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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  
 
 
 

ΘΕΜΑ: «Ανάρτηςη προςωρινϊν πινάκων δυνητικϊν δικαιοφχων, μη υπαγομζνων και επιχειρήςεων τησ δράςησ  
«ΦροντίΗΩ» που αφορά «Ζκτακτη οικονομική ενίςχυςη, με κουπόνι αγορϊν (voucher) για την αγορά ειδϊν 
βρεφικήσ φροντίδασ νεογζννητου τζκνου, ςε οικογζνειεσ που διαβιοφν κάτω από τα όρια τησ φτϊχειασ εντόσ των 
ορίων τησ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ», με χορηγία του υνδζςμου Βιομηχανιϊν τερεάσ Ελλάδασ και 
εταιρειϊν-μελϊν του κατόπιν πρωτοβουλίασ ςυγκζντρωςησ χρημάτων του ΒΕ». 

 
 
 

Ζχοντασ υπόψη: 
1. Σην από 30/3/2018 επιςτολή του υνδζςμου Βιομηχάνων τερεάσ Ελλάδασ που αφορά τη ςυνδρομή ςτο 

ζργο τησ δομή κοινωνικήσ παρζμβαςησ «Γζφυρα», με την χορηγία ςυνολικοφ ποςοφ φψουσ 26.000,00 €. 
2. Σην αρ. 3/2018 Απόφαςη Διοικητικοφ υμβουλίου του Περιφερειακοφ Σαμείου Ανάπτυξησ  τερεάσ 

Ελλάδασ περί αποδοχήσ τησ χορηγίασ 
3. Σην αρ. 1269/24-4-2018 απόφαςη ζγκριςη πραγματοποίηςησ τησ δράςησ «ΦροντίΗΩ» που αφορά την 

«Ζκτακτη οικονομική ενίςχυςη, με κουπόνι αγορϊν (voucher)για την αγορά ειδϊν βρεφικήσ φροντίδασ 
νεογζννητου τζκνου, ςε οικογζνειεσ που διαβιοφν κάτω από τα όρια τησ φτϊχειασ εντόσ των ορίων τησ 
Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ», με χορηγία του υνδζςμου Βιομηχανιϊν τερεάσ Ελλάδασ και 
εταιριϊν-μελϊν του κατόπιν πρωτοβουλίασ ςυγκζντρωςησ χρημάτων του ΒΕ. 

4. Σην αρ.1270/24-4-2018 απόφαςη ανάληψησ υποχρζωςησ 
5. Σην αρ. 1271/24-4-2018 απόφαςη προκήρυξησ τησ Δράςησ «ΦροντίΗΩ» που αφορά την «Ζκτακτη οικονομική 

ενίςχυςη, με κουπόνι αγορϊν (voucher)για την αγορά ειδϊν βρεφικήσ φροντίδασ νεογζννητου τζκνου, ςε 
οικογζνειεσ που διαβιοφν κάτω από τα όρια τησ φτϊχειασ εντόσ των ορίων τησ Περιφζρειασ τερεάσ 
Ελλάδασ» όπωσ ζχει τροποποιηθεί και ιςχφει 

6. Σην υπ. αριθ. 1272/24-4-2018 Απόφαςη Προζδρου του Δ.. του ΠΣΑ/ΠΕ περί ςυγκρότηςησ τριμελοφσ 
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Επιτροπήσ Παρακολοφθηςησ τησ δράςησ «ΦροντίΗΩ» που αφορά «Ζκτακτη οικονομική ενίςχυςη, με κουπόνι 
αγορϊν (voucher) για την αγορά ειδϊν βρεφικήσ φροντίδασ νεογζννητου τζκνου, ςε οικογζνειεσ που 
διαβιοφν κάτω από τα όρια τησ φτϊχειασ εντόσ των ορίων τησ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ», με χορηγία 
του υνδζςμου Βιομηχανιϊν τερεάσ Ελλάδασ και εταιρειϊν-μελϊν του κατόπιν πρωτοβουλίασ 
ςυγκζντρωςησ χρημάτων του ΒΕ» 

7. Σο από 3-8-2018 πρακτικό τησ Επιτροπήσ Παρακολοφθηςησ τησ δράςησ «ΦροντίΗΩ»  
8. Σην αριθμ. 2502/3-8-2018 απόφαςη Προζδρου του Δ.. του ΠΣΑ/ΠΕ περί εγκρίςεωσ του πρακτικοφ τησ 

επιτροπήσ και ανακοινϊςεων των πινάκων υπαγομζνων και ςτη δράςη. 
 
