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ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ

ΑΠΟΦΑΘ
Θζμα : Ζγκριςη 1ου Πρακτικοφ τησ Επιτροπήσ Παρακολοφθηςησ τησ δράςησ «ςπουδάΗΩ» «Παροχή ζκτακτησ
οικονομικήσ ενίςχυςησ ςε προπτυχιακοφσ πρωτοετείσ φοιτητζσ-ςπουδαςτζσ του ακαδημαϊκοφ ζτουσ 20182019, μζλη οικογενειών τησ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ, που διαβιοφν κάτω από τα όρια τησ φτώχειασ, με
κουπόνι αγορών (voucher) για την προμήθεια διατακτικών ςίτιςησ», με δωρεά του Ιδρφματοσ ταφροσ
Νιάρχοσ.

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» και ειδικότερα το άρκρο 279.
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».
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"».
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9.
10.
11.
12.

Σθν αρ. 1137/2-04-2019 απόφαςθ ζγκριςθσ πραγματοποίθςθσ τθσ δράςθσ του κζματοσ
Σθν από 2-04-2019 ςφμφωνθ γνϊμθ του Ιδρφματοσ ταφροσ Νιάρχοσ
Σθν αρ. 1138/2-04-2019 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ του κζματοσ
Σθν αρικμ 1172/4-4-2019 Προκιρυξθ τθσ Δράςθσ «ςπουδάΗΩ» που αφορά τθν «Παροχι ζκτακτθσ
οικονομικισ ενίςχυςθσ ςε προπτυχιακοφσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ- ςπουδαςτζσ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 20182019, μζλθ οικογενειϊν τθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ, που διαβιοφν κάτω από τα όρια τθσ φτϊχειασ,
με κουπόνι αγορϊν (voucher) για τθν προμικεια διατακτικϊν ςίτιςθσ»
13. Σθν αρικμ απόφαςθ τροποποίθςθσ τθσ Προκιρυξθσ τθσ Δράςθσ «ςπουδάΗΩ» που αφορά τθν «Παροχι
ζκτακτθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ ςε προπτυχιακοφσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ- ςπουδαςτζσ του ακαδθμαϊκοφ
ζτουσ 2018-2019, μζλθ οικογενειϊν τθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ, που διαβιοφν κάτω από τα όρια τθσ
φτϊχειασ, με κουπόνι αγορϊν (voucher) για τθν προμικεια διατακτικϊν ςίτιςθσ»
14. Σο από 10-05-2019, 1ο πρακτικό τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ τθσ δράςθσ «ςπουδάΗΩ».
ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΜΕ
Εγκρίνουμε το από 10-05-2019 1ο Πρακτικό τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ τθσ δράςθσ«ςπουδάΗΩ» που
αφορά τθν «Παροχι ζκτακτθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ ςε προπτυχιακοφσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ- ςπουδαςτζσ του
ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2018-2019, μζλθ οικογενειϊν τθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ, που διαβιοφν κάτω από τα
όρια τθσ φτϊχειασ, με κουπόνι αγορϊν (voucher) για τθν προμικεια διατακτικϊν ςίτιςθσ», με δωρεά του
«Ιδρφματοσ ταφροσ Νιάρχοσ».
Θ κατάταξθ των δυνθτικϊν δικαιοφχων, τθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ, που διαβιοφν κάτω από τα όρια
τθσ φτϊχειασ, ζγινε ςφμφωνα με ςφςτθμα μοριοδότθςθσ που περιλαμβάνεται ςτθν πρόςκλθςθ τθσ δράςθσ ςε
ςυνδυαςμό με τα ειςοδθματικά κριτιρια.
Οι αιτοφντεσ που τθροφν τα κριτιρια υπαγωγισ κατατάχκθκαν ςε πίνακα κατάταξθσ με πρϊτο τον αιτοφντα
με τθν υψθλότερθ μοριοδότθςθ και τελευταίο αυτόν με τθν χαμθλότερθ μοριοδότθςθ. ε περίπτωςθ
ιςοβακμίασ ελιφκθ υπόψθ το κατά κεφαλι ειςόδθμα τθσ οικογενείασ.
Θ επιλογι των ωφελουμζνων που κα λάβουν το voucher πραγματοποιείται αυτόματα, ξεκινϊντασ από το
πρϊτο άτομο τθσ ανωτζρω κατάςταςθσ (με τθν υψθλότερθ μοριοδότθςθ), και φθάνοντασ μζχρι το άτομο ςτο
οποίο θα εξαντληθεί ο προχπολογιςμόσ τησ Δράςησ.
Οι πίνακεσ κατάταξθσ δυνθτικά δικαιοφχων και οι πίνακεσ μθ υπαγόμενων να ανακοινωκοφν ςτθν ιςτοςελίδα
τθσ Δομισ “ΓΕΦΤΡΑ” του Περιφερειακοφ Σαμείου Ανάπτυξθσ(ΠΣΑ) www.gefyra.com.gr.
Όποιοσ περιλαμβάνεται ςτουσ πίνακεσ μθ υπαγόμενων ι όποιοσ διαφωνεί με τθν ανακοινωκζντα ςτοιχεία
μοριοδότθςθσ δφναται να κατακζςει ο ίδιοσ ι άλλο οικείο του πρόςωπο με εξουςιοδότθςθ ι να αποςτείλει
ζνςταςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν Πρόςκλθςθ τθσ δράςθσ.
Θ θμερομθνία για τθν υποβολι των ενςτάςεων αποδεικνφεται βάςει πρωτοκόλλου παραλαβισ, απόδειξθσ
ταχυδρομείου ι εταιρείασ ταχυμεταφοράσ (courier).
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Οι ενςτάςεισ κα κατατίκενται ςτισ ίδιεσ διευκφνςεισ με αυτζσ που υποβλικθκαν οι αιτιςεισ και κα
εξεταςκοφν από τριμελι Επιτροπι Ενςτάςεων που ζχει ςυγκροτθκεί με ςχετικι απόφαςθ μασ.
Θ διανομι των κουπονιϊν ςτουσ δικαιοφχουσ τθσ δράςθσ να ξεκινιςει άμεςα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δ ΣΟΤ Π.Σ.Α.

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΘ

υνημμζνα
Πρακτικό τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ
Εςωτερική Διανομή:
1) Χρονολογικό αρχείο
2) Φ. Δράςθσ
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