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Ρόδος, Παρασκευή 22.06.2018  

 

1. «Οικονομική ενίσχυση επιμελών φοιτητών και φοιτητριών που ανήκουν σε 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες - B' κύκλος» 
 

 Σκοπός της Δράσης 
Χορήγηση 3.685 προπτυχιακών υποτροφιών σε επιμελείς φοιτητές/τριες που σπουδάζουν σε 

όλα τα Τμήματα/Σχολές των ΑΕΙ της χώρας και ανήκουν σε ευπαθείς και άλλες κοινωνικές ομάδες. 
Οι συγκεκριμένες υποτροφίες αποσκοπούν στην ενίσχυση και υποστήριξη της έγκαιρης  
ολοκλήρωσης των σπουδών των επιμελών φοιτητών/τριών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα, 
καθώς και στη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των ΑμεΑ και 
των ατόμων που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες. 

 

 Προϋπολογισμός Δράσης 
€ 12.803.681 
 

 Δικαιούχοι της Δράσης 
Επιμελείς φοιτητές/τριες που σπουδάζουν σε όλα τα Τμήματα/Σχολές των ΑΕΙ της χώρας και 

ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες. 
 
 Περίοδος υποβολής  

Από 19/06/2018 έως 03/07/2018. 
 
 Χρηματοδοτείται  

Οι υποτροφίες χορηγούνται για διάστημα 9 μηνών, από τον Οκτώβριο έως και τον Ιούνιο του 
ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 και ανέρχονται σε: 

 380 ευρώ μηνιαίως για τους υποτρόφους που σπουδάζουν εκτός του τόπου κατοικίας τους. 
 200 ευρώ μηνιαίως για τους υποτρόφους που σπουδάζουν στον τόπο κατοικίας τους. 

 

 Σχετικά αρχεία 

Πρόσκληση 

  
 Περισσότερες πληροφορίες 

espa.gr 
 

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/3916/180619_Prosklisi_Ypotrofies_EKO_B_Kyklos.pdf
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/3916/180619_Prosklisi_Ypotrofies_EKO_B_Kyklos.pdf
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3916
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3916
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2. «Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής 2018-2019» 
 

 Σκοπός της Δράσης 
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από μητέρες (ή/και άτομα, γυναίκες και άνδρες, που 

τους έχει παραχωρηθεί η επιμέλεια) για παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας ώστε να 
εγγράψουν τα παιδιά τους σε Παιδικούς Σταθμούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, 
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ). 

 
 Προϋπολογισμός Δράσης 

€ 205.000.000 
 

 Δικαιούχοι της Δράσης 
 Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή / και 
 Μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία 
 Άτομα (γυναίκες και άνδρες), που τους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η 

επιμέλεια των παιδιών 
 Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία 

 
 Περίοδος υποβολής  

Από 14/06/2018 έως 03/07/2018. 
 

 Σχετικά αρχεία 

Πρόσκληση 

 

 Περισσότερες πληροφορίες 

espa.gr 

 

 

 

Για την ΑΝ.ΔΩ Α.Ε  

 

Τμήμα Τεχνικής Στήριξης ΟΤΑ  

Τηλ. 2241075323 (εσωτ. 12)  

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/3912/14062018_prosklisis_enarmonisi.pdf
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/3912/14062018_prosklisis_enarmonisi.pdf
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3912
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3912

