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Το «Ελλάδα 2.0» με μια ματιά.
Πορεία Υλοποίησης μέχρι τον Μάρτιο 2022 1

1 Στοιχεία μέχρι 31.03.2022

Βασικές Διαπιστώσεις

Ο σχεδιασμός του «Ελλάδα 2.0» πάσχει από 4 θεμελιώδεις αδυναμίες:
• α) Απουσία στόχου μείωσης των ανισοτήτων και ένταξη
μεταρρυθμίσεων που, αντίθετα, αυξάνουν τις ανισότητες.
• β) Απουσία στόχου αύξησης της εγχώριας παραγόμενης αξίας και
ενίσχυσης της παραγωγικής βάσης της χώρας με αποτέλεσμα οι πόροι 
να κατευθύνονται κατά κύριο λόγο σε εισαγωγές,
• γ) Περιθωριοποίηση των δημόσιων πολιτικών και αποκλεισμός
μεγάλου όγκου των ΜμΕ από την χρηματοδότηση.
• δ) Απουσία περιφερειακής διάστασης.



• Γι’ αυτούς τους λόγους αλλά και προκειμένου να αντιμετωπιστούν
οι νέες αντικειμενικές συνθήκες της ενεργειακής κρίσης και του 
υψηλού πληθωρισμού απαιτείται επανασχεδιασμός των δράσεων του 
«Ελλάδα 2.0».
• Ο κυβερνητικός στόχος απορρόφησης (με βάση τις δαπάνες) για το
2021 απέτυχε, ενώ ανέφικτος θεωρείται και ο στόχος για το 2022. Οι 
στόχοι αυτοί ήταν ανεξήγητα φιλόδοξοι δεδομένης τόσο της χρονικής 
φάσης (εκκίνησης του «Ελλάδα 2.0»), όσο και της απουσίας επαρκούς 
προεργασίας/ωρίμανσης.
• Η κυβερνητική επιλογή κατάργησης/ παγώματος/ τροποποίησης σε
δράσεις και έργα που ωρίμαζαν από την προηγούμενη κυβέρνηση (βλ. 
Πρόγραμμα Φιλόδημος, Πρόγραμμα Ηλέκτρα) επηρεάζει αρνητικά την 
απορρόφηση του ελληνικού Σχεδίου.

Για το επόμενο εξάμηνο

• Κυβερνητική πρόβλεψη για δαπάνες 3.198,57 εκατ. € (στόχος 2022:
3,2 δισ. € - δαπάνες: 1,43 εκατ.  €).

• Πρόβλεψη, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, εκταμίευσης δύο (2)
δόσεων συνολικού ύψους 5.281,77 εκατ. € που αναλύονται σε 3.436,28 
εκατ. € επιχορηγήσεις και 1.845,49 εκατ. € δάνεια.

04



05

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Πορεία Υλοποίησης Σχεδίου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

1.1 Εξέλιξη Εκταμίευσης Δόσεων – Δαπανών του Σχεδίου 

«Ελλάδα 2.0»

1.1.1 Εισροές – Εκταμίευση Δόσεων

Τον Αύγουστο του 2021 εγκρίθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων η συμφωνία 
χρηματοδότησης για τις επιχορηγήσεις και τα δάνεια του Εθνικού 
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στον σχετικό Κανονισμό (EU) 2021/241, η έγκριση του 
ελληνικού Σχεδίου συνοδεύτηκε από ένα χρονοδιάγραμμα εκταμίευσης 
της προκαταβολής και των δόσεων που θα λάβει η χώρα από την Ε.Ε.

Διαδικασία Εκταμίευσης Δόσεων: Η διαδικασία εκταμίευσης των δόσεων 
του Ταμείου Ανάκαμψης προς κάθε Κράτος Μέλος (εισροή) ακολουθεί μια 
διαφορετική λογική σε σύγκριση με τη διαδικασία εκταμίευσης των πόρων 
των Διαρθρωτικών Ταμείων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών 
Ταμείων, σε πρώτο χρόνο πραγματοποιείται η δαπάνη από το κάθε Κράτος 
Μέλος και σε δεύτερο χρόνο ζητείται η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που 
αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη δαπάνη. Αντίθετα, με βάση το άρθρο 24 του 
Ευρωπαϊκού Κανονισμού για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η 
εκταμίευση πόρων προς το Κράτος Μέλος πραγματοποιείται επί τη βάσει 
εκπλήρωσης των σχετικών οροσήμων και στόχων, όπως καθορίζονται στο 
Σχέδιο που έχει υποβάλει η κάθε χώρα.

Με βάση τις παραπάνω διαφορετικές διαδικασίες οι εισροές / έσοδα από 
την Ε.Ε προς τη χώρα στο πλαίσιο: 

- του Ταμείου Ανάκαμψης έρχονται με σταθερή ροή (προσυμφωνημένη) 
σε ειδικό λογαριασμό δύο φορές τον χρόνο. 

- του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 θα έρχονται έπειτα από κάθε αίτημα 
πληρωμής (συνήθως 4-5 φορές τον χρόνο)
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Στο πλαίσιο του Ταμείου ως ορόσημα νοούνται τα ποιοτικά και ως στόχοι 
τα ποσοτικά μέτρα προόδου των μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, τα 
οποία οφείλουν να είναι σαφή, ακριβή και ρεαλιστικά. Σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο Εθνικό Σχέδιο, τα «προαπαιτούμενα» της επόμενης πενταετίας 
για την έγκριση και εκταμίευση των δόσεων αναλύονται σε 331 ορόσημα 
και στόχους. Υπό την προϋπόθεση λοιπόν εκπλήρωσης των σχετικών 
οροσήμων, ο προγραμματισμός εκταμίευσης της προκαταβολής και των 
δόσεων που δικαιούται η χώρα μας καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα.



