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ΠΡΟΣ:
ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο
υλοποίησης της δράσης «αρχή…ΖΩ!» που αφορά την παροχή σχολικών ειδών στους μαθητές - μέλη
οικογενειών με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο φτώχειας, που έχουν εγγραφεί στην Α’ τάξη
των Δημοτικών Σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2021-2022,
καταρτίστηκαν από την αρμόδια επιτροπή, οι προσωρινοί πίνακες υπαγομένων και μη υπαγομένων
καθώς και οι πίνακες των επιχειρήσεων, οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δομής
“ΓΕΦΥΡΑ” του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (ΠΤΑ) www.gefyra.com.gr, στις 28/9/2021.
Όποιος περιλαμβάνεται στους πίνακες μη υπαγόμενων δύναται να καταθέσει ο ίδιος ή άλλο οικείο
του πρόσωπο με εξουσιοδότηση ή να αποστείλει ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς
(courier), ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση των πινάκων
δικαιούχων στην ιστοσελίδα της Δομής «Γέφυρα» www.gefyra.com.gr. Σε περίπτωση που η λήξη της
προθεσμίας συμπίπτει με αργία, η προθεσμία υποβολής μετατίθεται στην πρώτη εργάσιμη.
Η ημερομηνία την υποβολή των ενστάσεων αποδεικνύεται βάσει πρωτοκόλλου παραλαβής,
απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).
Οι ενστάσεις θα κατατίθενται στις ίδιες διευθύνσεις με αυτές που υποβλήθηκαν οι αιτήσεις και θα
εξετασθούν από τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων που έχει συγκροτηθεί με σχετική απόφαση μας.
Η διανομή των σχολικών ειδών αξίας εκατό ευρώ (100,00€) εφάπαξ σε κάθε μαθητή - μέλος
οικογένειας να ξεκινήσει άμεσα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δήλωσης εκ μέρους των
δικαιούχων της επιχείρησης από την οποία θα προμηθευτούν τα σχολικά είδη.
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ΧΡ. ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΚΑΣ

Παράρτημα
1. Πίνακες υπαγόμενων και μη υπαγομένων
2. Πίνακες επιχειρήσεων
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Αποδέκτες:
Αποδέκτες:
Δυνητικά ενδιαφερόμενους (ωφελούμενους & επιχειρήσεις)
Εσωτερική Διανομή:
1. Χρονολογικό αρχείο2.
Φ. Δράσης
1

