ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«αρχή…ΖΩ!»
«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»

Η δράση «αρχή…ΖΩ!»

Αφορά παροχή σχολικών ειδών αξίας εκατό ευρώ (100€) εφάπαξ σε κάθε μαθητή μέλος οικογένειας με οικογενειακό εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας που
έχει εγγραφεί στην Α’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας κατά το σχολικό
ολικό έτος 2021
2021-2022.

Απευθύνεται:

Σε γονείς/κηδεμόνες μαθητών Δημοτικών Σχολείων, οι οποίοι πρόκειται να
φοιτήσουν στην Α΄ Τάξη Δημοτικού και διαβιούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
κάτω από τα όρια της φτώχειας.
Το κατώφλι φτώχειας, όπως αυτό προσδιο
προσδιορίστηκε
ρίστηκε από την ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2020,
ορίζεται σε 5.266€ ετησίως, για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενο κατά:
- 50% για τον σύζυγο και κάθε παιδί από 14 έως και 24 ετών.
- 30% για κάθε παιδί κάτω των 14 ετών.

Στοχεύει:
 Στην κάλυψη οικονομικών αναγκών και την κατανομή πόρων ανακούφισης
σε γονείς/κηδεμόνες, οι οποίοι δεν δύνανται να ανταπεξέλθουν οικονομικά
στην αγορά σχολικών ειδών που απαιτούνται για την εκπαίδευση των
μαθητών (τετράδια, γραφική ύλη, σχολική τσάντα, κλπ.)
 Στη βελτίωση της ποιότητας ζωή
ζωήςς της οικογένειας και στην διευκόλυνση των
γονέων να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς ρόλους της οικογενειακής
μέριμνας και της παιδικής προστασίας.

Προϋποθέσεις
Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 Η μόνιμη και κύρια κατοικία τους να βρίσκεται στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας και να είναι Έλληνες πολίτες με ελληνική υπηκοότητα ή πολίτες
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λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες άλλων κρατών
νομίμως διαμένοντες στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Ελλάδας.
Να κατέχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Αριθμό Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) της ημεδαπής.
Να έχουν εξαρτώμενα τέκνα, μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ Τάξη
Δημοτικών Σχολείων
Να διαβιούν με οικογενειακά εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώ
φτώχειας.

Χρηματοδότηση
Η δράση υλοποιείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας.
Ο προϋπολογισμός της Δράσης ορίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ
(30.000,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Υλοποίηση

Η δράση υλοποιείται με μέριμνα κκαι
αι κριτήρια που τίθενται από το Περιφερειακό
Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας.
Οι αιτούντες που τηρούν τα κριτήρια υπαγωγής θα καταταγούν σε πίνακα
κατάταξης βάσει εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων. Με πρώτο τον αιτούντα
με την υψηλότερη μοριοδότηση κκαι
αι τελευταίο αυτόν με την χαμηλότερη
μοριοδότηση.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα κριτήρια κατάταξης που θα λαμβάνονται υπόψη, με
σειρά προτεραιότητας είναι:
1. Το κατά κεφαλήν εισόδημα της οικογένειας και
2. Το πρωτόκολλο παραλαβής της αίτησης
Η επιλογή των ωφελουμ
ωφελουμένων
ένων πραγματοποιείται αυτόματα, ξεκινώντας από το
πρώτο άτομο της ανωτέρω κατάστασης, και φθάνοντας μέχρι το άτομο στο οποίο
θα εξαντληθεί ο προϋπολογισμός της Δράσης.

Ημερομηνίες
Η Πρόσκληση έχει διάρκεια 15 ημερών (από τις 08/09/2021 έως 22/09/2021).
/09/2021).
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Πληροφορίες και Αιτήσεις συμμετοχής
www.gefyra.com.gr
Γραφεία Δομής «ΓΕΦΥΡΑ»:
Α/Α ΓΡΑΦΕΙΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

2.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

3.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

4.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

5.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πλατεία Ελευθερίας 3, 35131, Λαμία
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης – ΠΣΤΕ,
Δομή ΓΕΦΥΡΑ
2ος όροφος, Τηλ.: 22310 28725
e-mail:
mail: info@gefyra.com.gr
Διοικητήριο Π.Ε. Φωκίδας
Ι. Γιδογιάννου 31, 33100, Άμφισσα
Ισόγειο
Τηλ.: 22653 50671
Διοικητήριο Π.Ε. Ευρυτανίας
(Κεντρικό Δημαρχείο)
Εθνικής Αντιστάσεως 1 ,36100, Καρπενήσι
Τηλ.: 22373 52306, 52304
Διοικητήριο Π.Ε. Βοιωτίας
Φίλωνος 35-39
39 , 32131, Λιβαδειά
Ισόγειο
Τηλ.: 22613 50106, 50107
Διοικητήριο Π.Ε. Εύβοιας
Λ. Χαϊνά 93, 34132, Χαλκίδα
1ος ¨Οροφος, Γραφείο 120 Β
Τηλ.: 22213 53932, 53933

3

