
 

 

Ψηφιοποιώντας την Ελλάδα με πάνω από 389 εκατ. 

ευρώ από τα περιφερειακά ταμεία της  

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τρεις σημαντικές επενδύσεις ύψους 

389,4 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ), οι οποίες θα συμβάλουν στην ανάκαμψη της Ελλάδας, με τον 

εκσυγχρονισμό ολόκληρης της δημόσιας διοίκησης, την απόκτηση 

σύνδεσης τόσο της δευτεροβάθμιας όσο και της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης με το Διαδίκτυο, και την επέκταση της κάλυψης Διαδικτύου 

υψηλής ταχύτητας σε πάνω από 600.000 άτομα που ζουν σε αγροτικές 

και απομακρυσμένες περιοχές. Τα τρία αυτά έργα τεχνολογίας των 

πληροφοριών και επικοινωνιών θα αποφέρουν σημαντικά οφέλη για τους 

πολίτες και αναμένεται να δημιουργήσουν πάνω από 1.100 θέσεις 

εργασίας κατά τη διάρκεια της εφαρμογής τους, ενώ θα δημιουργηθούν 

280 μόνιμες θέσεις εργασίας μόλις τα έργα ολοκληρωθούν και είναι 

πλήρως λειτουργικά. 

Ο αρμόδιος Επίτροπος της ΕΕ για την Περιφερειακή Πολιτική, 

κ. Johannes Hahn, που ενέκρινε τις 3 χωριστές επενδύσεις, 

δήλωσε: «αναμένουμε ότι θα ωφεληθούν πάνω από 825.000 μαθητές 

από αυτές τις επενδύσεις για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση. Μια σύγχρονη δημόσια διοίκηση, με βελτιωμένη λειτουργία, 

και η σύνδεση των αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών στο 

Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας θα αποτελέσουν μια πραγματική και θετική 

συμβολή για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα.  
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Τα έργα αυτά δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο η περιφερειακή πολιτική 

της ΕΕ επενδύει στο μέλλον: σε ανθρώπους και επιχειρήσεις. Θα 

συμβάλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην 

Ελλάδα και επίσης στην καθιέρωση μιας πιο σύγχρονης και πιο 

αποτελεσματικής ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Οι επενδύσεις αυτές θα 

δώσουν ώθηση στην εγχώρια αγορά ΤΠΕ, που αποτελεί ισχυρό κινητήρα 

ανάπτυξης. Η βελτίωση της αποδοτικότητας, χάρις στα εν λόγω έργα, θα 

επιφέρει πραγματική μείωση στις δαπάνες λειτουργίας. Αυτό είναι 

ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο σε μια εποχή εξαιρετικά αυστηρών 

δημοσιονομικών περιορισμών για την Ελλάδα. Καλώ λοιπόν τις ελληνικές 

αρχές να εξασφαλίσουν την ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή αυτών 

των έργων.» 

Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, με ευρωπαϊκές επενδύσεις ύψους 145,5 εκατ. 

ευρώ στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, θα αναβαθμίσει το μοναδικό 

τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ολόκληρης της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. 

Υποδομές τηλεπικοινωνιών υψηλής τεχνολογίας θα διασυνδέσουν 

περίπου 34.000 δημόσια κτίρια: υπουργεία, δήμους, νοσοκομεία, σχολεία 

και οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Η εκσυγχρονισμένη υποδομή θα 

παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους πολίτες 

και τις επιχειρήσεις, στηρίζοντας τη διοικητική μεταρρύθμιση και 

ενισχύοντας τη διαφάνεια λειτουργίας των δημόσιων θεσμών. Το έργο θα 

μειώσει επίσης το τρέχον κόστος λειτουργίας της ελληνικής διοίκησης 

κατά περίπου 50%: από 270 εκατ. ευρώ σε 148 εκατ. ευρώ ετησίως. Η 

συνολική επένδυση για το έργο αυτό ανέρχεται σε 172 εκατ. ευρώ. Η 

παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (έργο Σύζευξις ΙΙ) θα βελτιωθεί 

με κοινές συμφωνίες-πλαίσια και θα τεθούν σε λειτουργία μηχανισμοί 

προκειμένου να εξασφαλιστεί ενιαία πολιτική τιμών σε ολόκληρη την 

ελληνική διοίκηση. 

