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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΘ 
ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΟΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ 
& ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

 

 
 
Λαμία, 22 Μαΐου 2018 
Αρικμ. Πρωτ: 1592 

Σαχ. Διεφκυνςθ 
Σαχ. Κϊδικασ 
Πλθροφορίεσ 
Σθλζφωνο 
Σθλεομοιότυπο 
Email 

: Λ. Καλυβίων 2, Λαμία 
:351 32 
: Γ. Γουργιϊτθσ 
: 2231354719 
: 2231354720 
: pta-ster@otenet.gr &  
g.gourgiotis@1183.syzefxis.gov.gr 

 
 
 
ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 

 

ΑΠΟΦΑΘ 
ΘΕΜΑ: 1η Σροποποίηςη πρόςκληςησ υποβολήσ αιτήςεων ςτο πλαίςιο τησ δράςησ 
«ΦροντίΗΩ» που αφορά «Ζκτακτη οικονομική ενίςχυςη, με κουπόνι αγορών (voucher) για 
την αγορά ειδών βρεφικήσ φροντίδασ νεογζννητου τζκνου, ςε οικογζνειεσ που διαβιοφν 
κάτω από τα όρια τησ φτώχειασ εντόσ των ορίων τησ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ», με 
χορηγία του υνδζςμου Βιομηχανιών τερεάσ Ελλάδασ και εταιρειών-μελών του κατόπιν 
πρωτοβουλίασ ςυγκζντρωςησ χρημάτων του ΒΕ». 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΘ  ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
 

Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Σον Νόμο 2218/1994 (ΦΕΚ90Α') με τίτλο «Ίδρυςθ νομαρχιακισ αυτοδιοίκθςθσ, 

τροποποίθςθ διατάξεων για τθν πρωτοβάκμια αυτοδιοίκθςθ και τθν περιφζρεια και άλλεσ 
διατάξεισ», και ειδικότερα τα άρκρα 53, 54, 55 & 56.  

2. Σον Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ87Α’) με τίτλο «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» και ειδικότερα τα άρκρα 190, 191, 
192 & 193. 

3. Σον Νόμο 3463/8.6.2006 «Δθμοτικόσ και Κοινοτικόσ Κϊδικασ»   
4. Σον Νόμο 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) με τίτλο «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και 

εποπτείασ(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ 
διατάξεισ». 

5. Σον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) με τίτλο «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

6. Σο Προεδρικό Διάταγμα 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’) με τίτλο «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ 
διατάκτεσ» 

7. Σθν Τπουργικι Απόφαςθ 4683/1998 (ΦΕΚ 140 Β’) με τίτλο «Κανονιςμόσ Προςωπικοφ των 
Περιφερειακϊν Σαμείων Ανάπτυξθσ». 

ΑΔΑ: ΨΔΞΒΚ2Π-Ρ0Κ
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8. Σθν Τπουργικι Απόφαςθ 40608/2001 (ΦΕΚ 1428 Β’) με τίτλο «Σροποποίθςθ τθσ 2141/1998 
απόφαςθσ "Κανονιςμόσ οικονομικισ διοίκθςθσ και διαχείριςθσ των Περιφερειακϊν 
Σαμείων Ανάπτυξθσ"». 

9. Σθν από 30/3/2018 επιςτολι του υνδζςμου Βιομθχάνων τερεάσ Ελλάδασ που αφορά τθ 
ςυνδρομι ςτο ζργο τθσ δομι κοινωνικισ παρζμβαςθσ «Γζφυρα», με τθν χορθγία 
ςυνολικοφ ποςοφ φψουσ 26.000,00 €. 

10. Σθν αρ. 3/2018 Απόφαςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου του Περιφερειακοφ Σαμείου Ανάπτυξθσ  
τερεάσ Ελλάδασ περί αποδοχισ τθσ χορθγίασ 

11. Σθν αρ. 1269/24-4-2018 απόφαςθ ζγκριςθ πραγματοποίθςθσ τθσ δράςθσ «ΦροντίΗΩ» που 
αφορά τθν «Ζκτακτθ οικονομικι ενίςχυςθ, με κουπόνι αγορϊν (voucher)για τθν αγορά 
ειδϊν βρεφικισ φροντίδασ νεογζννθτου τζκνου, ςε οικογζνειεσ που διαβιοφν κάτω από τα 
όρια τθσ φτϊχειασ εντόσ των ορίων τθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ», με χορθγία του 
υνδζςμου Βιομθχανιϊν τερεάσ Ελλάδασ και εταιριϊν-μελϊν του κατόπιν πρωτοβουλίασ 
ςυγκζντρωςθσ χρθμάτων του ΒΕ. 