 
 

Σο Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξησ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ γνωςτοποιεί ότι, ςτο πλαίςιο υλοποίηςησ  
τησ δράςησ «ΦροντίΗΩ» που αφορά «Ζκτακτη οικονομική ενίςχυςη, με κουπόνι αγορϊν (voucher) για την αγορά 
ειδϊν βρεφικήσ φροντίδασ νεογζννητου τζκνου, ςε οικογζνειεσ που διαβιοφν κάτω από τα όρια τησ φτϊχειασ 
εντόσ των ορίων τησ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ», με χορηγία του υνδζςμου Βιομηχανιϊν τερεάσ Ελλάδασ 
και εταιρειϊν-μελϊν του κατόπιν πρωτοβουλίασ ςυγκζντρωςησ χρημάτων του ΒΕ, καταρτίςτηκαν από την 
αρμόδια επιτροπή, οι προςωρινοί πίνακεσ δυνητικϊν δικαιοφχων, μη υπαγομζνων και επιχειρήςεων και ζχουν 
αναρτηθεί ςτην ιςτοςελίδα τησ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ www.pste.gov.gr και ςτην ιςτοςελίδα τησ Δομήσ 
“ΓΕΦΤΡΑ” του Περιφερειακοφ Σαμείου Ανάπτυξησ (ΠΣΑ) www.gefyra.com.gr, ςτισ 6-8-2018. 

Όποιοσ περιλαμβάνεται ςτουσ πίνακεσ μη υπαγόμενων δφναται να καταθζςει ο ίδιοσ ή άλλο οικείο του 
πρόςωπο χωρίσ εξουςιοδότηςη ή να αποςτείλει ζνςταςη ταχυδρομικά ή με υπηρεςίεσ ταχυμεταφοράσ (courier), 
εντόσ αποκλειςτικήσ προθεςμίασ πζντε (5) ημερϊν από την ανάρτηςη των πινάκων δικαιοφχων ςτην ιςτοςελίδα 
τησ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ. ε περίπτωςη που η λήξη τησ προθεςμίασ ςυμπίπτει με αργία, η προθεςμία 
υποβολήσ μετατίθεται ςτην πρϊτη εργάςιμη. 

Θ ημερομηνία την υποβολή των ενςτάςεων αποδεικνφεται βάςει πρωτοκόλλου παραλαβήσ, απόδειξησ 
ταχυδρομείου ή εταιρείασ ταχυμεταφοράσ (courier). 

Οι ενςτάςεισ θα κατατίθενται ςτισ ίδιεσ διευθφνςεισ με αυτζσ που υποβλήθηκαν οι αιτήςεισ και θα 
εξεταςθοφν από τριμελή Επιτροπή Ενςτάςεων που ζχει ςυγκροτηθεί με ςχετική απόφαςη μασ. 

Ο πίνακεσ κατάταξησ των δυνητικϊν δικαιοφχων με ςειρά προτεραιότητασ καταρτίςτηκαν ςφμφωνα με τα 
ακόλουθα : 

1ον : Πρϊτα κατετάγηςαν οι αιτήςεισ που αφοροφν νεογζννητα τζκνα που ανήκουν ςε μονογονεϊκζσ 
οικογζνειεσ βάςει του κατά κεφαλήν ειςοδήματοσ τησ οικογζνειασ (πρϊτο το χαμηλότερο κατά 
κεφαλήν ειςόδημα, τελευταίο το υψηλότερο), 

2ον: τη ςυνζχεια κατετάγηςαν οι αιτήςεισ που αφοροφν νεογζννητα τζκνα που ανήκουν ςε πολφτεκνεσ 
οικογζνειεσ (με πολυτεκνική ιδιότητα βάςει του άρθρου 6, Ν. 3454/2006)  βάςει του κατά κεφαλήν 
ειςοδήματοσ τησ οικογζνειασ (πρϊτο το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ειςόδημα, τελευταίο το 
υψηλότερο) 

http://www.pste.gov.gr/
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3ον: Σζλοσ κατετάγηςαν οι αιτήςεισ που αφοροφν νεογζννητα τζκνα που δεν ανήκουν ςτισ ανωτζρω δφο 
κατηγορίεσ βάςει του κατά κεφαλήν ειςοδήματοσ τησ οικογζνειασ (πρϊτο το χαμηλότερο κατά 
κεφαλήν ειςόδημα, τελευταίο το υψηλότερο) 

Θ επιλογή των ωφελουμζνων που θα λάβουν το voucher θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, ξεκινϊντασ από το 
πρϊτο άτομο τησ ανωτζρω κατάςταςησ, και φθάνοντασ μζχρι το άτομο ςτο οποίο θα εξαντληθεί ο 
προχπολογιςμόσ τησ Δράςησ αφοφ ολοκληρωθεί η περίοδοσ υποβολήσ ενςτάςεων και η εξζταςη αυτϊν. 
 
Παράρτημα 
Πίνακεσ δυνητικϊν δικαιοφχων, μη υπαγομζνων και επιχειρήςεων  

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

 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δ του ΠΣΑ 
 

 
 
 
 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 

Ο ΤΝΣΑΚΣΘ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟ 
ΓΟΤΡΓΙΩΣΘ 

 
 
 
 


