
Χρηματοδότηση από ΕΤΕπ:

2,7 δισ. EUR

ΠΏΣ ΏΦΕΛΉΘΉΚΕ Ή ΕΛΛΆΔΆ ΆΠΌ ΤΌ ΣΧΕΔΙΌ JUNCKER;

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
χρηματοδότηση έργων σε:

ΚΆΤΆΣΤΆΣΉ ΠΡΌΌΔΌΥ

Αναμένεται να ενεργοποιήσει 
συνολικές επενδύσεις ύψους

12,1 δισ. EUR

ΕΠΙ ΤΌΥ ΠΆΡΌΝΤΌΣ, Ή ΕΛΛΆΔΆ ΚΆΤΆΤΆΣΣΕΤΆΙ ΣΤΉΝ 1 ΘΕΣΉ
ως προς τις επενδύσεις που ενεργοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ, σε σχέση με το ΑΕΠ

Επόμενος στόχος μας είναι να 
κινητοποιηθούν επενδύσεις ύψους 

σε ολόκληρη την ΕΕ έως το τέλος του 2020

Αριθμός ΜΜΕ που θα επωφεληθούν 
από τη βελτίωση της πρόσβασης στη 

χρηματοδότηση:

25.820

Αριθμός εγκεκριμένων 
προγραμμάτων και συμφωνιών με 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

33
Από τον Σεπτεμβριο του 2019, το σχέδιο Γιούνκερ 
έχει κινητοποιήσει πρόσθετες επενδύσεις ύψους

433,2 δισ. EUR

σε ολόκληρη την ΕΕ
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Ψηφιακή  
οικονομία

Κοινωνικός τομέας

Ενέργεια

Μεταφορές Περιφερειακή ανάπτυξη

Βιοοικονομία Έρευνα, ανάπτυξη και 
καινοτομία

Περιβάλλον και αποδοτική 
χρήση πόρων

Μικρότερες επιχειρήσεις

ΓΙΟΎΝΚΕΡ ΣΤΗΝ
ΣΧΕΔΙΟ
ΕΛΛΆΔΆ

500 δισ. EUR



ΠΆΡΆΔΕΙΓΜΆΤΆ ΕΡΓΏΝ ΠΌΥ ΣΤΉΡΙΖΕΙ ΤΌ 
«ΣΧΕΔΙΌ ΓΙΌΥΝΚΕΡ»

Εκτός από την κινητοποίηση σημαντικών επενδύσεων, το σχέδιο Γιούνκερ στηρίζει επίσης τους 
φορείς υλοποίησης έργων και συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας σειράς ποιοτικών έργων στην 
Ευρώπη. Δύο πρωτοβουλίες προσφέρουν εξαιρετικές ευκαιρίες στους φορείς υλοποίησης 
έργων και τους επενδυτές. Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών παρέχει 
εξατομικευμένη συμβουλευτική στήριξη για την κατάρτιση και την ανάπτυξη επενδυτικών 
έργων στην ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων παρέχει υπηρεσίες αντιστοίχισης 
ποιοτικών έργων στην ΕΕ με δυνητικούς επενδυτές από όλο τον κόσμο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με προκλήσεις και ευκαιρίες για επενδύσεις στην Ελλάδα 
διατίθενται σ’ αυτή την έκθεση.

Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές:
ΆΙΌΛΙΚΌ ΠΆΡΚΌ ΣΤΉ ΒΌΙΏΤΙΆ
Ο ελληνικός όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έλαβε χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, με την υποστήριξη 
του ΕΤΣΕ, ύψους 24 εκατ. ευρώ για την κατασκευή και λειτουργία τριών αιολικών πάρκων. Οι 18 
ανεμογεννήτριες θα κατασκευαστούν στα Δερβενοχώρια και στην Τανάγρα της Βοιωτίας, στην 
Κεντρική Ελλάδα. Τα αιολικά πάρκα βρίσκονται σε ορεινές κορυφογραμμές βορειοδυτικά της 
Αθήνας, σε υψόμετρο μεταξύ 800 και 1 000 μέτρων, και θα παράγουν πάνω από 120 GWh ετησίως.

Βιώσιμη γεωργία: AGRIFARM
Η Agrifarm είναι συνεργατική εταιρεία που αποτελείται από πέντε εκμεταλλεύσεις μικρής κλίμακας οι 
οποίες καλλιεργούν γεωργικά προϊόντα —κυρίως όσπρια και ρύζι— με φυσικό τρόπο. Επικεντρώνονται 
στην επίδραση του μικροκλίματος και στον κοινωνικό αντίκτυπο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
και βασίζουν την παραγωγή τους στην έξυπνη γεωργική διαχείριση, διατηρώντας τους φυσικούς 
πόρους χωρίς εκτεταμένη χρήση λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων. Είναι επίσης οι πρώτοι γεωργοί στην 
Ελλάδα που πωλούν τα προϊόντα τους σε επαναχρησιμοποιήσιμες βαμβακερές τσάντες. Προκειμένου 
να αυξήσει την παραγωγική της ικανότητα, η Agrifarm έλαβε χρηματοδότηση από τη Eurobank, με 
εγγύηση από το σχέδιο Γιούνκερ.

Λάβετε υπόψη ότι ο παρών κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός και περιλαμβάνει μόνο έναν επιλεγμένο αριθμό έργων.
Για τον πλήρη κατάλογο των έργων, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.eib.org/efsi/efsi-projects.

ΚΆΤΆΣΤΆΣΉ ΠΡΌΌΔΌΥ
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Καινοτόμες μπαταρίες: SYSTEMS SUNLIGHT
Με ένα δάνειο ύψους 13 εκατ. ευρώ δίνεται η δυνατότητα στην εταιρεία παραγωγής μπαταριών 
Systems Sunlight να επεκτείνει την παραγωγική της ικανότητα κατά 65 %, δηλαδή σε 2,5 εκατ. 
στοιχεία ετησίως. Η επέκταση του εργοστασίου στην Ξάνθη θα οδηγήσει σε μείωση του 
κόστους παραγωγής καθώς και σε αύξηση της ποικιλίας των προϊόντων, με αποτέλεσμα την 
αύξηση του όγκου των εξαγωγών. Η εταιρεία χρησιμοποιεί επίσης τη χρηματοδότηση για να 
επενδύσει στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων στον τομέα των μπαταριών. Επί του 
παρόντος, μπαταρίες της Systems Sunlight χρησιμοποιούνται κυρίως σε αυτοκίνητα και 
περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα. 

https://eiah.eib.org/
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/el/index.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-greece_el.pdf
http://www.eib.org/efsi/efsi-projects