Προκαταβολή: Τον Αύγουστο του 2021 εκταμιεύτηκε από την Ε.Ε. η 
προκαταβολή συνολικού ύψους 3,96 δισ. €: 2,31 δισ. € για το σκέλος 
των μη επιστρεπτέων ενισχύσεων και 1,65 δισ. € για το σκέλος των 
δανείων.

1η Δόση: Οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν το πρώτο αίτημα πληρωμής του 
«Ελλάδα 2.0» προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29.12.2021, μετά και την 
ολοκλήρωση των πρώτων 15 συμφωνημένων οροσήμων και στόχων εκ των 
οποίων 13 αφορούσαν το σκέλος των μη επιστρεπτέων ενισχύσεων και 2 
το σκέλος των δανείων.

Ειδικότερα, τα 13 ορόσημα του σκέλους των μη επιστρεπτέων ενισχύσεων 
(επιχορηγήσεων) ήταν:

•  Εξοικονομώ – 1ος κύκλος (Επένδυση ID: 16872): Έναρξη ισχύος ΚΥΑ.
• Ενεργειακή φτώχεια – υιοθέτηση σχεδίου δράσης (Μεταρρύθμιση ID: 
16920): Έναρξη ισχύος ΥΑ.
• Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων – Έναρξη ισχύος νομικού πλαισίου 
(Μεταρρύθμιση ID: 16281): Έναρξη ισχύος ΥΑ.
• Έναρξη ισχύος του νόμου περί διαχείρισης απορριμμάτων 
(Μεταρρύθμιση ID: 16772): Έναρξη ισχύος νόμου.
• Διαγωνισμός για 13 Περιφερειακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας 
(Επένδυση ID: 16283): Δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.
• Έναρξη ισχύος νέας εργατικής νομοθεσίας (Μεταρρύθμιση ID: 16744): 
Διάταξη του νόμου που υποδηλώνει την έναρξη ισχύος.
• Οργανωτική μεταρρύθμιση ΟΑΕΔ (Επένδυση ID:16941): Έναρξη ισχύος 
νόμου
• Εξορθολογισμός του μηχανισμού clawback (Μεταρρύθμιση ID: 16816): • 
Έναρξη ισχύος νόμου με δεσμευτικές ημερομηνίες.
• Χρονοδιάγραμμα φορολογικής κωδικοποίησης (Μεταρρύθμιση ID: 
16643): Δημοσίευση δευτερογενούς νομοθεσίας με σύσταση επιτροπών και 
χρονοδιάγραμμα φορολογικής κωδικοποίησης.
• Σχέδιο νομοθεσίας για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής εξωστρέφειας 
(Μεταρρύθμιση ID: 16598): Σχέδιο πρωτογενούς και δευτερογενούς 
νομοθεσίας.
•  Ταυτοποίηση επιλέξιμων κτιρίων για δικαστική χρήση (Επένδυση 
ID:16292): Συμπλήρωση σχετικής λίστας.
• Οδικός χάρτης για τη μεταρρύθμιση των σιδηροδρόμων (Μεταρρύθμιση 
ID: 16982): Οδικός Χάρτης.
• Ορισμός Αρχής Ελέγχου (ΕΔΕΛ) και έγκριση Συστήματος Διαχείρισης 
και Ελέγχου του «Ελλάδα 2.0» (Επένδυση ID: 16968): Ορισμός αρχής και 
έγκριση συστήματος.
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Τα 2 ορόσημα του σκέλους των δανείων ήταν:

• Επιχειρησιακές συμφωνίες με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
(Επένδυση ID: 16980): Επιχειρησιακές συμφωνίες.

• Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις εμπορικές τράπεζες 
(Επένδυση ID: 16980): Έκδοση πρόσκλησης.

Στις 28.2.2022 ανακοινώθηκε η θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την εκταμίευση της 1ης δόσης. Η εκταμίευση της πρώτης 
δόσης έγινε στις 8 Απριλίου 2022. Το συνολικό ύψος της πρώτης δόσης 
ανέρχεται σε 3,56 δισ. €: 1,72 δισ. € αφορούν το σκέλος των μη 
επιστρεπτέων ενισχύσεων και 1,84 δισ. € το σκέλος των δανείων.

Αναμενόμενες Δόσεις μέσα στο 2022: Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 
χρονοπρογραμματισμό προβλέπεται η εκταμίευση δύο (2) δόσεων μέσα 
στο 2022. Ειδικότερα το 3ο τρίμηνο προβλέπεται εκταμίευση ποσού 
1.718,14 δισ. € που αφορούν σε επιχορηγήσεις και το 4ο τρίμηνο 
εκταμίευση 1.718,14 δισ. € σε επιχορηγήσεις και 1.845,49 δισ. € για 
τη χορήγηση δανείων. Τα σημαντικότερα ορόσημα που θα κληθεί να 
καλύψει η χώρα μέσα στο 2022 για την εκταμίευση των δύο παραπάνω 
δόσεων αποτυπώνονται στον πίνακα Π.1 του Παραρτήματος.

