ Υποςπγόρ Οικονομικών  

ΓΓΣ 
Υπεύζπλε γηα ηνλ 

ζρεδηαζκό θαη ηελ 

παξαθνινύζεζε ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ 

ζρεδίνπ 

Διοικηηήρ 

Υποζηήπιξη 

Ππογπαμμάηυν 

και Έπγυν 

Παπακολούθηζη 

και αναθοπέρ 

πποόδος* 

Διοικηηική και 

οικονομική 

ςποζηήπιξη  
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Άξοναρ Επισοπηγήζειρ % ηος ζςνόλος Δάνεια  

Σύνολο ηυν 

επισοπηγήζευν και 

ηυν δανείυν 

1. Ππάζινη μεηάβαζη  6,200 38% 

2. Ψηθιακή μεηάβαζη*  
2,100 13% 

3. Απαζσόληζη, δεξιόηηηερ, κοινυνική ζςνοσή 
4,100 25% 

4. Ιδιυηικέρ επενδύζειρ και μεηαζσημαηιζμόρ ηηρ 

οικονομίαρ 
4,000 24% 

Υποζύνολο RRF 16,400 100% 12,600 29,000 

REACT-EU, Just Transition Fund, European Agricultural 

Fund for Rural Development 3,000 3,000 

Σύνολο 
19,400 32,000 

 
 
 

 

 

Δπηρνξεγήζεηο θαη δάλεηα  

ζε εθ. επξώ  

*Σεκείσζε: ςεθηαθά έξγα πεξηιακβάλνληαη ζηνπο Ππιώλεο 1,3 & 4 ώζηε λα επηηπγράλεηαη ν ζπλνιηθόο ζηόρνο ηνπ 20%. 
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Φξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία γηα ηδησηηθέο επελδύζεηο  

Όρεκα  Δπηιεμηκόηεηα  Μέζνδνο 

• Πξάζηλε κεηάβαζε 

• Χεθηαθή κεηάβαζε  

• Έξεπλα θαη Αλάπηπμε  

• Δμαγσγέο 

• Αύμεζε κέζνπ κεγέζνπο 

επηρεηξήζεσλ - 

Σπλεξγαζίεο 

• Δπηρεηξεκαηηθά πάξθα 

• Σεκαληηθά Έξγα Κνηλνύ 

Δπξσπατθνύ 

Δλδηαθέξνληνο (IPCEI) 

• Σπγρξεκαηνδόηεζε   

• Σπκκεηνρή ζε θεθάιαην 

• Δγγπήζεηο (πεξηνξηξηζκέλα) 

• Γηεζλείο ρξεκαηνπηζησηηθνί 

νξγαληζκνί  

• Δκπνξηθέο ηξάπεδεο & 

ρξεκαηνπηζησηηθνί 

νξγαληζκνί 

• Δπηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα  

(Venture Capital)    
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Τν ζρέδην βαζίδεηαη ζε ηέζζεξεηο ππιώλεο αλάπηπμεο θαη κεηαξξπζκίζεσλ 

   

Ιδησηηθέο επελδύζεηο θαη 

κεηαζρεκαηηζκόο ηεο 

νηθνλνκίαο 

Πξάζηλε κεηάβαζε Χεθηαθή κεηάβαζε 

Απαζρόιεζε, 

δεμηόηεηεο, θνηλσληθή 

ζπλνρή 

 



Μεηάβαζε ζε λέν ελεξγεηαθό κνληέιν θηιηθό ζην πεξηβάιινλ 
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Δηαζύλδεζε ηεο Κξήηεο θαη ησλ Κπθιάδσλ κε ην δίθηπν κεηάδνζεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο επεηξσηηθήο ρώξαο 

Απινπνίεζε δηαδηθαζηώλ αδεηνδόηεζεο γηα ΑΠΕ  

Ελδεηθηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη επελδύζεηο  



Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ θηηξηαθνύ απνζέκαηνο ηεο ρώξαο θαη ρσξνηαμηθή 
κεηαξξύζκηζε 
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Εθηελέο πξόγξακκα ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο θηηξίσλ 
 

