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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ  Nο67                                                      Newsletter  

Προκηρύξεις – Προσκλήσεις                                                                                     12.07.2018  

    
Ρόδος, Πέμπτη 12.07.2018  

 

ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 

 

1. «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία 

ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018 -2019, 2019-2020 και 

2020-2021 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» 
 

 Σκοπός της Δράσης 
Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα και τη 

διαρκή υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. Η δράση συμπεριλαμβάνει την υποστήριξη των με αδυναμία 
αυτοεξυπηρέτησης μαθητών λόγω κινητικών αναπηριών κλπ. που φοιτούν σε σχολικές μονάδες, 
καθώς και των μαθητών που χρήζουν συνεχούς υποστήριξης από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό 
στο σχολικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό προσλαμβάνεται, για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-
2020 και 2020-2021 το αναγκαίο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για την εξυπηρέτηση των 
μαθητών που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) για 
τους μαθητές που χρήζουν σχετικής υποστήριξης. 

 

 Προϋπολογισμός Δράσης 
€ 540.500 
 

 Απευθύνεται σε 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ. 
 

 Περίοδος υποβολής  
Από 10/07/2018 έως 10/08/2018. 

 

 Σχετικά αρχεία 

Πρόσκληση 

  
 Περισσότερες πληροφορίες 

espa 
pepna 

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/3955/%CE%91_2159_05072016_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%842021_%CE%A89%CE%98%CE%A87%CE%9B%CE%9E-23%CE%9B.pdf
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/3955/%CE%91_2159_05072016_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%842021_%CE%A89%CE%98%CE%A87%CE%9B%CE%9E-23%CE%9B.pdf
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3955
https://pepna.gr/el/calls/exeidikeymeni-ekpaideytiki-ypostirixi-gia-tin-entaxi-mathiton-me-anapiria-i-kai-eidikes-0
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2. «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2018-

2019 (ΑμεΑ) για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» 
 

 Σκοπός της Δράσης 
Διάθεση προς μητέρες και πατέρες που έχουν την επιμέλεια θέσεων παροχής υπηρεσιών 

φροντίδας και φύλαξης παιδιών για το έτος 2018-2019, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών 
(δημόσιες και ιδιωτικές): Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας για προνήπια με 
αναπηρία και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ). 

 

 Προϋπολογισμός Δράσης 
€ 360.885 
 

 Απευθύνεται σε 
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ. 
 

 Περίοδος υποβολής  
Από 10/07/2018 έως 10/08/2018. 

 

 Σχετικά αρχεία 

Πρόσκληση 

  

 Περισσότερες πληροφορίες 
espa 
pepna 

 
 

3. «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2018-

2019 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» 
 

 Σκοπός της Δράσης 
Διάθεση προς μητέρες και πατέρες που έχουν την επιμέλεια θέσεων παροχής υπηρεσιών 

φροντίδας και φύλαξης παιδιών για το έτος 2018-2019, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών 
(δημόσιες και ιδιωτικές): Βρεφικοί - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 
Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικοί Σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
(ΚΔΑΠ). 
 

 Προϋπολογισμός Δράσης 
€ 1.648.382 
 

 Απευθύνεται σε 
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ. 
 

 Περίοδος υποβολής  
Από 10/07/2018 έως 10/08/2018. 

 

 Σχετικά αρχεία 

Πρόσκληση 

  

 Περισσότερες πληροφορίες 
espa 
pepna 

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/3954/A_2160_05072018_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%9A%CE%94%CE%91%CE%A0%CE%9C%CE%95%CE%912019_7%CE%A5%CE%A377%CE%9B%CE%9E-%CE%9365.pdf
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/3954/A_2160_05072018_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%9A%CE%94%CE%91%CE%A0%CE%9C%CE%95%CE%912019_7%CE%A5%CE%A377%CE%9B%CE%9E-%CE%9365.pdf
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3954
https://pepna.gr/el/calls/enarmonisi-oikogeneiakis-kai-epaggelmatikis-zois-gia-sholiko-etos-2018-2019-amea
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/3953/A_2158_05072017_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CE%95%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BC2018_%CE%A9%CE%9D%CE%A8%CE%A37%CE%9B%CE%9E-%CE%9B%CE%9E6.pdf
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/3953/A_2158_05072017_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CE%95%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BC2018_%CE%A9%CE%9D%CE%A8%CE%A37%CE%9B%CE%9E-%CE%9B%CE%9E6.pdf
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3953
https://pepna.gr/el/calls/enarmonisi-oikogeneiakis-kai-epaggelmatikis-zois-gia-sholiko-etos-2018-2019
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ΛΟΙΠΕΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  
ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

 

 

4. «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 
 

 Σκοπός της Δράσης 
Η Πρακτική Ασκηση συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των 

γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στην 
αποτελεσματικότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων της ανώτατης εκπαίδευσης στο 
παραγωγικό σύστημα της χώρας, καθώς και στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης 
των πληροφοριών μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των παραγωγικών φορέων.  

 
Στην παρούσα δράση δύνανται να περιλαμβάνονται ενέργειες / δαπάνες, ενδεικτικά, όπως 

αποζημιώσεις των ασκούμενων φοιτητών ΑΕΙ και υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη τους (έναντι 
ατυχήματος), διοικητική υποστήριξη του γραφείου πρακτικής άσκησης, αμοιβές ιδρυματικών και 
επιστημονικών υπευθύνων, μετακινήσεις, δράσεις δημοσιότητας και προσέλκυσης φορέων 
υποδοχής πρακτικής άσκησης, αναλώσιμα, προμήθεια / συντήρηση μικροεξοπλισμού / λογισμικού. 
H πρόσκληση αφορά στην πρακτική άσκηση των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (σε 
φορείς υποδοχής της Ελλάδας ή άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για το χρονικό 
διάστημα από 01-11-2015 έως 31-10-2022, υπό την προϋπόθεση ότι η Πρακτική Ασκηση θα είναι 
ενσωματωμένη στο Πρόγραμμα Σπουδών των Τμημάτων / Σχολών των ΑΕΙ. 

 

 Προϋπολογισμός Δράσης 
€ 97.333.695 
 

 Απευθύνεται σε 
Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας. 
 

 Περίοδος υποβολής  
Από 03/07/2018 έως 28/09/2018. 

 

 Σχετικά αρχεία 

Πρόσκληση 

  

 Περισσότερες πληροφορίες 
espa.gr 

      antagonistikotita 

 

 

 

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/3937/20180703_prosklhsh_EKTP01_praktikh_askhsh.pdf
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/3937/20180703_prosklhsh_EKTP01_praktikh_askhsh.pdf
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3937
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3937
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/proskliseis.asp?id=133&cs=