Το έργο για το ψηφιακό σχολείο υποστηρίζεται με ευρωπαϊκές επενδύσεις 

ύψους 146,6 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στόχος του είναι να εκσυγχρονίσει και να 

ψηφιοποιήσει σε σημαντικό βαθμό τα συστήματα πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, που αποτελεί έργο 

προτεραιότητας, (ένα από τα 181 που προσδιορίστηκαν από τις ελληνικές 

αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ζωτικής σημασίας για την 

ανάκαμψη της Ελλάδας) με βάση τη στρατηγική του υπουργείου Παιδείας 

για το «Ψηφιακό Σχολείο». Το έργο συμπληρώνεται από δράσεις που 

συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

Περίπου 825.000 μαθητές θα ωφεληθούν από διαδραστικά συστήματα 

και εργαστήρια φορητών υπολογιστών στα δημοτικά σχολεία και τα 

σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στα τεχνικά λύκεια 

(γνωστά στην Ελλάδα ως επαγγελματικά λύκεια και ιδρύματα) σε όλη 

την Ελλάδα. 

 



 

 Η επένδυση προωθεί τη χρήση νέων τεχνολογιών, των ηλεκτρονικών 

δεξιοτήτων, τον ψηφιακό γραμματισμό και την ισότητα ευκαιριών όσον 

αφορά την πρόσβαση στη γνώση για όλους τους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς. Η συνολική επένδυση για το έργο αυτό ανέρχεται σε 

174,4 εκατ. ευρώ. 

Το έργο για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές 

περιοχές θα περιλαμβάνει επένδυση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης ύψους 97,2 εκατ. ευρώ. Το έργο ενισχύεται 

οικονομικά και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

με ποσό 46,6 εκατ. ευρώ. Στόχος του είναι να μειώσει το ψηφιακό χάσμα 

στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας - σε μεγάλο 

βαθμό στη νησιωτική και ορεινή χώρα, μέσω της ανάπτυξης ενός 

καλωδιακού δικτύου οπτικών ινών. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 600.000 

άτομα που ζουν σε περισσότερες από 5.400 αγροτικές και νησιωτικές 

περιοχές, δηλ. περίπου στο 40% της χώρας, θα μπορούν να έχουν 

πρόσβαση σε Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας. Η ευρυζωνική κάλυψη θα 

βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον των ΜΜΕ, θα αυξήσει την 

παραγωγικότητα και θα προσελκύσει επενδύσεις στο μέλλον. Η συνολική 

επένδυση για το έργο ανέρχεται σε 198 εκατ. ευρώ και υλοποιείται μέσω 

μιας εταιρικής σχέσης ιδιωτικού-δημοσίου τομέα. 

Οι 3 επενδύσεις αποτελούν μέρος των προγραμμάτων «Ψηφιακή 

σύγκλιση», «Αττική», «Μακεδονία - Θράκη», «Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα 
- Ήπειρος» και «Κρήτη & νήσοι Αιγαίου» της ευρωπαϊκής περιφερειακής 

πολιτικής. Τα προγράμματα αναμένεται να είναι λειτουργικά έως τα τέλη 
του 2015, αλλά και κατά ένα μέρος της περιόδου 2007-2014. 

Ιστορικό 

Πρόκειται για «μεγάλα έργα» των οποίων η συνολική επένδυση 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) υπερβαίνει 50 εκατ. ευρώ και, ως εκ 
τούτου, υπόκεινται σε ειδική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ 

έργα μικρότερης αξίας εγκρίνονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. 

Διευθύνσεις επικοινωνίας για τα έργα: 

"SyzefxisII" (info@ktpae.gr) 

Ψηφιακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

(kval@minedu.gov.gr) 

Ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων σε "λευκές" αγροτικές περιοχές της 

Ελλάδας (info@ktpae.gr) 
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Περισσότερες πληροφορίες 

Μεγάλα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ 

(http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/major_projects/index_el.cf
m ) 

Ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής στην Ελλάδα 

(http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/country
2009/el_el.pdf) 

Twitter: @EU_Regional @JHahnEU 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Ομονοίας 50, 653 02 Καβάλα, Τηλ: 2510-833964, Fax: 2510-835946  

E-mail: info@chamberofkavala.gr http:// www.chamberofkavala.gr 

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία 
(Competitiveness and Innovation Programme 2007-2013) 

Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the European Commission is responsible for the use 
which might be made of the information contained herein. The views in this publication are those of the author and do not 
necessarily reflect the policies of the European Commission. 
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