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1,8 εκατ. ευρώ για τη νέα σχολική περίοδο
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος
2014-2020 της Στερεάς Ελλάδας και των έργων που αφορούν στην προετοιµασία της επόµενης
σχολικής περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό, εκδόθηκαν τρεις νέες προσκλήσεις µε συνολικό
προϋπολογισµό 1.815.685 ευρώ που στοχεύουν στην έγκαιρη προετοιµασία, αλλά και στη
διατήρηση ή δηµιουργία θέσεων εργασίας και αφορούν σε:
1. «Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής (2017-2018)», συνολικής δηµόσιας
δαπάνης 1.394.440 ευρώ.
Η πράξη αφορά στην παροχή σε ωφελούµενα άτοµα (γυναίκες και άνδρες που έχουν την
επιµέλεια ανηλίκων), θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών, σε
δηµόσιους

και

ιδιωτικούς

Βρεφικούς

Σταθµούς,

Βρεφονηπιακούς

Σταθµούς,

Βρεφονηπιακούς Σταθµούς Ολοκληρωµένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθµούς, Κέντρα
∆ηµιουργικής Απασχόλησης.
2. «Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής σε παιδιά µε αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες (2017-2018)», συνολικής δηµόσιας δαπάνης 27.925 ευρώ.
Η πράξη αφορά στην παροχή σε ωφελούµενα άτοµα (γυναίκες και άνδρες που έχουν την
επιµέλεια ανηλίκων, καθώς και όποιο άλλο πρόσωπο είναι κηδεµόνας παιδιού µε
αναπηρία), θέσης φροντίδας και φύλαξης βρεφών, νηπίων, παιδιών, σε δηµόσιους και
ιδιωτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθµούς Ολοκληρωµένης Φροντίδας για προνήπια µε
αναπηρία και Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε αναπηρία .
3. «Εξειδικευµένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη µαθητών µε αναπηρία ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», συνολικής δηµόσιας δαπάνης 393.320 ευρώ.
Η πράξη αφορά στη στήριξη και ενίσχυση του θεσµού της εξειδικευµένης εκπαιδευτικής
υποστήριξης σε µαθητές µε αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε

σχολικές µονάδες της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2017-2018, µέσω της στελέχωσής τους µε το αναγκαίο
Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) – Σχολικοί
Νοσηλευτές.
Πρόκειται για τις προσκλήσεις του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέµηση της φτώχειας - ΕΚΤ», που συγχρηµατοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.
«Είναι σηµαντικό, όλες οι διαδικασίες που αφορούν στην προετοιµασία για τη νέα σχολική
περίοδο και ειδικά για παιδιά και γονείς που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, να τρέξουν
γρήγορα χωρίς γραφειοκρατία και καθυστερήσεις. Κάνουµε όσα πρέπει από τώρα και γι αυτό
καταφέραµε να εξασφαλίσουµε χρηµατοδότηση, ώστε να µη προκληθεί κανένα πρόβληµα στην
έναρξη της νέας χρονιάς αλλά και να διατηρήσουµε ή να δηµιουργήσουµε νέες θέσεις εργασίας.
Σε ότι µας αφορά ως Περιφέρεια, θα είµαστε έτοιµοι» τόνισε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης µε αφορµή την έκδοση των προσκλήσεων.

