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ΘΕΜΑ: Συνέχιση προγράμματος « Η Αποστολή στηρίζει τους μαθητές »

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε συνεργασία με το
ΥΠΠΕΘ, θα εντείνει την ενίσχυση  μαθητών και των οικογενειών τους σε θέματα σίτισης στο πλαίσιο
του ειδικά διαμορφωμένου προγράμματος «Η Αποστολή στηρίζει τους μαθητές».
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ απευθύνει πρόσκληση σε νέες σχολικές μονάδες των περιοχών: Κέντρο Αθήνας,
Νέας Ιωνίας, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκηδόνας, Νέου Ηρακλείου και Περιστερίου που
επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, να αποστείλουν συμπληρωμένο τον ειδικά
διαμορφωμένο πίνακα ώστε να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των επωφελουμένων  μαθητών και των
οικογενειών τους. Στις σχολικές μονάδες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα παρέχονται σε
μηνιαία βάση δέματα τροφίμων, τα οποία θα διατίθενται στις οικογένειες των μαθητών που
αντιμετωπίζουν προβλήματα σίτισης.

Σύσταση Τριμελούς Επιτροπής – Ορισμός Υπεύθυνου Προγράμματος
Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας ΠΕ ή ΔΕ θα ορίσει τριμελή επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχει
οπωσδήποτε και ο ίδιος και ένα μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων (εφόσον υπάρχει νόμιμα
εκλεγμένος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου). Σε κάθε σχολική μονάδα θα ορισθεί
εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος του Προγράμματος (μέλος της τριμελούς επιτροπής) για τη διεκπεραίωση
όλης της σχετικής διαδικασίας.
 Η τριμελής επιτροπή έχει την ευθύνη και την υποχρέωση της επιλογής των μαθητών βάσει των
εγγράφων στοιχείων που θα ζητήσει να κατατεθούν από την οικογένεια. Επιπλέον έχει την υποχρέωση
της τήρησης αρχείου αιτήσεων, υποβληθέντων δικαιολογητικών και λοιπών υπηρεσιακών εγγράφων
για την ορθή διεκπεραίωση του προγράμματος.
 Στο αρχείο της σχολικής μονάδας θα τηρούνται και οι καταστάσεις παραλαβής δεμάτων,
υπογεγραμμένες από τους ωφελούμενους, ενώ δικαίωμα πρόσβασης σε αυτές θα έχει μόνο ο
Υπεύθυνος Προγράμματος.
 Ο Υπεύθυνος Προγράμματος θα έχει την υποχρέωση να συντάξει Κατάσταση Δικαιούχων για το
πρόγραμμα «Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ στηρίζει τους μαθητές» (επισυνάπτεται σχετικό δείγμα). Η Κατάσταση
θα διατηρείται στο αρχείο του σχολείου, ενώ αντίγραφό της θα αποσταλεί  στην «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» έως
τις 04/03/2016 τελική ημερομηνία υποβολής. Στο αντίγραφο  της Κατάστασης Δικαιούχων που θα
σταλεί στην «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», δεν θα εμφανίζονται τα προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο ή άλλο
στοιχείο εξατομίκευσης) των οικογενειών ή των μαθητών παρά μόνο τα αρχικά του ονοματεπωνύμου
του κάθε Δικαιούχου, η τάξη, ο αριθμός μελών της Οικογένειας και το οικογενειακό εισόδημα.
 Εντεταλμένος υπάλληλος της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, σε συνεργασία με υπάλληλο που θα ορίζει το
ΥΠΑΙΘ, θα έχει το δικαίωμα τυχαίας δειγματοληψίας επί των μηνιαίων καταστάσεων παραλαβής,
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ώστε να επιβεβαιώνεται η ορθή λειτουργία του προγράμματος. Η τριμελής επιτροπή υποχρεούται
στην έκθεση και διάθεση των πεπραγμένων στους εντεταλμένους υπαλλήλους της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ και
του ΥΠΠΕΘ, όταν αυτό ζητηθεί.