1.1.2 Εκροές – Δαπάνες

Στην ενότητα αυτή αποτυπώνεται η συνολική εκτέλεση δαπανών του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για το έτος 2021 και για 
το 1ο τρίμηνο του 2022. Ειδικότερα, καταγράφονται τα ποσά που 
εκταμιεύτηκαν για:

− το αμιγώς εθνικό σκέλος του ΠΔΕ
− το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ
− το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σημειώνουμε ότι, δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη δαπάνες στο πλαίσιο του νέου 
ΕΣΠΑ 2021-2027. Οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες που εμφανίζονται στους 
σχετικούς πίνακες αφορούν στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, δηλαδή αφορούν 
στα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 και λοιπά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 
συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και 
Μεταναστευτικού. Υπενθυμίζεται ότι για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 
μπορούν να εκταμιεύονται δαπάνες μέχρι και το τέλος του 2023 (βλ. κανόνα Ν+3).
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Δαπάνες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (2021): Ο 
Προϋπολογισμός 2021 προέβλεπε δαπάνες ύψους 2,6 δισ. € για το 
«Ελλάδα 2.0». Στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, 7 μήνες μετά, η κυβέρνηση 
μείωσε τις προϋπολογισθείσες δαπάνες για το 2021 σε 1,6 δισ. €. Η 
δαπάνη για το έτος 2021 ανήλθε στα 306,54 εκ. ευρώ.

Οι δαπάνες ανά έργο αναλύονται ως εξής:

• ΥΠΕΡΙΩΝ - Σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση και λειτουργία 
συστήματος ελέγχου πρόσβασης και παρακολούθησης παροχών των 
προσφύγων και μεταναστών που διαμένουν στις Δομές Προσωρινής 
Υποδοχής και Φιλοξενίας - 1.096.519 €.
• ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ: (α) Κέντρο Διαχείρισης Συμβάντων για το Ολοκληρωμένο 
ψηφιακό σύστημα διαχείρισης Ηλεκτρονικής και Φυσικής Ασφάλειας 
με υποστήριξη Κυβερνοασφάλειας για την προστασία της ανθρώπινης 
ζωής, της περιουσίας και των λειτουργιών των δομών υποδοχής και 
φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών, (β) Ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα 
διαχείρισης Ηλεκτρονικής και Φυσικής Ασφάλειας με υποστήριξη 
Κυβερνοασφάλειας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της 
περιουσίας και των λειτουργιών των δομών υποδοχής και φιλοξενίας 
πολιτών τρίτων χωρών - 2.961.173 €
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• ΡΕΑ - Σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και 
λειτουργία τηλεπικοινωνιακών υποδομών στις Δομές προσωρινής υποδοχής 
και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο/ προσφύγων και μεταναστών - 3.076.508 
€.
Κατασκευή του τμήματος Τρίκαλα - Εγνατία του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής 
Ελλάδας (Ε65) -103.547.494 €.
• Ανακατασκευή του ΚΥΤ Κουμουνδούρου & Γραμμή Μεταφοράς 400kV 
ΚΥΤ Κουμουνδούρου- ΚΥΤ Κορίνθου - 15.051.300 €.
• Προώθηση Ηλεκτρικής Διασύνδεσης των Νησιών και Αναβάθμιση του 
Συστήματος Μεταφοράς - 82.259.656 €.
• Κατασκευή του τμήματος Τρίκαλα - Εγνατία του Αυτοκινητόδρομου 
Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) - 103.547.494 €.
• Ψηφιακή Μέριμνα (βάσει του Ν.4763, ΦΕΚ Α 254/21-12-2020) - 98.399.552 €.
•  Ανάπτυξη του θεσμού, της υποδομής, των δυνατοτήτων και ικανοτήτων 
για τη διακυβέρνηση δεδομένων του δημοσίου, τη διάθεση τους για 
επανάχρηση και την παροχή σχετικών υπηρεσιών σε δημόσιο και ιδιωτικό 
τομέα, στην Ελλάδα- Α Φάση – 148.800 €.

Δαπάνες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (1ο τρίμηνο 2022): Ο 
Προϋπολογισμός 2022, προβλέπει δαπάνες ύψους 3,2 δισ. € για το «Ελλάδα 
2.0». Η δαπάνη για το 1ο τρίμηνο του 2022 ανέρχεται σε 1,43 εκ. ευρώ.

Η συγκεκριμένη δαπάνη αφορά αποκλειστικά το έργο Ψηφιακή Μέριμνα 
(βάσει του Ν.4763, ΦΕΚ Α 254/21-12-2020)
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Οι επιδόσεις σε επίπεδο δαπανών (σκέλος επιχορηγήσεων) ανά Υπουργείο 
με βάση τα έργα που έχουν εντάξει μέχρι και το 1ο τρίμηνο του 2022 
αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:
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1.2 Απορρόφηση: Ορισμός και Μεθοδολογία Υπολογισμού

Απορρόφηση (πραγματική): Υπολογίζουμε τις πληρωμές (δαπάνες) 
που μετρούν στον υπολογισμό του ΑΕΠ και έχουν επίπτωση στην 
πραγματική οικονομία και όχι ενδιάμεσες μεταβιβάσεις ή εισροές πόρων 
που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικές εκταμιεύσεις προς την αγορά. 
Ένα παράδειγμα ενδιάμεσης μεταβίβασης που δεν αποτελεί πραγματική 
απορρόφηση στο σκέλος των δανείων, αποτελεί η μεταβίβαση από το 
Δημόσιο προς τις τράπεζες των πρώτων κεφαλαίων της προκαταβολής με 
στόχο τη δανειοδότηση των επιχειρήσεων. Η μεταβίβαση αυτή δεν αποτελεί 
πραγματική απορρόφηση παρά μόνο μετά την έγκριση του δανείου από την 
τράπεζα προς τη δανειζόμενη επιχείρηση και την έναρξη της επένδυσης από 
την επιχείρηση με την πραγματοποίηση των σχετικών δαπανών. Αντίστοιχα, 
στο σκέλος των επιχορηγήσεων, δεν αποτελεί πραγματική απορρόφηση πχ 
η εισροή της 1ης δόσης προς το ΥπΟικ ούτε η μεταβίβαση ποσού από 
το Υπ. Οικονομικών προς φορέα υλοποίησης δημόσιου έργου (πχ Αττικό 
Μετρό ΑΕ) αλλά μόνο το ποσό που δαπανάται από την Αττικό Μετρό ΑΕ 
μετά την έναρξη κατασκευής του δημόσιου έργου.

