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Ταχ. Διεύθυνση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 
Τηλεομοιότυπο 
Email 

: Λ. Καλυβίων 2, Λαμία 
:351 32 
: Γ. Γουργιώτης 
: 2231354719 
: 2231354720 
: yorgosgster@gmail.com& 
pta-ster@otenet.gr 

 
 
 
ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης 
«ΦροντίΖΩ» που αφορά «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση, με κουπόνι αγορών (voucher) για 
την αγορά ειδών βρεφικής φροντίδας νεογέννητου τέκνου, σε οικογένειες που διαβιούν 
κάτω από τα όρια της φτώχειας εντός των ορίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», με 
χορηγία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας και εταιρειών-μελών του κατόπιν 
πρωτοβουλίας συγκέντρωσης χρημάτων του ΣΒΣΕ». 

 
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. Τον Νόμο 3463/8.6.2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»   
4. Τον Νόμο 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) με τίτλο «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις». 

5. Τον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) με τίτλο «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

6. Το Προεδρικό Διάταγμα 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’) με τίτλο «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» 

7. Την Υπουργική Απόφαση 4683/1998 (ΦΕΚ 140 Β’) με τίτλο «Κανονισμός Προσωπικού των 
Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης». 
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8. Την Υπουργική Απόφαση 40608/2001 (ΦΕΚ 1428 Β’) με τίτλο «Τροποποίηση της 2141/1998 
απόφασης "Κανονισμός οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των Περιφερειακών 
Ταμείων Ανάπτυξης"». 

9. Την από 30/3/2018 επιστολή του Συνδέσμου Βιομηχάνων Στερεάς Ελλάδας που αφορά τη 
συνδρομή στο έργο της δομή κοινωνικής παρέμβασης «Γέφυρα», με την χορηγία 
συνολικού ποσού ύψους 26.000,00 €. 

10. Την αρ. 3/2018 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης  
Στερεάς Ελλάδας περί αποδοχής της χορηγίας 

11. Την αρ. 1269/24-4-2018 απόφαση έγκριση πραγματοποίησης της δράσης «ΦροντίΖΩ» που 
αφορά την «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση, με κουπόνι αγορών (voucher)για την αγορά 
ειδών βρεφικής φροντίδας νεογέννητου τέκνου, σε οικογένειες που διαβιούν κάτω από τα 
όρια της φτώχειας εντός των ορίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», με χορηγία του 
Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας και εταιριών-μελών του κατόπιν πρωτοβουλίας 
συγκέντρωσης χρημάτων του ΣΒΣΕ. 

12. Την αρ.1270/24-4-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
13. Την αρ. 1271/24-4-2018 απόφαση προκήρυξης της Δράσης «ΦροντίΖΩ» που αφορά την 

«Έκτακτη οικονομική ενίσχυση, με κουπόνι αγορών (voucher)για την αγορά ειδών βρεφικής 
φροντίδας νεογέννητου τέκνου, σε οικογένειες που διαβιούν κάτω από τα όρια της 
φτώχειας εντός των ορίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

14. Την αρ. 1592/22-5-2018 απόφαση 1ης Τροποποίησης προκήρυξης της Δράσης «ΦροντίΖΩ» 
που αφορά την «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση, με κουπόνι αγορών (voucher)για την αγορά 
ειδών βρεφικής φροντίδας νεογέννητου τέκνου, σε οικογένειες που διαβιούν κάτω από τα 
όρια της φτώχειας εντός των ορίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Την τροποποίηση της αρ. 1271/24-4-2018 προκήρυξης της Δράσης «ΦροντίΖΩ» που αφορά την 

«Έκτακτη οικονομική ενίσχυση, με κουπόνι αγορών (voucher)για την αγορά ειδών βρεφικής 

φροντίδας νεογέννητου τέκνου, σε οικογένειες που διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχειας 

εντός των ορίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», με χορηγία του Συνδέσμου Βιομηχανιών 

Στερεάς Ελλάδας και εταιρειών-μελών του κατόπιν πρωτοβουλίας συγκέντρωσης χρημάτων του 

ΣΒΣΕ, ως αυτή έχει τροποποιηθεί με την (14) σχετική, ως εξής:  

 

1. Τα κουπόνια αγορών (voucher) που θα χορηγηθούν μπορούν να εξαργυρωθούν, σε 

επιχειρήσεις που θα έχουν δηλώσει συμμετοχή στη δράση, για την προμήθεια των 

ακόλουθων κατηγοριών ειδών βρεφικής φροντίδας: 

 Βρεφικές τροφές (βρεφικές κρέμες και βρεφικά γάλατα 1ης και 2ης βρεφικής 

ηλικίας) 

 Βρεφικός ρουχισμός 
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 Πάνες νεογέννητου  

 Βρεφικός εξοπλισμός (π.χ. πιπίλες, μπιμπερό, αποστειρωτής, κλπ).  

 Βρεφικά έπιπλα (κούνια, λίκνο, ριλάξ, καρεκλάκι φαγητού, αλλαξιέρα, κλπ) 

Τα κουπόνια αγορών (voucher) που θα χορηγηθούν διατηρούνται σε ισχύ έως  

31/10/2018 

2. Οι ωφελούμενοι που θα επιλεγούν και θα παραλάβουν το voucher, θα πρέπει να το 

χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά για την αγορά βρεφικών ειδών και να το εξαργυρώσουν 

σε επιχείρηση που έχει περιληφθεί στον Κατάλογο Συνεργαζόμενων Φορέων το 

αργότερο έως τις 31/10/2018. Όσα vouchers δεν εξαργυρωθούν έως τότε, θα δοθούν 

στον αμέσως επόμενο ωφελούμενο που δεν είχε επιλεγεί-εάν υπάρχει-προκειμένου να 

μην παραμείνει αδιάθετο ποσό της δράσης που είχε προϋπολογισθεί. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της αρ. 1271/24-4-2018 απόφασης 

προκήρυξης της Δράσης «ΦροντίΖΩ» που αφορά την «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση, με 

κουπόνι αγορών (voucher)για την αγορά ειδών βρεφικής φροντίδας νεογέννητου τέκνου, σε 

οικογένειες που διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχειας εντός των ορίων της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας», ως αυτή έχει τροποποιηθεί με την (14) σχετική. 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να δημοσιευτεί στις 

ιστοσελίδες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Δομής «Γέφυρα». 

 
Εσωτερική Διανομή: 
1) Χρονολογικό αρχείο  
2) Φ. Δράσης 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ ΠΤΑ 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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Κοινοποίηση: 
 Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας 
 Γραφείο Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας  
 Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών ΠΕ Στερεάς Ελλάδας  
 Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας ΟΤΑ 
 Επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει συμμετοχή στη δράση  
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