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ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

& ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Λαμία, 25-5-2021 

Α.Π.: 1549 

Ταχ. Διεύθυνση : Λ. Καλυβίων 2, Λαμία  

Ταχ. Κώδικας : 35132  

Πληροφορίες : Χ. Κασαράς ΠΡΟΣ: 

Τηλέφωνο : 2231354721 ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Τηλεομοιότυπο : 2231354720  

Email : pta-ster@otenet.gr  

 

 

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση “ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ 

ΦΡΟΝΤΙΖΩ ...άτομα με άνοια” που αφορά πρόγραμμα δωρεάν εκπαίδευσης (τηλε-εκπαίδευση 

σύγχρονη και ασύγχρονη) και υποστήριξης φροντιστών ατόμων με άνοια στην Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - 

ΓΕΦΥΡΑ»,  του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020». 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Νόμο 2218/1994 (ΦΕΚ90Α') με τίτλο «Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων 

για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα τα άρθρα 

53, 54, 55 & 56. 

2. Τον Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ87Α’) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 190, 191, 192 & 193. 

3. Την αριθμ.4150/10-11-2016 Απόφαση ένταξης της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής 

ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ» με κωδικό ΟΠΣ5001973 στο Επ. Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014 -2020» όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Την αριθμ.235/6-2-2017 Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του έργου «Δομή υποστήριξης δράσεων 

κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001973 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

5. Την αριθμ. 1457/14-5-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση 

“ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΩ ...άτομα με άνοια” που αφορά πρόγραμμα δωρεάν εκπαίδευσης (τηλε-

εκπαίδευση σύγχρονη και ασύγχρονη) και υποστήριξης φροντιστών ατόμων με άνοια στην Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας 
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Αποφασίζουμε 

 

Τροποποιούμε τις παραγράφους 3.2, 3.3 και 3.4 του άρθρου 3 της αριθμ. 1457/14-5-2021 πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση “ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΩ ...άτομα με άνοια” που αφορά 

πρόγραμμα δωρεάν εκπαίδευσης (τηλε-εκπαίδευση σύγχρονη και ασύγχρονη) και υποστήριξης φροντιστών 

ατόμων με άνοια στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ως εξής: 

 

“3.2. Προθεσμία υποβολής «Αίτησης συμμετοχής ωφελούμενου» 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αιτήσεως συμμετοχής, για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν 

στο πρόγραμμα από την αρχή αυτού, ορίζεται η Παρασκευή 28/05/2021 και ώρα 14:00. 

Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεως συμμετοχής, σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός 

συμμετεχόντων,  θα παραμείνει ενεργεί μέχρι την Τετάρτη 30/6/2021 και ώρα 14:00 . 

 

3.3. Διαδικασία επιλογής 

Οι αιτούντες που πληρούν τις προϋποθέσεις θα καταταγούν σε πίνακα ωφελουμένων με σειρά προτεραιότητας. 

Προτεραιότητα στην ένταξη στον πίνακα δικαιούχων θα δοθεί κατά σειρά στους οικογενειακούς φροντιστές, 

στους λοιπούς φροντιστές και τέλος στους επαγγελματίες φροντιστές.   

Η κατάταξη των δικαιούχων γίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα καταχώρισης της αίτησής τους στο 

πληροφοριακό σύστημα της της Δομής «Γέφυρα» www.gefyra.com.gr .  

 

3.4. Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα για όσους υποβάλουν αίτηση μέχρι την Παρασκευή 28/05/2021 θα ανακοινωθούν στην 

ιστοσελίδα της Δομής «Γέφυρα» www.gefyra.com.gr στις 31/5/2021. 

Τα αποτελέσματα για όσους υποβάλουν αίτηση μετά την Παρασκευή 28/05/2021 θα ανακοινώνονται  στην 

ιστοσελίδα της Δομής «Γέφυρα» www.gefyra.com.gr προοδευτικά. 

Οι φροντιστές θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.” 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην αριθμ.1457/14-5-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΠΤΑ 
 
 
 
 

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ 
 

 

http://www.gefyra.com.gr/
http://www.gefyra.com.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

Κοινοποίηση: 

➢ Γραφείο Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας 

➢ Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών Στερεάς Ελλάδας 

➢ ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

➢ Ιατρικοί Σύλλογοι Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

➢ Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

➢ Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας ΟΤΑ 

➢ Κέντρα Κοινότητας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

➢ Κοινωνικά Φαρμακεία Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

➢ Ιερές Μητροπόλεις Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

1) Χρονολογικό αρχείο 

2) Φ. Δράσης 
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