Με βάση τα παραπάνω μετράμε ως δείκτη πραγματικής απορρόφησης το 
μέγεθος των δαπανών (εκροών) και όχι το μέγεθος των εσόδων (εισροών).

• Εισροές πόρων μέχρι σήμερα: 3,96 δισ. € (Προκαταβολή) + 3,56 δισ. € 
(1η Δόση) = 7,52 δισ.€ 
• Δαπάνες (μέχρι 1ο τρίμηνο 2022): 306,54 εκατ.€ (2021) + 1,43 εκατ. € 
(1ο τρίμηνο 2022) = 307,97 εκατ.€ 
• Λιμνάζοντες Πόροι: Εισροές (προκαταβολή +1η Δόση) - Δαπάνες 
(2021+2022) = 7,21 δισ.€ 
• Ποσοστό Δαπανών (2022) επί του Ετήσιου Στόχου 2022: 0,04% 
• Ποσοστό Δαπανών (2021+2022) επί των Εισροών: 4,09% 
• Ποσοστό Δαπανών (2021+2022) επί του Συνόλου των Πόρων ΤΑΑ: 0,99%

1.3 Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα Εισροών – Εκροών Ευρωπαϊκών Πόρων

Η μεθοδολογία που αποφασίστηκε από την Ε.Ε. για την εκταμίευση 
των πόρων διευκολύνει ταμειακά τα Κράτη Μέλη ώστε να μπορούν να 
προχωρήσουν στις απαραίτητες επενδύσεις γρήγορα και χωρίς να χρειαστεί 
να καταφύγουν έστω και σε βραχυχρόνιο δανεισμό.

Ωστόσο, όπως ήταν αναμενόμενο, η μεθοδολογία που επιλέχθηκε από την 
Ε.Ε. για τον τρόπο καταγραφής των εσόδων και των εξόδων στον κρατικό 
προϋπολογισμό δεν μπορεί παρά να οδηγεί σε ουδέτερο δημοσιονομικό 
αποτέλεσμα.
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Η επισήμανση αυτή έχει ιδιαίτερη αξία στην περίπτωση που στη διάρκεια του 
οικονομικού έτους έχουμε εισροή ευρωπαϊκών πόρων μεγάλου όγκου αλλά 
δαπάνες μικρότερου όγκου και επομένως προκύπτουν λιμνάζοντες πόροι 
που δεν κατευθύνονται στην πραγματική οικονομία. Σε αυτή την περίπτωση, 
το αποτέλεσμα δεν καταγράφεται ως θετικό για τον προϋπολογισμό. 
Οι εισροές (που φτάνουν στη χώρα με βάση την επίτευξη των σχετικών 
οροσήμων), αντιστοιχίζονται λογιστικά με τις πραγματικές δαπάνες κατά 
τον χρόνο που οι τελευταίες πραγματοποιούνται. Εμφανίζονται δε εντέλει 
ουδέτερα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Η μεθοδολογία αυτή 
ισχύει τόσο για το σκέλος των επιχορηγήσεων όσο και για το σκέλος 
των δανείων.

1.4 Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης με βάση τα ποσοτικά δεδομένα

Με βάση την προηγούμενη εμπειρία από την υλοποίηση των διαρθρωτικών, 
αναπτυξιακών και συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. προγραμμάτων 
(ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης κλπ), αναμένεται 
οπισθοβαρής πορεία πραγματικής απορρόφησης των πόρων του Ταμείου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (και στη συνέχεια του ΕΣΠΑ 2021-2027).

Δεδομένου ότι μέσω των ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 
υλοποιούνται ιδιωτικές και δημόσιες αναπτυξιακές επενδύσεις, είναι λογικό 
στα πρώτα προγραμματικά έτη να λαμβάνει χώρα η ωρίμανση αυτών των 
επενδύσεων (σχεδιασμός, μελέτες, αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις κάθε είδους) 
ενώ στα επόμενα προγραμματικά έτη υλοποιούνται οι κυρίως δαπάνες 
(κατασκευές, αγορά εξοπλισμού κλπ) που δίνουν και το μεγαλύτερο ποσοστό 
απορρόφησης. Στην Ελλάδα ένα μεγάλο δημόσιο έργο ή έργο παραχώρησης 
έχει χρόνο ωρίμανσης και υλοποίησης που υπερβαίνει τα 10 έτη. Όσο πιο 
σύνθετα και προσεκτικά σχεδιασμένα είναι τα αναπτυξιακά έργα τόσο πιο 
δύσκολη και χρονοβόρα είναι η διαδικασία ωρίμανσης αλλά από την άλλη 
τόσο πιο σημαντικό είναι το αναμενόμενο αναπτυξιακό όφελος. Επομένως, 
ίδια η φύση των αναπτυξιακών προγραμμάτων έχει σαν συνέπεια ένα 
οπισθοβαρές χρονοδιάγραμμα απορρόφησης σε αντίθεση με άλλα μέτρα 
πολιτικής που είναι άμεσα υλοποιήσιμα και το αποτύπωμά τους εξίσου 
άμεσο (πχ η καταβολή κοινωνικών επιδομάτων ή άλλων μεταβιβαστικών 
πληρωμών).



