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Κοιν.:
Δημοτικά Σχολεία Δήμου Καλαμάτας
Έδρες των

ΘΕΜΑ: «Υλοποίηση και επέκταση του προγράμματος "Σχολικά Γεύματα" στα Δημοτικά Σχολεία της
χώρας για το σχολικό έτος 2019 2020 – Αίτημα αύξησης ορίου μερίδων σχολικών γευμάτων»
Σχετ.:
το με αριθ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/106842/Δ1/02-07-2019/Τμήμα Β Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής
Ζωής της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε.
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2018-2019 υλοποιήθηκε το πρόγραμμα των «Σχολικών
Γευμάτων» σε δεκαεπτά (17) συνολικά Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Καλαμάτας εποπτείας της Διεύθυνσης
Π.Ε. Μεσσηνίας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 3508/Β/21-08-2018 και το αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/16744/18749 /Δ1/0702-2019 (ΑΔΑ: ΩΓ014653ΠΣ-ΗΥΡ) έγγραφο του Τμήματος Β Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής της
Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. του Υπ. Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Για το σχολικό έτος 2019-2020, μετά από το ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, σας υποβλήθηκε, από
τη Διεύθυνσή μας (με τα αρ. πρωτ. 4877/21-06-2019/Ορθ.Επαν.25/06/2019 και 5116/03-07-2019 έγγραφά
μας) συμπληρωματική κατάσταση με τα υπόλοιπα δημοτικά σχολεία του Δήμου Καλαμάτας (12 στο σύνολό
τους), τα οποία δεν είχαν ενταχθεί κατά το σχολικό έτος 2018-2019 στο πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων,
προκειμένου να ενταχθούν και αυτά, επιπλέον των ήδη ενταγμένων (17 στο σύνολό τους) κατά το σχολικό
έτος 2018 2019.
Ως εκ τούτου, σας αποστείλαμε τον αριθμό μαθητών μόνο εκείνων των δώδεκα (12) δημοτικών
σχολείων στα οποία δεν υλοποιήθηκε το εν λόγω πρόγραμμα το σχολικό έτος 2018-2019, με αποτέλεσμα να
μην αναφέρονται στο ΦΕΚ 3210/Β/22-08-2019 «Υλοποίηση και επέκταση του προγράμματος "Σχολικά
Γεύματα" στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2019-2020» τα δεκαεπτά (17) δημοτικά
σχολεία που κατά το σχολικό έτος 2018-2019 υλοποίησαν το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων και για τα
οποία θεωρήσαμε, εσφαλμένα, ότι θα συμπεριληφθούν στο παραπάνω ΦΕΚ.
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Θεωρήσαμε, δηλαδή, εσφαλμένα, ότι η επέκταση του προγράμματος αφορά και στη συνέχιση του
προγράμματος των σχολικών γευμάτων για τα δημοτικά σχολεία που ήδη συμμετείχαν αλλά και στην
προσθήκη των δημοτικών σχολείων που δεν συμμετείχαν κατά το σχολικό έτος 2018-2019 στην υλοποίηση
του

προγράμματος «Σχολικά Γεύματα», έτσι ώστε τελικά, κατά το σχολικό έτος 2019-2020, να

συμπεριληφθούν όλα τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Καλαμάτας (29 στο σύνολό τους) στην υλοποίηση του
εν λόγω προγράμματος.
Επίσης, σας αναφέρουμε ότι έχει ήδη διενεργηθεί, και από τους Δ/ντές των δημοτικών σχολείων που
συμμετείχαν στο πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων κατά το 2018-2019, η συγκέντρωση των υπεύθυνων
δηλώσεων για το σχολικό έτος 2019-2020 και έγινε ενημέρωσή μας για τον αριθμό μαθητών/τριών και
αλλεργιών/δυσανεξιών, από το σύνολο των δημοτικών σχολείων του Δήμου Καλαμάτας. Σας επισυνάπτουμε
σχετικό αναλυτικό πίνακα.
Τέλος, λαμβάνοντας υπ’ όψη την πραγματικές ανάγκες σίτισης που χρήζουν οι μαθητές/τριες,
κυρίως των περυσινών δημοτικών σχολείων αλλά και την προσμονή σίτισης των νεοεισαχθέντων δημοτικών
σχολείων, παρακαλούμε θερμά όπως αποδεχθείτε το αίτημά μας για την αύξηση του ορίου σίτισης με τον
απαραίτητο αριθμό μερίδων σχολικών γευμάτων ημερησίως, όπως φαίνεται αναλυτικά στο σχετικό
επισυναπτόμενο πίνακα, προκειμένου να καλυφθούν συνολικά οι ανάγκες σίτισης των μαθητών/τριών των
δημοτικών σχολείων του Δήμου Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2019-2020.
Ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση και τη συνεργασία, παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε
περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο Αναπλ. Διευθυντής Εκπαίδευσης

Κατσαούνης Ανδρέας
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