Υινπνίεζε ηεο κεηαξξύζκηζεο ηνπ πνιενδνκηθνύ θαη ρσξνηαμηθνύ 

ζρεδηαζκνύ 

Ελδεηθηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη επελδύζεηο  



Μεηάβαζε ζε έλα πξάζηλν θαη βηώζηκν ζύζηεκα κεηαθνξώλ 
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Υπνδνκέο γηα εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία θόξηηζεο 

ειεθηξηθώλ νρεκάησλ 

Θεζκηθό πιαίζην γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ειεθηξνθίλεζεο 

Ελδεηθηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη επελδύζεηο  



Αεηθόξνο ρξήζε ησλ πόξσλ, αλζεθηηθόηεηα ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη δηαηήξεζε 

ηεο βηνπνηθηιόηεηαο 
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Ελίζρπζε ησλ ππνδνκώλ πξνζηαζίαο από θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο  

Πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηεο βηνπνηθηιόηεηαο  

Ελδεηθηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη επελδύζεηο  



Σπλδεζηκόηεηα γηα ηνπο πνιίηεο, ηηο επηρεηξήζεηο, ην θξάηνο 
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Εγθαηάζηαζε ππνδνκήο νπηηθώλ ηλώλ ζε θηίξηα πξνθεηκέλνπ λα επηηαρπλζεί ε 

πηνζέηεζε ππνδνκήο επόκελεο γεληάο από ηνπο πνιίηεο 

Δεκηνπξγία θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο/ ππνδνκήο γηα ηε κεηάβαζε ζηελ ηερλνινγία 

5G  

Ελδεηθηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη επελδύζεηο  



Χεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο ηνπ θξάηνπο 
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Χεθηαθόο θαη δηνηθεηηθόο κεηαζρεκαηηζκόο ηνπ θξάηνπο 

Δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ Δεκόζηνπ Τνκέα  

Ελδεηθηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη επελδύζεηο  



Χεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο ησλ επηρεηξήζεσλ 
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Αλαβάζκηζε ηεο ςεθηαθήο ππνδνκήο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

ρώξαο 

Φνξνινγηθά θίλεηξα γηα ςεθηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

κέζσ ππεξαπνζβέζεσλ  δαπαλώλ 

Ελδεηθηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη επελδύζεηο  



Αύμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη πξνώζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ αγνξά 
εξγαζίαο 

16 

Εθζπγρξνληζκόο θαη απινύζηεπζε ηνπ εξγαηηθνύ 

δηθαίνπ 

Ελεξγνπνίεζε πξσηνπνξηαθώλ ελεξγώλ θαη παζεηηθώλ πνιηηηθώλ 

γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο (ALMPs & PLMPs)  

Ελδεηθηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη επελδύζεηο  



Δλίζρπζε ησλ ςεθηαθώλ δπλαηνηήησλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη εθζπγρξνληζκόο ηεο 
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο  
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Οιηζηηθή κεηαξξύζκηζε ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη δηα 

βίνπ κάζεζε 

Αλαδηάξζξσζε ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο/ επαλαθαηάξηηζεο κε ζύλδεζε ηεο 

ακνηβήο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θνξέσλ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζην 

πιαίζην ελόο αμηόπηζηνπ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο 

Ελδεηθηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη επελδύζεηο  



Δλίζρπζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηεο πνηόηεηαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο  πγείαο  
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Αηνκηθόο ειεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο & Εζληθό 

Πξόγξακκα Πξόιεςεο «Σπύξνο Δνμηάδεο» 

Χεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο ησλ ππεξεζηώλ πγείαο 

Ελδεηθηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη επελδύζεηο  



Αύμεζε ηεο πξόζβαζεο ζε απνηειεζκαηηθέο θαη ρσξίο απνθιεηζκνύο θνηλσληθέο 
πνιηηηθέο 
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Καηαπνιέκεζε δηαθξίζεσλ κέζα από εμεηδηθεπκέλα ςεθηαθά πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο γηα εξγνδόηεο θαη εξγαδόκελνπο ηόζν ζηνλ ηδησηηθό όζν θαη ηνλ 

