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Φοιτητικό επίδομα 250 €
μέσω της δράσης «σπουδά…ΖΩ!»
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μέσω της δομής «ΓΕΦΥΡΑ» και με χρηματοδότηση
από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, προχωρά στην υλοποίηση
της δράσης «σπουδά…ΖΩ!».
Αντικείμενο της δράσης είναι η εφάπαξ παροχή διατακτικών σίτισης αξίας 250 ευρώ σε
προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές – φοιτήτριες του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022,
που είναι μέλη οικογενειών της Στερεάς Ελλάδας με οικογενειακό εισόδημα κάτω από
το όριο της φτώχειας, καθώς και σε απροστάτευτα τέκνα.

«Δημιουργήσαμε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τη δομή “ΓΕΦΥΡΑ”, με στόχο την
υλοποίηση σειράς δράσεων με κοινωνικό πρόσημο. Μία από τις σημαντικότερες, είναι
η δράση «σπουδά…ΖΩ!», η οποία απευθύνεται σε πρωτοετείς φοιτητές, από την
Στερεά Ελλάδα.
»Παρεμβαίνουμε και στεκόμαστε στο πλευρό τους, στο ξεκίνημα της φοιτητικής τους
ζωής. Ανακουφίζουμε έτσι τις οικογένειές τους και παροτρύνουμε τους νέους μας να
συνεχίσουν τις σπουδές τους, να συνεχίσουν τον αγώνα για μια καλύτερη ζωή»,
δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός.
Ακολούθως, ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέριμνας και Πρόεδρος της Επιτροπής
Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ιωάννης Περγαντάς δήλωσε: «Συνεπείς για ακόμα

μια χρονιά στις δεσμεύσεις μας απέναντι στους νέους φοιτητές, ιδιαίτερα σε αυτούς,
που οι οικογένειές τους βιώνουν το σκληρό πρόσωπο της οικονομικής δυσπραγίας,
προχωράμε στην υλοποίηση της δράσης “σπουδα…ΖΩ!”, μέσω της δομής «ΓΕΦΥΡΑ».
Μιας δράσης που αφορά στην κάλυψη καθημερινών αναγκών στα πρώτα βήματα της
νέας τους πορείας στην φοιτητική ζωή».

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν αιτήσεις μέχρι την Παρασκευή 02 Δεκεμβρίου
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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