12. Σθν αρ.1270/24-4-2018 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ 
13. Σθν αρ. 1271/24-4-2018 απόφαςθ προκιρυξθσ τθσ Δράςθσ «ΦροντίΗΩ» που αφορά τθν 

«Ζκτακτθ οικονομικι ενίςχυςθ, με κουπόνι αγορϊν (voucher)για τθν αγορά ειδϊν βρεφικισ 
φροντίδασ νεογζννθτου τζκνου, ςε οικογζνειεσ που διαβιοφν κάτω από τα όρια τθσ 
φτϊχειασ εντόσ των ορίων τθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ» 

 
 

ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΜΕ 
 
Σθν τροποποίθςθ τθσ αρ. 1271/24-4-2018 προκιρυξθσ τθσ Δράςθσ «ΦροντίΗΩ» που αφορά τθν 

«Ζκτακτθ οικονομικι ενίςχυςθ, με κουπόνι αγορϊν (voucher)για τθν αγορά ειδϊν βρεφικισ 

φροντίδασ νεογζννθτου τζκνου, ςε οικογζνειεσ που διαβιοφν κάτω από τα όρια τθσ φτϊχειασ 

εντόσ των ορίων τθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ», με χορθγία του υνδζςμου Βιομθχανιϊν 

τερεάσ Ελλάδασ και εταιρειϊν-μελϊν του κατόπιν πρωτοβουλίασ ςυγκζντρωςθσ χρθμάτων του 

ΒΕ, ωσ εξισ:  

1. Ωσ Ωφελοφμενοι τθσ δράςθσ ορίηονται νεογζννθτα τζκνα (γεννθκζντα από 01/01/2016 

ζωσ τθν θμερομθνία λιξθσ υποβολισ αιτιςεων), οικογενειϊν που διαβιοφν ςτθν 

Περιφζρεια τερεάσ Ελλάδασ με οικογενειακό ειςόδθμα κάτω από τα όρια τθσ φτϊχειασ 

και είναι δικαιοφχοι του Κοινωνικοφ Ειςοδιματοσ Αλλθλεγγφθσ (ΚΕΑ) 

2. Οι δυνθτικοί δικαιοφχοι οφείλουν να κατακζςουν ι να αποςτείλουν τα δικαιολογθτικά 

ςυμμετοχισ ταχυδρομικά ι με υπθρεςίεσ ταχυμεταφοράσ (courier) ι να τα διαβιβάςει 

μζςω των Κζντρων Κοινότθτασ τθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ ι να τα αποςτείλει 

ςκαναριςμζνα με email ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου info@gefyra.com.gr, 

ςτο χρονικό διάςτθμα από 24/04/2018 ζωσ 29/06/2018 ςτισ παρακάτω διευκφνςεισ τθσ 

Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ. 
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Α/

Α  
ΓΡΑΦΕΙΑ/ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ  ΔΙΕΤΘΤΝΘ 

1.  ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΜΙΑ  

Πλατεία Ελευθερίασ 3, 35131, Λαμία 
Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξησ –ΠΣΕ,  
Δομή ΓΕΦΤΡΑ 
2οσ όροφοσ, Σηλ-FAX.: 22310 28725 
e-mail: info@gefyra.com.gr 

2.  ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΦΙΑ  

Διοικητήριο Π.Ε. Φωκίδασ 
Ι. Γιδογιάννου 31 , 33100, Άμφιςςα 
3οσ όροφοσ, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, Σηλ.: 
22653 50656 

3.  ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΘΙΟΤ  

Διοικητήριο Π.Ε. Ευρυτανίασ 
(Κεντρικό Δημαρχείο) 
Εθν. Αντιςτάςεωσ 1, 36100, Καρπενήςι 
 Σηλ.: 22373 52306, 52304 

2.  ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑ  

Διοικητήριο Π.Ε. Βοιωτίασ 
Φίλωνοσ 35-39 , 32131 , Λιβαδειά 
Ιςόγειο 
 Σηλ.: 22613 50106 

5.  ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑ  

Διοικητήριο Π.Ε. Εφβοιασ 
Λ. Χαϊνά 93, 34132, Χαλκίδα 
Ιςόγειο, Γραφείο 10 
 Σηλ.: 22213 53932-53933 

 

3. Σα κουπόνια αγορϊν (voucher) που κα χορθγθκοφν μποροφν να εξαργυρωκοφν, ςε 

επιχειριςεισ που κα ζχουν δθλϊςει ςυμμετοχι ςτθ δράςθ, για τθν προμικεια των 

ακόλουκων κατθγοριϊν ειδϊν βρεφικισ φροντίδασ: 

 Βρεφικζσ τροφζσ (βρεφικζσ κρζμεσ και βρεφικά γάλατα 1θσ και 2θσ βρεφικισ 

θλικίασ) 

 Βρεφικόσ ρουχιςμόσ 

 Πάνεσ νεογζννθτου  

 Βρεφικόσ εξοπλιςμόσ (π.χ. πιπίλεσ, μπιμπερό, αποςτειρωτισ, κλπ).  

