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ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
& ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
Ταχ. Διεύθυνση : Λ. Καλυβίων 2, Λαμία 
Ταχ. Κώδικας : 351 32 
Πληροφορίες : Δ/ντής 
Τηλέφωνο : 2231354716 
Τηλεομοιότυπο : 2231354720 
Email : v_bakas@yahoo.gr 

 
Λαμία, 2-12-2022 

Α.Π.: 4289 
 
 

ΠΡΟΣ: 
ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αρ.4143/21-11-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση 
της δράσης «σπουδά…ΖΩ!», που αφορά την παροχή διατακτικών σίτισης σε προπτυχιακούς πρωτοετείς 
φοιτητές - φοιτήτριες του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, μέλη οικογενειών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας με οικογενειακό εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας». 
 

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 αρ.4150/10-11-2016 Απόφαση ένταξης της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης 
- ΓΕΦΥΡΑ» με κωδικό ΟΠΣ5001973 στο Επ. Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014 -2020» ως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.  

4. Την αρ.235/6-2-2017 Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του έργου «Δομή υποστήριξης δράσεων 
κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001973, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

5. Την αρ.4140/21-11-2022 Απόφαση έγκρισης πραγματοποίησης της δράσης «σπουδά…ΖΩ!» που αφορά 
την «Παροχή διατακτικών σίτισης σε προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές - φοιτήτριες του ακαδημαϊκού 
έτους 2022-2023, μέλη οικογενειών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 

6. Την αρ.4143/21-11-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης 
«σπουδά…ΖΩ!», που αφορά την παροχή διατακτικών σίτισης σε προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές - 
φοιτήτριες του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, μέλη οικογενειών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με 
οικογενειακό εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας». 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 
 

Τροποποιούμε την αρ. 4143/21-11-2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της 
δράσης «σπουδά…ΖΩ!», που αφορά την παροχή διατακτικών σίτισης σε προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές 
- φοιτήτριες του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, μέλη οικογενειών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με 
οικογενειακό εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας», ως προς τα ακόλουθα: 
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1)  Ως προς την προθεσμία υποβολής «Αίτησης συμμετοχής ωφελούμενου» και  «Αίτησης συμμετοχής 
επιχείρησης». 
 Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 07/12/2022. 
 
Αναλυτικά τροποποιούνται και αντικαθίστανται οι παράγραφοι 3.3 και 4.4 της αριθμ. 4143/21-11-2022 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως εξής: 
 
“3.3. Προθεσμία υποβολής «Αίτησης συμμετοχής ωφελούμενου» 
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αιτήσεως συμμετοχής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
στα κατά τόπους γραφεία της Δομής “ΓΕΦΥΡΑ” ορίζεται η 07/12/2022 και ώρα 14:00 ενώ για την ηλεκτρονική 
υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών ορίζεται η 07/12/2022 και ώρα 24:00.” 
 
Και 
 
“4.4. Προθεσμία υποβολής «Αίτησης συμμετοχής επιχείρησης»  
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αιτήσεως συμμετοχής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
στα κατά τόπους γραφεία της Δομής “ΓΕΦΥΡΑ” ορίζεται η 07/12/2022 και ώρα 14:00 ενώ για την ηλεκτρονική 
υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών ορίζεται η 07/12/2022 και ώρα 24:00..” 
 
 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην αρ.4143/21-11-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
την υλοποίηση της δράσης «σπουδά…ΖΩ!», που αφορά την παροχή διατακτικών σίτισης σε προπτυχιακούς 
πρωτοετείς φοιτητές - φοιτήτριες του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, μέλη οικογενειών της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας με οικογενειακό εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας». 

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Δομής 
«Γέφυρα». 

 
ΟΕΙΣΗΓΗΤΗΣ   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΠΤΑ 

    
 
 
 

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 
 
Αποδέκτες: 
Δυνητικά ενδιαφερόμενους (ωφελούμενους & επιχειρήσεις) 
 
Κοινοποίηση: 
1.Γραφείο Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας  
2.Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών ΠΕ Στερεάς Ελλάδας  
3.Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
4.Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας ΟΤΑ  
5.Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας ΟΤΑ 
6.Κέντρα Κοινότητας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
7.Ιερές Μητροπόλεις Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
8.Εμπορικά Επιμελητήρια Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
(για ενημέρωση των μελών τους) 
9.Εμπορικοί Σύλλογοι Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (για ενημέρωση των μελών τους) 
10.Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης 
11.Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
(για ενημέρωση των Δημοτικών Σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Συλλόγων γονέων & 
κηδεμόνων) 
 
Εσωτερική Διανομή: 
1. Χρονολογικό αρχείο 
2. Φ. Δράσης 
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