Ένας δεύτερος παράγοντας που επηρεάζει την ταχύτητα απορρόφησης 
είναι η ικανότητα των φορέων του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα 
να ωριμάσουν και να υλοποιήσουν τα αναπτυξιακά έργα. Η ικανότητα 
αυτή ιστορικά δεν ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένη στη χώρα μας. Η δεκαετής 
οικονομική κρίση και ειδικότερα ο τρόπος αντιμετώπισής της μέσω των 
Προγραμμάτων Προσαρμογής από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, οδήγησε 
σε υποστελεχωμένους και αδύναμους δημόσιους φορείς χωρίς επαρκή 
ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, και σε ιδιωτικούς φορείς με προβλήματα 
υπερχρέωσης, εκτεταμένης από-επένδυσης και δυσκολίας χρηματοδότησης. 
Οι επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης, της ενεργειακής κρίσης και του 
πληθωρισμού δυσχεραίνουν το οικονομικό περιβάλλον και υπονομεύουν 
περαιτέρω την ικανότητα απορρόφησης των ευρωπαϊκών πόρων. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πρόβλημα ραγδαίας αύξησης 
των τιμών των υλικών και ενέργειας που επηρεάζει την βιωσιμότητα των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων και τη χρηματοδοτική τους ικανότητα να 
υλοποιήσουν τα κατασκευαστικά έργα.

Ένα τρίτος παράγοντας, που σχετίζεται άμεσα με τον προηγούμενο, είναι 
το μέγεθος των πόρων το οποίο η χώρα μας καλείται να αξιοποιήσει και το 
οποίο είναι ιδιαίτερα υψηλό. Οι ευρωπαϊκοί πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας και του ΕΣΠΑ 2021-2027 ανέρχονται σε 62 δισ. € και 
είναι υπερδιπλάσιοι από αυτούς που είχε στη διάθεσή της η χώρα μας την 
χρηματοδοτική περίοδο 2014-2020. Επομένως απαιτείται πολύ μεγαλύτερη 
-από την εμπειρικά καταγραμμένη έως σήμερα- κινητοποίηση για την 
απορρόφησή τους.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η κυβερνητική επιλογή κατάργησης/
παγώματος/τροποποίησης σε δράσεις και έργα που ωρίμαζαν κατά τη 
διάρκεια της θητείας της προηγούμενης κυβέρνησης (βλ. Πρόγραμμα 
Φιλόδημος, Πρόγραμμα Ηλέκτρα) επηρεάζει αρνητικά την απορρόφηση του 
ελληνικού Σχεδίου. Η απουσία συνέχειας και συνέπειας στον σχεδιασμό 
και την ωρίμανση των έργων έχει σαν αποτέλεσμα την απουσία δεξαμενής 
ώριμων έργων που θα μπορούσαν να μεταφραστούν σε σημαντικές δαπάνες 
στην οικονομία τα πρώτα έτη του χρηματοδοτικού προγράμματος.

Για όλους αυτούς τους λόγους οι προβλέψεις της κυβέρνησης στο σκέλος 
των δαπανών είναι υπεραισιόδοξες. Ο στόχος του 2021 απέτυχε και ο στόχος 
του 2022 είναι μάλλον ανέφικτος με κίνδυνο τη σημαντικά διαφοροποιημένη 
(μειωμένη) συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης στο ΑΕΠ του 2022 ή και 
βιαστική και ελλιπή προετοιμασία και ωρίμανση των έργων.
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Είναι φανερό ότι η πορεία υλοποίησης του «Ελλάδα 2.0» υπολείπεται ήδη 
σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό, συμπέρασμα που εξάγεται τόσο 
από την εξέλιξη του σκέλους των δαπανών όσο και από την καθυστέρηση 
κατά 6 μήνες του 1ου αιτήματος πληρωμής. Υπενθυμίζεται πως για το 
2022 προβλέπονται δαπάνες ύψους 3,2 δισ. € από το Ταμείο Ανάκαμψης 
και ότι η εκτίμηση για αύξηση του ΑΕΠ κατά 3.1% το 2022 στηρίζεται εν 
πολλοίς στην αναμενόμενη απορρόφηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

1.5 Πορεία Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου «Ελλάδα 2.0»

1.5.1 Ορόσημα 1ης Δόσης

Η υλοποίηση των οροσήμων της 1ης δόσης δεν αντιστοιχεί με υλοποίηση 
φυσικού αντικειμένου / έργων.

Τα ορόσημα που αξιολογήθηκαν ως μέρος του πρώτου αιτήματος πληρωμής 
καταδεικνύουν μεν βήματα στην εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας της Ελλάδας αλλά δεν ταυτίζονται με υλοποίηση φυσικού 
αντικειμένου καθώς αφορούσαν κυρίως:

• Σε νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που είχαν δρομολογηθεί από την κυβέρνηση 
και εντάχθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης, όπως αυτή της εργασιακής 
νομοθεσίας, της νομοθεσίας για την οργανωτική μεταρρύθμιση του Ελληνικού 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), της νομοθεσίας 
επιχειρηματικής εξωστρέφειας, του χρονοδιαγράμματος της φορολογικής 
κωδικοποίησης και της νομοθεσίας διαχείρισης των απορριμμάτων.

• Σε διοικητικού τύπου προαπαιτούμενες ενέργειες για την εκκίνηση 
υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως η έγκριση του συστήματος 
διαχείρισης και ελέγχου του Ταμείου και οι συμφωνίες με πιστωτικά 
ιδρύματα.

