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ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σχολικό βοήθημα 100 €
μέσω της δράσης «αρχή…ΖΩ!»
Για έκτη συνεχόμενη χρονιά η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει την
υλοποίηση της δράσης «αρχή…ΖΩ!» για το σχολικό έτος 2022 – 2023 σε
συνεργασία με τη δομή «ΓΕΦΥΡΑ».
Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή σχολικών ειδών αξίας εκατό ευρώ (100€)
εφάπαξ, μέσω κουπονιού αγορών (voucher) 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
έτος 2022-2023, με πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι οι γονείς και κηδεμόνες των παιδιών που έχουν
εγγραφεί στην Α’ τάξη Δημοτικού του σχολικού έτους 2022 – 2023, στα σχολεία της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι διαβιούν με εισόδημα κατώτερο του ορίου
της φτώχειας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
(Επισημαίνεται, ότι το όριο φτώχειας, προσδιορίστηκε από την ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2021, σε 5.251€
ετησίως, για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενο κατά: α) 50% για τον σύζυγο και κάθε παιδί
από 14 έως και 24 ετών β) 30% για κάθε παιδί κάτω των 14 ετών.)

«Μία από τις πιο σημαντικές δράσεις της Δομής «ΓΕΦΥΡΑ» θα πραγματοποιηθεί και
αυτή την σχολική χρονιά. Στόχος μας είναι η ομαλή και χωρίς κοινωνικές ανισότητες
πρώτη επαφή των μικρών μας φίλων με το νέο τους σχολικό περιβάλλον, ώστε
κανένα παιδί στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας να μην αισθάνεται αποκλεισμένο. Η
δράση πραγματοποιείται με πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου», δήλωσε ο
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και ευχήθηκε σε όλους τους
μαθητές: «Καλή σχολική χρονιά!».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέριμνας και Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γιάννης Περγαντάς, δήλωσε: «Η Περιφέρεια Στερεάς

Ελλάδας μέσω της δομής «ΓΕΦΥΡΑ» υλοποιεί για έκτη συνεχόμενη χρονιά τη δράση
«αρχή…ΖΩ!». Μια δράση που πλέον έχει γίνει θεσμός για την Περιφέρεια μας λόγω
του χαρακτήρα της.
»Είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι που μας δίνεται για ακόμη μια χρονιά η δυνατότητα
να παρέχουμε στους μικρούς μας φίλους βασικά σχολικά είδη όπως τσάντες, τετράδια
και γραφική ύλη, εφόδια απαραίτητα για την ομαλή είσοδο τους στο σχολικό
περιβάλλον. Συνεχίζουμε να πορευόμαστε σε αυτό το έργο με γνώμονα τη βελτίωση
του επιπέδου ζωής των παιδιών αυτών καθώς και των οικογενειών τους».
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν αιτήσεις μέχρι και τις 23 Σεπτεμβρίου
2022. Για αιτήσεις ή για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να ενημερωθούν από
την ιστοσελίδα της Γέφυρας www.gefyra.com.gr και της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας www.pste.gov.gr, αλλά και να απευθύνονται στα παρακάτω γραφεία:
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