 Βρεφικά ζπιπλα (κοφνια, λίκνο, ριλάξ, καρεκλάκι φαγθτοφ, αλλαξιζρα, κλπ) 

Σα κουπόνια αγορϊν (voucher) που κα χορθγθκοφν διατθροφνται ςε ιςχφ ζωσ  

31/08/2018 

4. Οι επιχειριςεισ που μποροφν να ςυμμετζχουν ςτθ δράςθ, είναι εμπορικζσ επιχειριςεισ 

που διακζτουν προσ πϊλθςθ είδθ βρεφικισ φροντίδασ, μίασ τουλάχιςτον από τισ 

ανωτζρω κατθγορίεσ  

mailto:info@gefyra.com.gr
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Οι Επιχειριςεισ που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ δράςθ κα πρζπει να κατακζςουν 

Αίτθςθ Εγγραφισ  ςτον Κατάλογο υνεργαηόμενων Φορζων, θ οποία κα απευκφνεται 

προσ το Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξθσ. 

Προχποκζςεισ για τθν ςυμμετοχι μια επιχείρθςθσ ςτθ δράςθ είναι: 

α) να λειτουργεί εντόσ των γεωγραφικϊν ορίων τθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ, 

β) να διακζτει προσ πϊλθςθ τα ανωτζρω είδθ βρεφικισ φροντίδασ και αυτό να 

προκφπτει από το αντικείμενο δραςτθριότθτασ και τουσ αντίςτοιχουσ Κ.Α.Δ. 

Σα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά μαηί με τθν «Αίτθςθ ςυμμετοχισ-Διλωςθ», 

ςφραγιςμζνθ και υπογεγραμμζνθ από το νόμιμο εκπρόςωπό τθσ, κα κατατίκενται ςτισ 

διευκφνςεισ των γραφείων τθσ Δομισ ΓΕΦΤΡΑ που αναγράφονται ανωτζρω ι κα 

αποςτζλλονται ταχυδρομικά ςε φάκελο ι με υπθρεςίεσ ταχυμεταφοράσ (courier) ι 

ςκαναριςμζνα με email ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου info@gefyra.com.gr 

ςτο χρονικό διάςτθμα από 24/04/2018 ζωσ 29/06/2018. 

5. Καταλθκτικι θμερομθνία για τθν υποβολι των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν, ορίηεται 

θ Παραςκευι 29θ Ιουνίου 2018 και ϊρα 14:00, βάςει πρωτοκόλλου παραλαβισ, 

απόδειξθσ ταχυδρομείου ι εταιρείασ ταχυμεταφοράσ (courier).  

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι όροι και οι προχποκζςεισ τθσ αρ. 1271/24-4-2018 απόφαςθσ 

προκιρυξθσ τθσ Δράςθσ «ΦροντίΗΩ» που αφορά τθν «Ζκτακτθ οικονομικι ενίςχυςθ, με 

κουπόνι αγορϊν (voucher)για τθν αγορά ειδϊν βρεφικισ φροντίδασ νεογζννθτου τζκνου, ςε 

οικογζνειεσ που διαβιοφν κάτω από τα όρια τθσ φτϊχειασ εντόσ των ορίων τθσ Περιφζρειασ 

τερεάσ Ελλάδασ» 

Θ παροφςα απόφαςθ να αναρτθκεί ςτο πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ και να δθμοςιευτεί ςτισ 

ιςτοςελίδεσ τθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ και τθσ Δομισ «Γζφυρα». 

 
Εςωτερικι Διανομι: 
1) Χρονολογικό αρχείο  
2) Φ. Δράςθσ 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ του Δ ΠΣΑ 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΘ 
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Κοινοποίθςθ: 
 φνδεςμοσ Βιομθχανιϊν τερεάσ Ελλάδασ 
 Γραφείο Περιφερειάρχθ τερεάσ Ελλάδασ  
 Γραφεία Αντιπεριφερειαρχϊν ΠΕ τερεάσ Ελλάδασ  
 Τπθρεςίεσ Κοινωνικισ Πρόνοιασ ΟΣΑ  
 Κζντρα Κοινότθτασ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ 
 Ιερζσ Μθτροπόλεισ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ 
 Εμπορικά Επιμελθτιρια Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ 

(για ενθμζρωςθ των μελϊν τουσ) 
 Εμπορικοί φλλογοι Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ 

(για ενθμζρωςθ των μελϊν τουσ) 
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