
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

      
 
         Αθήνα,      09-07-2020

         Αριθ. Πρωτ. : 72450 - 09-07-2020

Ταχ. Δ/νση       
Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
Email

: Νίκης 5 Σύνταγμα
: 10180
: Γ.Σταθούλη 
: 210 333 2063
: 210 333 2097
: gstathouli@mnec.gr

 ΠΡΟΣ :

KOIN.:

-   Τη Βουλή των Ελλήνων
     Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
     Τμήμα Ερωτήσεων & ΑΚΕ

-     Βουλευτές: κ.κ.

      Μιλτιάδη Χρυσομάλλη
      Ανδρέα Κατσανιώτη
      Δημήτριο Βαρτζόπουλο
      Ευστράτιο Σιμόπουλο
      Ιωάννη Παππά
      Ξενοφώντα Μπαραλιάκο

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην  Ερώτηση   με  Α.Π.  7276/11-6-2020

 Σχετικά με την ανωτέρω Ερώτηση, που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές 
κ.κ. Μιλτιάδης Χρυσομάλλης, Ανδρέας Κατσανιώτης, Δημήτριος Βαρτζόπουλος, 
Ευστράτιος Σιμόπουλος , Ιωάννης Παππάς και  Ξενοφών Μπαραλιάκος και στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων μας, σας διαβιβάζουμε το με αριθμ. πρωτ. 67952/30-6-2020 έγγραφο της 
Ειδικής  Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ,ΤΣ ΚΑΙ ΕΚΤ.

    
                Ο  Υφυπουργός

                 Ιωάννης Τσακίρης

Εσωτερική Διανομή: 
Γραφ. Υφυπουργού
Τμήμα Κοιν. Ελέγχου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
    
 

κ.α.α. 
ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ



ΣΧΕΔΙΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ ΚΑΙ ΕΚΤ 

      
 
         Αθήνα,      30-06-2020

         Αριθ. Πρωτ. : 67952 - 30-06-2020

Ταχ. Δ/νση       
Ταχ. Κώδικας  
Τηλέφωνο
Fax
Email

: Νίκης 5-7 Σύνταγμα
: 10180
: 210 333 2845
: 210 333 2427
: sec.erdf_cf@mnec.gr

 ΠΡΟΣ : Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού 
Ελέγχου
                        

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 7276/11-6-2020 ερώτησης των βουλευτών κ.κ. Μ. Χρυσομάλλη, Α. 
Κατσανιώτη, Δ. Βαρτζόπουλου, Ε. Σιμοπούλου, Ι. Παππά και Ξ. Μπαραλιάκο σχετικά με την 
«Παροχή ηλεκτρονικών ψηφιακών συσκευών σε μαθητές» και όσον αφορά τα θέματα 
αρμοδιότητας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ 
αναφέρουμε τα παρακάτω:
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας για την 
ένταξη δράσης προς συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ υπέβαλε πρόταση προς την Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση 
Δια Βίου Μάθηση» (ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) υπό τον τίτλο «Υποστήριξη της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας με την παροχή ηλεκτρονικού φορητού εξοπλισμού» (σχετικά έγγραφα 1458/8-4-2020 
και 1517/10-4-2020).

Σε συνέχεια της υποβολής της πρότασης βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαιτούμενες ενέργειες ένταξης 
εκ μέρους της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ. Ήδη έχει εκδοθεί η σχετική 
απόφαση (αρ.πρ. 64893/23-6-2020) του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία το 
έργο εντάχθηκε στο εθνικό ΠΔΕ ώστε να ξεκινήσουν οι ενέργειες για την προμήθεια του 
εξοπλισμού από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ προκειμένου να διατεθεί έγκαιρα ο εξοπλισμός 
στα σχολεία και με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών θα ενταχθεί το έργο στο ΕΠ 
ΑΝΑΔΕΔΒΜ οπότε και θα συγχρηματοδοτηθεί. 
Η υποβληθείσα δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό 12.165.550 € και καλύπτει τις σχολικές 
μονάδες όλων των περιφερειών της χώρας. Σκοπός της υποβαλλόμενης δράσης είναι η προσπάθεια 
ενδυνάμωσης, στο μέγιστο βαθμό, των τεχνολογικών επιλογών που διατίθενται σε όλους τους 
πολίτες υπό τις παρούσες συνθήκες. Στο πλαίσιο της γενικότερης βελτίωσης ψηφιακών δεξιοτήτων 
και κάλυψης ελλείψεων εξοπλισμού των σχολικών μονάδων, η εκπαιδευτική διαδικασία θα 
ενισχυθεί με την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. laptop/tablet) για τις σχολικές 
μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

ΘΕΜΑ:   Απάντηση στην Ερώτηση Βουλευτών  Ν.Δ. 

Σχετ :   Ερώτηση με αρ. πρωτ. 7276/11-06-2020



Ο εν λόγω εξοπλισμός συμβάλει, σε περίοδο αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, στην 
αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του COVID 19, ενώ παράλληλα αποσκοπεί στην 
ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης για την υποστήριξη ευρύτερων εκπαιδευτικών 
στόχων, για την ανάπτυξη και καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων μαθητών και εκπαιδευτικών σε όλες 
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και για την υποστήριξη της διδασκαλίας και των νέων μορφών 
μάθησης. 
Οι επιπτώσεις των παραπάνω μέτρων δυσχεραίνουν την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαιδευτική 
διαδικασία από όλους και τη δυνατότητα ίσων ευκαιριών στη μάθηση με αποτέλεσμα να είναι 
ευδιάκριτη η ανάγκη για άμεσες ενέργειες έτσι ώστε να υποστηριχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία 
σε όλες τις βαθμίδες.
Στην προσπάθεια αυτή λαμβάνονται υπόψη κριτήρια όπως η βαθμίδα εκπαίδευσης, οι περιοχές με 
χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, απομακρυσμένες περιοχές, μαθητές που προέρχονται από ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες (άτομα με αναπηρία, ρομά, πρόσφυγες, μετανάστες), καθώς και ιδιαίτερες 
ανάγκες της εκάστοτε σχολικής μονάδας ή/και λοιπά κοινωνικά κριτήρια.

    
     

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης
Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ

Νίκη Δανδόλου

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων
2. Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ 
4. Γραφείο Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
    
 

Κ.Α.Α. 
ΓΟΝΙΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
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