• Στα πρώιμα/προπαρασκευαστικά στάδια επενδύσεων, όπως οι σταθμοί 
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, η έναρξη του πρώτου γύρου του έργου 
ανακαίνισης κατοικιών, η δημοσίευση διαγωνισμών για την κατασκευή 
13 περιφερειακών κέντρων πολιτικής προστασίας, η λίστα επιλέξιμων 
κτιρίων για δικαστική χρήση και ο οδικός χάρτης για τη μεταρρύθμιση των 
σιδηροδρόμων.



Συνεπώς, η εκπλήρωση αυτών των οροσήμων δεν παρουσιάζει υψηλό 
επίπεδο δυσκολίας και δεν απαιτεί ιδιαίτερες επιδόσεις συντονισμού, 
διακυβέρνησης και αποτελεσματικότητας των φορέων υλοποίησης, ειδικά 
εάν συγκριθεί με τις απαιτήσεις υλοποίησης των οροσήμων των επόμενων 
αιτημάτων πληρωμής.

1.5.2 Εντάξεις Έργων

Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 204 
έργα συνολικού προϋπολογισμού 8,246 δισ. € και έχουν πραγματοποιηθεί 
δαπάνες ύψους 308 εκατ ευρώ. Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει 
αναλυτικά τον αριθμό, προϋπολογισμό και τις δαπάνες των ενταγμένων 
έργων σε επίπεδο αξόνων. Στο παράρτημα Β καταγράφονται αναλυτικά τα 
έργα που έχουν ενταχθεί μέχρι και το 1ο τρίμηνο του 2022 (204 έργα).
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1.6 Τελευταίες Εξελίξεις – Τροποποίηση Σχεδίων

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας REPowerEU της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση 
της ενεργειακής κρίσης, η Επιτροπή πρότεινε τροποποίηση του Κανονισμού 
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με στόχο τη χρηματοδότηση 
μέτρων που επιταχύνουν την πράσινη μετάβαση και την απεξάρτηση από τα 
ορυκτά καύσιμα (ιδίως τις εισαγωγές από Ρωσία).
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Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει μεταφορά πόρων από το ΕΣΠΑ και 
την ΚΑΠ προς το RRF, χρήση του σκέλους των δανείων που δεν αξιοποιήθηκαν 
από κάποια Κράτη Μέλη στο πλαίσιο του RRF και πρόσθετους πόρους που 
προέρχονται από το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Ρύπων της 
ΕΕ. Εφόσον εγκριθεί η πρόταση της Επιτροπής, θα απαιτηθεί τροποποίηση 
των Εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που θέλουν να 
αξιοποιήσουν τις σχετικές δυνατότητες.

Συγκεντρωτικά, τα νέα κονδύλια που αντιστοιχούν στην Ελλάδα, και δύναται 
να αξιοποιηθούν στην αναθεώρηση του ελληνικού σχεδίου «Ελλάδα 2.0», 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Η Ελλάδα, λοιπόν, δικαιούται να λάβει, εάν το επιθυμεί και το αιτηθεί, 
επιπλέον ποσό 1 δισ. EUR επιδοτήσεων και έως 7,5 δισ. EUR δανείων, ήτοι 
συνολικά περίπου 8,5 δισ. EUR. Επιπλέον, θα πρέπει να εξεταστεί αν θα γίνει 
χρήση, και σε ποιο βαθμό, στο νέο δικαίωμα μετακίνησης κονδυλίων 1,533 
δισ. EUR από τα λοιπά ευρωπαϊκά Ταμεία (π.χ. το νέο ΕΣΠΑ) και 348 εκατ. 
EUR από τα κονδύλια της ΚΑΠ στο «Ελλάδα 2.0», μειώνοντας όμως κατά 
το αντίστοιχο ποσό των 2 δισ. EUR τα κονδύλια που διαχειρίζονται οι άλλοι 
φορείς. Εάν γίνει η χρήση του δικαιώματος μεταφοράς, τα νέα κονδύλια 
για το αναθεωρημένο εθνικό σχέδιο «Ελλάδα 2.0» δύναται να φθάσουν 
περίπου στα 10 δισ. EUR.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Το εναλλακτικό Σχέδιο του Ταμείου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Γιατί χρειαζόμαστε ένα εναλλακτικό Σχέδιο για το Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Η ανάγκη για την επεξεργασία ενός εναλλακτικού Σχεδίου για το Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι επιτακτικά κρίσιμη καθώς, ο 
στρατηγικός σχεδιασμός του εγκεκριμένου Σχεδίου πάσχει από τέσσερις 
θεμελιώδεις αδυναμίες, οι οποίες υπονομεύουν την εφαρμογή και 
αποτελεσματικότητά του:

i) απουσία στόχου μείωσης των ανισοτήτων,
ii) απουσία στόχου ενίσχυσης της εγχώριας παραγόμενης αξίας
iii) περιθωριοποίηση των δημόσιων πολιτικών και iv) 
iv) απουσία περιφερειακής διάστασης.

• Απουσία οριζόντιου στόχου μείωσης των ανισοτήτων: Είναι φανερό
η μείωση των ανισοτήτων αντιμετωπίζεται από το Εθνικό Σχέδιο 
αποσπασματικά και ως «συμπληρωματική αναφορά» που πρέπει να 
υπάρχει, και όχι ως κριτήριο/στόχος που πρέπει να εντάσσεται κεντρικά 
στη φιλοσοφία του Σχεδίου και να διατρέχει οριζόντια το σύνολο των 
πολιτικών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων. Άλλωστε, το Εθνικό Σχέδιο 
περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις και δράσεις που με βάση τη διεθνή εμπειρία 
οδηγούν στην αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή στην αύξηση των ανισοτήτων, 
με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την εργασιακή μεταρρύθμιση που 
έχει ήδη υλοποιηθεί σε μεγάλο ποσοστό. Η μόνη σχετική αναφορά 
εντοπίζεται στον 3ο πυλώνα του σχεδίου (Άξονας 3.4: Αύξηση της 
πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές 
πολιτικές – προϋπολογισμού 601 εκ ευρώ).