Διαδικασία Επιλογής Οικογενειών – Διάθεση Δεμάτων
Η τριμελής επιτροπή θα αξιολογήσει βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων ποιες οικογένειες
μαθητών θα επιλεγούν και θα έχει την ευθύνη για τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
 Την ευθύνη της διανομής των δεμάτων τροφίμων στις σχολικές μονάδες φέρει η Αποστολή, ενώ
την ευθύνη της  διανομής των δεμάτων στις οικογένειες των μαθητών φέρει ο  Υπεύθυνος
Προγράμματος κάθε σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία θα
ενταχθεί στο πρόγραμμα.
 Κατά την παραλαβή των δεμάτων, μηνιαίως, οι ωφελούμενοι θα υπογράφουν σε ονομαστικές
καταστάσεις παραλαβής, οι οποίες θα διατηρούνται στο αρχείο του σχολείου. Σε περίπτωση μη
παραλαβής των δεμάτων από την οικογένεια, αυτά θα  επιστρέφονται στην ΑΠΟΣΤΟΛΗ.
 Τα δέματα τροφίμων θα είναι ίδια, όσον αφορά το περιεχόμενό τους (είδος τροφίμων και
ποσότητα) και κάθε ωφελούμενη οικογένεια θα παραλαμβάνει τον αντίστοιχο αριθμό δεμάτων βάσει
του αριθμού μελών της, ως εξής:

Για 1 έως 2 μέλη: 1 δέμα
Για 3 μέλη: 2 δέματα
Για 4-5 μέλη: 3 δέματα
Για 6 και πλέον μέλη: 4 δέματα

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Προκειμένου να υποβάλει αίτηση η οικογένεια του μαθητή για να ενταχθεί στο πρόγραμμα,
απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει καταθέσει στην τριμελή επιτροπή τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, όπως αναγράφονται ακολούθως, που αποδεικνύουν την οικονομική κατάσταση της
οικογένειας και που αιτιολογούν την ανάγκη ένταξης στο πρόγραμμα «Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ στηρίζει τους
μαθητές»:
- Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου κηδεμόνα (εφόσον διαθέτει),
- Αριθμός Μητρώου μαθητή,
- Τάξη του μαθητή κατά το τρέχον σχολικό έτος,
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
- Εκκαθαριστικό εφορίας 2015,
- Κάρτα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ (εφόσον διαθέτει)
- Πιστοποιητικό πολύτεκνης οικογένειας από αρμόδιο αναγνωρισμένο φορέα (εφόσον είναι
πολύτεκνοι)

Οικονομικά Κριτήρια
Τα οικονομικά κριτήρια για κάθε οικογένεια, συμπεριλαμβανομένων των γονέων ή κηδεμόνων,
προσδιορίζονται ως εξής:
Για οικογένεια με δύο ή τρία άτομα: συνολικό δηλωθέν εισόδημα μέχρι 8.000 ευρώ.
Για οικογένεια με τέσσερα άτομα: συνολικό δηλωθέν εισόδημα μέχρι 9.500 ευρώ.
Για οικογένεια με πέντε άτομα: συνολικό δηλωθέν εισόδημα μέχρι 11.000 ευρώ.
Για οικογένεια με έξι άτομα: συνολικό δηλωθέν εισόδημα μέχρι 12.500 ευρώ.
Για οικογένεια με επτά άτομα: συνολικό δηλωθέν εισόδημα μέχρι 14.000 ευρώ.
Σε περίπτωση πολυμελούς οικογένειας πέραν των επτά ατόμων το ποσό των 14.000 ευρώ θα
προσαυξάνεται κατά 1.500 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο στην οικογένεια.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΝΤΟΣ

Τα δικαιολογητικά πρέπει να χορηγηθούν στη σχολική μονάδα (Υπεύθυνη εκπαιδευτικός κ.
Χριστοπούλου Ασπασία) το αργότερο μέχρι την Τρίτη 1 Μαρτίου 2016, ώστε να ενημερωθούν οι
αρμόδιες αρχές. Μετά τη λήξη της προαναφερόμενης ημερομηνίας, δε θα γίνονται δεκτά τα
παραπάνω δικαιολογητικά.


