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Δελτίο Τύπου 

 
Επενδυτικά σχέδια ύψους 3,93 δισ. ευρώ 

έχουν υποβληθεί στο δανειακό σκέλος του «Ελλάδα 2.0» 

 

Σε 3,93 δισ. ευρώ ανέρχεται ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που 

έχουν υποβληθεί, μέχρι στιγμής, στο δανειακό σκέλος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας, όπως δήλωσε ο αρμόδιος για την υλοποίηση του Προγράμματος, 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, σε ειδική εκδήλωση, με 

τίτλο: «Ευκαιρίες και Προοπτικές του Ελλάδα 2.0». 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 1 Σεπτεμβρίου, σε κεντρικό 

ξενοδοχείο της Πάτρας. Διοργανώθηκε από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ), 

σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του 

Ταμείου Ανάκαμψης, στο πλαίσιο της ενημερωτικής εκστρατείας των μελών του ΟΕΕ, 

λογιστών - φοροτεχνικών και επιχειρήσεων, για τα οφέλη του «Ελλάδα 2.0». 

Ειδικότερα όσον αφορά στο δανειακό σκέλος του Εθνικού Σχεδίου, έχουν κατατεθεί 107 

επενδυτικά σχέδια, προς το παρόν, από ενδιαφερόμενους επενδυτές. Ο συνολικός 

προϋπολογισμός των προτάσεων αυτών ανέρχεται σε 3,93 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,68 

δισ. ευρώ είναι δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 933 εκατ. ευρώ είναι 

ίδια κεφάλαια των επενδυτών και 1,32 δισ. ευρώ κεφάλαια των τραπεζών. 

Οι παραπάνω επενδύσεις εμπίπτουν σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, όπως είναι 

οι υπηρεσίες, οι μεταφορές, ο τουρισμός, η μεταποίηση, η ενέργεια, το εμπόριο και οι 

κατασκευές.  

Ήδη, έχουν συμβασιοποιηθεί 13 επενδυτικά σχέδια, με το συνολικό ύψος επένδυσης να 

διαμορφώνεται σε 1,02 δισ. ευρώ (455,34 εκατ. ευρώ είναι πόροι-δάνεια του Ταμείου 

Ανάκαμψης).  

Αξιοσημείωτο είναι πως το μεσοσταθμικό επιτόκιο αυτών των δανειακών συμβάσεων 

ανέρχεται σε 0,77%, με τη μέση διάρκεια αποπληρωμής τους να φτάνει στα 11 χρόνια 

περίπου.  
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«Τα περισσότερα δάνεια είναι με επιτόκιο αναφοράς» σχολίασε, χαρακτηριστικά, ο 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, εξηγώντας πως στην πράξη αυτό σημαίνει ότι πολλοί 

επενδυτές δεν αιτούνται κρατική ενίσχυση.   

Υπογράμμισε, μάλιστα, πως είναι κρίσιμο οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που έχουν ή 

μπορούν να αποκτήσουν τραπεζικό προφίλ, να αξιοποιήσουν το «Ελλάδα 2.0», στο οποίο 

προβλέπεται δυνατότητα δανειοδότησης με ευνοϊκό επιτόκιο, καθώς «μπαίνουμε σε μία 

περίοδο ραγδαίας αύξησης των επιτοκίων, η οποία θα κρατήσει τουλάχιστον 1,5-2 χρόνια 

μέχρι να τιθασευτεί ο πληθωρισμός στην Ευρώπη και στην Αμερική», όπως είπε.  

Επιπρόσθετα, οκτώ επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 74,39 εκατ. ευρώ, εκ 

των οποίων 34,94 εκατ. ευρώ είναι πόροι-δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, 

συμβασιοποιούνται άμεσα. Για το σκέλος των επιδοτήσεων, όπου ο προϋπολογισμός των 

έργων που έχουν ενταχθεί στο «Ελλάδα 2.0» υπερβαίνει τα 11 δισ. ευρώ, με τις εντάξεις 

των έργων να αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς, ο κ. Σκυλακάκης σημείωσε πως μία σειρά 

από δράσεις ενεργοποιούνται, προσεχώς, όπως είναι το «Εξοικονομώ για επιχειρήσεις», η 

«Έξυπνη μεταποίηση», τα «Βιομηχανικά πάρκα» κ.ά.  

Ακόμη, τόνισε πως μέσα στον Σεπτέμβριο θα κατεθεί από την ελληνική κυβέρνηση στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δεύτερο αίτημα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας, καθώς η χώρα μας βαίνει προς την επιτυχή ολοκλήρωση των 

απαιτούμενων οροσήμων (25 για το σκέλος των επιδοτήσεων).  

Υπενθυμίζεται πως η Ελλάδα ήταν η τρίτη χώρα (μετά την Ισπανία και την Γαλλία) που 

κατέθεσε (29.12.2021) στην Κομισιόν το πρώτο αίτημα πληρωμής, τηρώντας το 

προβλεπόμενο -στις Επιχειρησιακές Ρυθμίσεις- χρονοδιάγραμμα. Η εκταμίευση της πρώτης 

πληρωμής, ύψους 3,6 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0», έγινε 08.04.2022, μετά από 

την εκπλήρωση των 15 απαιτούμενων οροσήμων.  

Τέλος, αναφερόμενος στην αξία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ο κ. 

Σκυλακάκης επισήμανε: «Πρέπει να το αξιοποιήσουμε με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα 

και σοβαρότητα, καθώς μπορεί να μας κρατήσει σε θετική πορεία σε όλη τη διάρκεια της 

πιθανής ύφεσης που θα έχει η Ευρώπη λόγω των τιμών του φυσικού αερίου -και 

ενδεχομένως ολόκληρη η Δύση. Πρέπει να το διαφυλάξουμε, ως κόρη οφθαλμού, εκτός 

κομματικών ανταγωνισμών και πολιτικών επιρροών. Είναι πολύτιμο!». 

Ακολουθεί, σήμερα, Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου στις 11 π.μ., στο Θεματικό Πάρκο Ξυστρή 

στον Πύργο, ακόμη μία εκδήλωση στο πλαίσιο της ενημερωτικής εκστρατείας που 

πραγματοποιείται για το «Ελλάδα 2.0», στην οποία κεντρικοί ομιλητές είναι ο κ. 

Σκυλακάκης και ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας. 

 
 

 


