
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
  

Γραφείο Περιφερειάρχη 

Λαμία, 19 Σεπτεμβρίου 2019 

 
Παράταση για την υποβολή αιτήσεων στη δράση «αρχή…ΖΩ»  

- Έκτακτο οικονομικό βοήθημα για τα παιδιά της Α’ τάξης Δημοτικού. 
 
 

Παράταση έως 25 Σεπτεμβρίου 2019 δόθηκε στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων 

στη δράση «αρχή…ΖΩ», μετά από αίτημα πολλών γονέων που ενημερώθηκαν για τη 

δράση και δεν πρόλαβαν να υποβάλλουν αίτηση εγκαίρως. 

 

Η δράση «αρχή…ΖΩ» αφορά στην παροχή έκτακτου οικονομικού βοηθήματος για τα 

παιδιά της Α’ τάξης Δημοτικών Σχολείων της Στερεάς Ελλάδας, με δωρεά του Ιδρύματος 

Σταύρος Νιάρχος, για την κάλυψη σχολικών αναγκών των μαθητών του έτους 2019-

2020. 

 

Δικαιούχοι του έκτακτου βοηθήματος είναι οι γονείς και κηδεμόνες των παιδιών που 

έχουν εγγραφεί στην Α’ τάξη Δημοτικού του νέου σχολικού έτους (2019-2020), 

σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι διαβιούν με εισοδήματα 

κατώτερα του ορίου της φτώχειας. Το έκτακτο βοήθημα παρέχεται με τη μορφή ενός 

κουπονιού αγορών (voucher) για την αγορά σχολικών ειδών, αξίας εξήντα ευρώ (60€) 

για κάθε τέκνο. 

 

Νέες προθεσμίες για τη δράση: 

Νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στα 

κατά τόπους γραφεία της δομής, ορίζεται η 25/09/2019 και ώρα 14:00 ενώ για την 

ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών η 25/09/2019 και ώρα 

24:00. 

 



Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι 17/09/2019 θα επεξεργασθούν μέχρι 

23/09/2019 και τα «κουπόνια αγορών» (Voucher) θα χορηγηθούν στους δικαιούχους 

μέχρι 25/09/2019.  Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν από 18/09/2019 μέχρι 25/09/2019 

θα επεξεργασθούν μέχρι 02/10/2019 και τα «κουπόνια αγορών» (Voucher) θα 

χορηγηθούν μέχρι 08/10/2019. 

 

Πληροφορίες για τη δράση: 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα της Γέφυρας 

www.gefyra.com.gr και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr αλλά να 

απευθύνονται και στα παρακάτω γραφεία: 

 

Α/Α ΓΡΑΦΕΙΑ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ  

Πλατεία Ελευθερίας 3, 35131, Λαμία 
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης –ΠΣΤΕ 
Δομή ΓΕΦΥΡΑ 
2ος όροφος, Τηλ.: 22310 28725 

2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

Διοικητήριο Π.Ε. Φωκίδας 
Ι. Γιδόγιαννου 31 , 33100, Άμφισσα 
Ισόγειο 
Τηλ. 22653 50671 

3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

Διοικητήριο Π.Ε. Ευρυτανίας 
(Κεντρικό Δημαρχείο) 
Εθνικής Αντιστάσεως 1, 36100, Καρπενήσι 
Τηλ.: 22373 52306, 52304 

4. ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

Διοικητήριο Π.Ε. Βοιωτίας 
Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά 
Ισόγειο 
Τηλ.: 22613 50106 

5. ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  
Διοικητήριο Π.Ε. Εύβοιας 
Λ. Χαϊνά 93, 34132, Χαλκίδα 
Ισόγειο, Γραφείο 10, Τηλ.: 22213 53932-3 

 
 

 

http://www.gefyra.com.gr/
http://www.pste.gov.gr/