δεκόζην ηνκέα 

Εμνξζνινγηζκόο θαη ελίζρπζε θνηλσληθώλ επηδνκάησλ   

Ελδεηθηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη επελδύζεηο  



Φνξνινγηθά εξγαιεία πην θηιηθά γηα ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηεο θνξνι. 
δηνίθεζεο  
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Χεθηνπνίεζε ΑΑΔΕ - θαηαπνιέκεζε θνξνδηαθπγήο 

 

Πιήξεο θσδηθνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο, κε ζηόρν ηελ αύμεζε ηεο δηαθάλεηαο 

Ελδεηθηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη επελδύζεηο  



Δθζπγρξνληζκόο ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο 
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Σύζηεκα Δηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Παξαθνινύζεζεο ηνπ 

Δεκνζίνπ, πνπ ζηνρεύεη ζηνλ ςεθηαθό κεηαζρεκαηηζκό ησλ 

θπβεξλεηηθώλ δνκώλ νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

Καηαπνιέκεζε ηνπ μεπιύκαηνο ρξήκαηνο θαη ηεο 

δηαθζνξάο  

Ελδεηθηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη επελδύζεηο  



Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηθαηνζύλεο  
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Αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ςεθηαθώλ 

γηα ηνπο δηθαζηέο θαη ην δηθαζηηθό πξνζσπηθό  

Επηηάρπλζε ζηελ απνλνκή δηθαηνζύλεο 

Ελδεηθηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη επελδύζεηο  



Δλίζρπζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ηνκέα θαη ησλ θεθαιαηαγνξώλ  
  
 

23 

Δεκηνπξγία Γξαθείνπ Πηζηώζεσλ 

Δεκηνπξγία Παξαηεξεηεξίνπ Πηζησηηθήο Επέθηαζεο  

Ελδεηθηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη επελδύζεηο  



Πξνώζεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο 
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Σύλδεζε ηεο έξεπλαο ησλ παλεπηζηεκίσλ κε ηελ παξαγσγή  θαη 

ελίζρπζε ηεο βαζηθήο έξεπλαο  

Ελίζρπζε εμσζηξέθεηαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο 

θαη έξεπλαο ηεο ρώξαο 

Ελδεηθηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη επελδύζεηο  



Δθζπγρξνληζκόο θαη βειηίσζε ηεο αλζεθηηθόηεηαο θύξησλ θιάδσλ νηθνλνκίαο ηεο 
ρώξαο 
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Αλάπηπμε πςειήο πνηόηεηαο, πνιπηξνπηθώλ, έμππλσλ θαη αλζεθηηθώλ ζηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή ππνδνκώλ κεηαθνξώλ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη εκβιεκαηηθέο 

επελδύζεηο ζε νδηθνύο άμνλεο ηνπ Δηεπξσπατθνύ Οδηθνύ Δηθηύνπ 

Αλάδεημε ηνπ πνιηηηζηηθνύ θαη δεκηνπξγηθνύ ηνκέα σο νινθιεξσκέλνπ, βηώζηκνπ 

αλαπηπμηαθνύ κνρινύ ηνπηθώλ θνηλσληώλ, πνπ δεκηνπξγεί ζέζεηο εξγαζίαο θαη 

νηθνζπζηήκαηα επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη εθπαίδεπζεο, ζπκβάιινληαο ζηε 

θνηλσληθή ζπλνρή 

Ελδεηθηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη επελδύζεηο  



Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη πξνώζεζε ηδησηηθώλ επελδύζεσλ θαη 
εμαγσγώλ 
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Φξεκαηνδνηηθά εξγαιεία γηα ηδησηηθέο επελδύζεηο πνπ εληζρύνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθόηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη αλαβαζκίδνπλ ην παξαγσγηθό 

κνληέιν ηεο ρώξαο 

Δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο εζηηαζκέλεο ζηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ 

πεξηβάιινληνο θαη ζηελ απινπνίεζε ηνπ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ 

Ελδεηθηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη επελδύζεηο  