• Απουσία στόχου ενίσχυσης της εγχώριας παραγόμενης αξίας: Ως διαχρονικό
πρόβλημα αξιοποίησης των ευρωπαϊκών και άλλων επενδυτικών πόρων 
που κατά καιρούς έχει στη διάθεσή της η χώρα, έχει εντοπιστεί το 
γεγονός ότι τελικά σε συντριπτικό ποσοστό κατευθύνονται σε εισαγωγές 
χωρίς να επωφελείται διαρθρωτικά η ελληνική παραγωγική βάση. Στο
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Εθνικό Σχέδιο απουσιάζει εντελώς το κριτήριο/στόχος της εγχώριας 
παραγόμενης αξίας, παρά το γεγονός ότι η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση 
δημιουργούν ευκαιρίες ανάκαμψης της παραγωγής προϊόντων και 
υπηρεσιών αυξημένης προστιθέμενης αξίας στην Ελλάδα, ιδίως στον τομέα 
της μεταποίησης και της βιομηχανίας. Αγνοείται ένα βασικό ζητούμενο 
μετασχηματισμού της οικονομίας που ενισχύει την ανθεκτικότητά της και 
επιστρέφει με υψηλούς πολλαπλασιαστές τα επενδεδυμένα κεφάλαια στην 
κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογείται ως προβληματική η απουσία 
ανάλυσης των κλαδικών πολιτικών, καθώς η βιομηχανία, ο αγροτικός 
τομέας, οι υπηρεσίες ΤΠΕ δεν αποτελούν αντικείμενο ειδικού σχεδιασμού. 
Το Σχέδιο θεωρεί ότι οι κλάδοι αυτοί θα αναπτυχθούν αυτόματα, χάρη 
σε «οριζόντιες» επενδύσεις (ενέργεια, οδικοί άξονες, δίκτυα 5G) και 
μεταρρυθμίσεις. Είναι παράδοξο, επομένως, ότι σε μια περίοδο που σε 
πολλές χώρες της Ευρώπης ο κλαδικός σχεδιασμός έχει επιστρέψει ως 
ένα βασικό εργαλείο οικονομικής πολιτικής -ειδικά για την βιομηχανία, 
η ελληνική οικονομία εναποθέτει την υλοποίηση μιας «θεμελιώδους 
αλλαγής» σε ένα μείγμα «μεταρρυθμίσεων» και «απελευθέρωσης» που 
επανειλημμένα έχει αποδειχτεί αναποτελεσματικό.

• Περιθωριοποίηση των δημόσιων πολιτικών: Ο ρόλος των δημόσιων 
πολιτικών εμφανίζεται ιδιαίτερα περιορισμένος, με εξαίρεση ίσως 
τον τομέα της ψηφιοποίησης διαδικασιών. Ειδικότερα στο πεδίο των 
παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας οι πολιτικές για την τόνωση της 
απασχόλησης είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Παράλληλα, το πρόγραμμα 
για την ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης χαρακτηρίζεται από 
έλλειψη φιλοδοξίας και ο δημόσιος τομέας περιορίζεται σε ένα πλαίσιο 
απλοποίησης και αναδίπλωσης, χωρίς διακριτό στρατηγικό ρόλο. Οι γενικές 
κατευθύνσεις των παρεμβάσεων και μεταρρυθμίσεων που αφορούν το 
δημόσιο μηχανισμό και τις λειτουργίες του, κινούνται στην κατεύθυνση 
ενίσχυσης του στατικού ρόλου του κράτους. Ο κοινός παρονομαστής των 
προτεινόμενων παρεμβάσεων είναι ο εκσυγχρονισμός της διεπιφάνειας 
Δημόσιου – ιδιωτικού τομέα και η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών 
που το πρώτο παρέχει στο δεύτερο. Η μεταρρυθμιστική και αναπτυξιακή 
όμως διαδικασία που θα επιχειρηθεί τα επόμενα χρόνια απαιτεί έναν 
πιο συντονιστικό και ενεργητικό ρόλο για το κράτος, καθώς είναι το 
μόνο που μπορεί να αναλάβει μέσω των πρωτοβουλιών του, το ρίσκο 
στο επίπεδο της τεχνολογικής πρωτοπορίας και της καινοτομίας -τα 
οποία ο ιδιωτικός τομέας ιστορικά και διεθνώς γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί 
να αναλάβει τουλάχιστον στον βαθμό που απαιτείται- καθώς και να 
ενισχύσει παραγωγικά υποκείμενα που ξεκινούν από μειονεκτική θέση 
(πχ ΜμΕ). Παρόλα το Σχέδιο δεν περιλαμβάνει κάποια πρόνοια για την
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ενίσχυση της ικανότητας του δημόσιου τομέα να σχεδιάσει, να εφαρμόσει 
και να αξιολογήσει τις πολιτικές μέσω των οποίων θα πραγματωθεί ο 
διακηρυγμένος μετασχηματισμός. Το παράδειγμα του δημόσιου τομέα 
επιβεβαιώνει την προσέγγιση που διατρέχει οριζόντια το Σχέδιο και 
συνοψίζεται στην ικανοποίηση εξωγενώς καθορισμένων στρατηγικών 
στόχων, με ελάχιστη προσαρμογή στα δεδομένα της τρέχουσας συγκυρίας 
και χωρίς ξεκάθαρη αντίληψη για το περιεχόμενο του μετασχηματισμού 
που πρέπει να επιδιωχθεί.

