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1. Εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση 
 
➢ Τι αφορά 

H εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στο υποχρεωτικό πρωινό πρόγραμμα των δημόσιων 
Νηπιαγωγείων γενικής παιδείας όλων των τύπων θεσμοθετήθηκε με το άρθρ. 2 του Ν. 
4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α) «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις». Σε εφαρμογή αυτής 
της διάταξης,μέσω της δράσης, ενισχύονται οι σχολικές μονάδες προσχολικής αγωγής με 
το αναγκαίο εκπαιδευτικό δυναμικό (αναπληρωτές εκπαιδευτικοί). 
 

➢ Δικαιούχοι της Δράσης 
 
Δικαιούχος είναι: 

✓ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ., ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. 

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική 
σύμβαση με τον παραπάνω αναφερόμενο 

➢ Διαδικασία υποβολής 
 
Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται 

αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή που διατίθεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Στην παρούσα 

πρόσκληση επισυνάπτονται Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων του Τεχνικού Δελτίου 

Πράξης. Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού 

δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω 

δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης: 

• Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου: θεσμικό πλαίσιο Δικαιούχου 

• Έντυπο Ανάλυσης Κόστους: σε μορφή xls 

• Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα, εφόσον απαιτείται 

• Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες: με σφραγίδα και υπογραφή του 

Νομίμου Εκπροσώπου 

• Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων 

• Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Έργου & Υλοποίηση συναφών Έργων 

• Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων 

http://www.ando.gr/
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• Λοιπά έγγραφα: Δήλωση σχετικά με το αν η Πράξη είναι νέα ή αποτελεί συνέχεια άλλης 

οπότε θα πρέπει να αναφέρεται η υλοποιηθείσα Πράξη, το φυσικό της αντικείμενο και η 

πηγή χρηματοδότησης. 

 

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf, ως 

συνημμένα στο ΤΔΠ. Η ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων υποβάλλεται σε 

μορφή αρχείου Excel. 

 
➢ Προϋπολογισμός 

12.658.629 € 

➢ Προθεσμία υποβολής 
 

από 30/7/2021 έως 31/1/2022  

 

➢ Σχετικό Αρχείο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
Ιστοσελίδα ΕΣΠΑ 
 

➢ Περισσότερες Πληροφορίες – Στοιχεία Επικοινωνίας 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: https://empedu.gov.gr/ 

Διεύθυνση 

Κοραή 4, 105 64 Αθήνα 

Τηλ 210 3278042, 210 3278131 

Φαξ 210 3278128 

Μαρία Κωνσταντινοπούλου 

210 3278103 

mkonstant@epeaek.gr 

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης  
 

 

2. Ενίσχυση και ενσωμάτωση μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα για το σχολικό έτος 
2021-2022 
 
➢ Τι αφορά 

Άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και η μείωση της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου 
(ΠΕΣ) των μαθητών μέσω της ένταξης Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα 
σχολεία και την ενισχυτική διδασκαλία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
 

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/5350/prosklhsh_english_edvm173_ada.pdf
https://www.espa.gr/el/pages/ProclamationsFS.aspx?item=5350
https://empedu.gov.gr/
mailto:mkonstant@epeaek.gr
http://https/empedu.gov.gr/invitation/eisagogi-tis-agglikis-glossas-stin-proscholiki-ekpaideysi-2/
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➢ Δικαιούχοι της Δράσης 

 
Δικαιούχος είναι: 

✓ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ., ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. 
Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική 
σύμβαση με τον παραπάνω αναφερόμενο 

➢ Διαδικασία υποβολής 
 
Όπως και στο 1ο Θέμα 

 
➢ Προϋπολογισμός 

20.521.359 € 

➢ Προθεσμία υποβολής 
 

από 30/7/2021 έως 31/10/2021  

 

➢ Σχετικό Αρχείο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   
Ιστοσελίδα ΕΣΠΑ  
 

➢ Περισσότερες Πληροφορίες – Στοιχεία Επικοινωνίας 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: https://empedu.gov.gr/ 

Διεύθυνση 

Κοραή 4, 105 64 Αθήνα 

Τηλ 210 3278042, 210 3278131 

Φαξ 210 3278128 

Ζαφειρία Λιακοπούλου 

210 3278110 

zliakopoulou@epeaek.gr  

Ιστοσελίδα δημοσίευσης 
 

 
 
 

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/5353/prosklisi_eko_enisx_edvm172_oe_ada.pdf
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5353
https://empedu.gov.gr/
mailto:zliakopoulou@epeaek.gr
https://empedu.gov.gr/invitation/enischysi-kai-ensomatosi-mathiton-sto-ekpaideytiko-systima-gia-to-scholiko-etos-2021-2022/
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3. Η χρηματοδότηση της ελληνικής Πράσινης Συμφωνίας - Άρθρο του Γ.Γ. 

Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκου  
➢ Τι αφορά 

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα πεδίο οικονομικής δραστηριότητας στο οποίο θα κριθεί η 

δυνατότητα των επόμενων γενεών να ζήσουν σε βιώσιμες και ευημερούσες περιοχές, αλλά και 

μεσοπρόθεσμα η δυνατότητα των ευρωπαϊκών οικονομιών να ανακάμψουν μετά την περιπέτεια 

της πανδημίας. Διόλου τυχαία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα υιοθέτησε ένα πακέτο 

φιλόδοξων προτάσεων προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 

τουλάχιστον κατά 55% έως το 2030. 

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για μια βιώσιμη, καθαρή και ασφαλή οικονομία. Καθορίζει με ποιον τρόπο η Ευρώπη 

θα γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος μέχρι το 2050. Το Ελληνικό Green Deal, η 

ελληνική Πράσινη Συμφωνία, είναι το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) που 

αποτελεί τον λεπτομερειακό οδικό χάρτη για την επίτευξη συγκριμένων κλιματικών στόχων, 

μεσοπρόθεσμα έως το 2030 και με ορίζοντα το 2050. 

Το νέο Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027 κατανέμει πόρους 

ύψους 21,5 δισ. ευρώ. Από αυτούς αθροιστικά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής πρόκειται να συνεισφέρουν περίπου 5,5 δισ. ευρώ για 

«πράσινες» δράσεις. Οι δράσεις αυτές αφορούν στο περιβάλλον (κυκλική οικονομία, 

διαχείριση αποβλήτων και υδατικών πόρων), την ενέργεια (χρήση ΑΠΕ), την 

βιοποικιλότητα (δίκτυο NATURA), την πολιτική προστασία (έργων πρόληψης και 

διαχείρισης κινδύνων), τις βιώσιμες μεταφορές (σιδηρόδρομος, ηλεκτροκίνηση), τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Βιομηχανία 4.0). Στους παραπάνω πόρους προστίθενται και οι 

πόροι του νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (1,63 δισ. ευρώ) για την 

απεξάρτηση από το λιγνίτη. 

Ακόμη το Σχέδιο Ελλάδα 2.0 δεσμεύει το 37,5% των πόρων του (περίπου 6,2 δισ. ευρώ) στον 

πυλώνα της «πράσινης μετάβασης» με πρόσθετη κινητοποίηση πόρων μέσω δανεισμού. 

Επιπλέον, πόροι της πρωτοβουλίας «Συνδέοντας την Ευρώπη» πρόκειται να διατεθούν σε 

«πράσινες» δράσεις («καθαρά» καύσιμα, e-mobility, κλπ.) καθώς και πόροι της Κοινής Αγροτικής 

Πολιτικής που θα υποστηρίξουν τον «πράσινο» μετασχηματισμό του γεωργικού τομέα. 

Στις παραπάνω πηγές χρηματοδότησης προστίθενται το νέο εργαλείο REACT-EU για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, καθώς το 25% του συνολικού προϋπολογισμού 

(0,4 δισ. ευρώ) θα κατευθυνθεί σε κλιματικές δράσεις. Και τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε τους 

συγκριτικά πολύ λιγότερους, όχι όμως και αμελητέους, εθνικούς πόρους του νέου Εθνικού 

Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) για δράσεις/έργα που σχετίζονται με την πράσινη ανάπτυξη. 

Έχοντας, λοιπόν, στην διάθεσή μας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πράσινης μετάβασης για την 

ελληνική οικονομία και ικανούς πόρους για την υλοποίησή του, μπορούμε να είμαστε βάσιμα 

αισιόδοξοι πως θα καταφέρουμε να πραγματώσουμε τους στόχους μας ανοίγοντας έναν μακρύ 

κύκλο βιώσιμης/πράσινης ανάπτυξης για όλους τους Έλληνες πολίτες. 

http://www.ando.gr/