• Απουσία περιφερειακής διάστασης: Στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας παρουσιάζεται και εξειδικεύεται ο επιμερισμός του 
συνολικού ποσού των επιχορηγήσεων σε επίπεδο Πυλώνα - Άξονα - 
Μεταρρυθμίσεων και Κατηγορίας Έργων. Απουσιάζει όμως, μια σημαντική 
διάσταση που είναι η περιφερειακή διάσταση και κατανομή των πόρων 
στις δεκατρείς Περιφέρειες της χώρας. Το γεγονός αυτό, αποδεικνύει ότι 
υπήρξε και υπάρχει έλλειμμα στρατηγικού σχεδιασμού και πρόβλεψης 
για μια ελάχιστη (έστω) εξασφαλισμένη κατανομή των πόρων στις 
Περιφέρειες. Σε μια χώρα που οι περιφερειακές ανισότητες είναι 
μεγάλες -η Ελλάδα εμφανίζει το 9ο υψηλότερο επίπεδο περιφερειακών 
ανισοτήτων ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ των 30 χωρών του 
ΟΟΣΑ- ένας τέτοιος πολιτικός σχεδιασμός θα προκαλέσει αρνητικές 
μακροπρόθεσμες συνέπειες σε επίπεδο ανάπτυξης και θα οδηγήσει σε 
όξυνση των περιφερειακών ανισοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο σχεδιασμός του Ταμείου Ανάκαμψης φαίνεται να μην 
ακολουθεί τις συστάσεις του ΟΟΣΑ αναφορικά με τις αναγκαίες συνθήκες 
για την ανάκαμψη στη μετά covid εποχή2. Ειδικότερα, οι συστάσεις για 
την Ελλάδα -προκειμένου να ανακάμψει από την χρηματοπιστωτική και 
την υγειονομική κρίση αναδεικνύουν τη βαρύτητα της τοποκεντρικής 
στρατηγικής ανάπτυξης και αναπτύσσονται σε τέσσερις άξονες:

I. Ενίσχυση περιφερειακών πολιτικών.
II. Ώθηση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας
και της δημιουργίας τοπικών θέσεων εργασίας σε όλες τις περιφέρειες.
III. Προώθηση της ποιοτικής απασχόλησης και της κοινωνικής
ένταξης σε όλες τις Περιφέρειες.
IV. Ενίσχυση της διασύνδεσης και της βιώσιμης ανάπτυξης
σε όλες τις Περιφέρειες.

2 Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020. Αξιολόγηση και Συστάσεις, ΟΟΣΑ, 2020 http://www.ggde-
espa.gov.gr/wp-content/uploads/2020/10/OECD-Greece_Axiologisi-Systaseis_30-09-20.pdf
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Η ένταση των μελλοντικών προκλήσεων είναι διαφορετική για την κάθε 
Περιφέρεια και εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τις τοπικές παραγωγικές 
ιδιαιτερότητες της, το επίπεδο των υποδομών της, τα χαρακτηριστικά 
του εργατικού της δυναμικού. Για παράδειγμα, η Περιφέρεια της Κρήτης 
έχει δεχθεί ένα ισχυρό πλήγμα από την επιλογή της αναστολής της 
οικονομικής δραστηριότητας τους προηγούμενους μήνες (lockdown), ενώ 
η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας χρειάζεται ισχυρή οικονομική 
ενίσχυση για την υλοποίηση του ολοκληρωμένου ειδικού σχεδίου για 
την μετάβαση κατά τη φάση της απολιγνιτοποίησης. Οι ιδιαίτερες 
αυτές ανάγκες φαίνεται ότι δεν αποτελούν μεταβλητές στο ελληνικό 
Σχέδιο αξιοποίησης των πόρων με αποτέλεσμα όχι μόνο να στερούν 
από τις Περιφέρειες μια δυναμική ανάκαμψης αλλά και να αναπαράγουν 
στρεβλώσεις του παρελθόντος. Η Έθεση άλλωστε του ΟΟΣΑ αναφέρει με 
σαφήνεια τις στρεβλώσεις αυτές και το πώς υποσκάπτουν τη δυναμική 
ανάπτυξης της χώρας. «Στην Ελλάδα, οι τρέχουσες περιφερειακές και 
τοπικές πολιτικές διαμορφώνονται κυρίως με βάση τις πολιτικές της 
ΕΕ και συχνά υλοποιούνται μέσω της συνένωσης πολλών (συχνά μικρής 
κλίμακας) έργων, γεγονός που οδηγεί στην επικάλυψη, σε υψηλά έξοδα 
διοίκησης και ανεπαρκή συντονισμό, ακόμα και μεταξύ τοπικής και 
περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Αυτό συμβαίνει επειδή οι περιφερειακές 
και τοπικές αρχές αδυνατούν να σχεδιάσουν πολιτικές με ολοκληρωμένο 
τρόπο που συνδέεται με το όραμα της μεσομακροπρόθεσμης ανάπτυξης. 
Αυτό το όραμα θα πρέπει να διακατέχει την τοπική ανάπτυξη και να 
εμπνεύσει τη συμμετοχή ευρέος φάσματος τοπικών παραγόντων από τον 
δημόσιο, τον ιδιωτικό και τον τριτογενή τομέα».
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