
 
 

 

 

Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

 

 

Θέμα: Καταγγελία διακοπής των σχολικών γευμάτων στην Ανατολική 

Αττική. 

 

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 

 

 Όπως ενημερωνόμαστε από ανακοίνωση του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής «Ο Σωκράτης», υφίσταται συνολική 

βούληση καταγγελίας από την εκπαιδευτική κοινότητα, αναφορικά με τη 

διακοπή των σχολικών γευμάτων, στην οποία αναφέρεται ξεκάθαρα το ότι η 

κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας,  απέδειξε για ακόμη μια φορά, ποιές είναι οι 

βασικές προτεραιότητές της. 

Πιο συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΕ «Ο Σωκράτης», 

με οργή και αγανάκτηση, πληροφορήθηκε την είδηση ότι οι 1.227 σχολικές 

μονάδες, ήτοι 185.000 μαθητές, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα σχολικών 

γευμάτων, ενημερώθηκαν εντελώς αιφνιδιαστικά, πως από τις αρχές Μαρτίου, 

σταματά η  διανομή των γευμάτων στους μαθητές, με τη δικαιολογία ότι 

καθυστέρησε η έγκριση της νέας σύμβασης έργου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Μάλιστα, όπως αναδεικνύεται, στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής, 

δεν αρκεί που οι μαθητές  των σχολείων οι οποίοι μετέχουν στο πρόγραμμα  

σίτισης, στερούνται των γευμάτων κάθε φορά που τα σχολεία είναι σε αναστολή 

λειτουργίας λόγω της τρέχουσας πανδημικής συνθήκης, αλλά πλέον θα τα 

στερηθούν και όταν έρθει η επανέναρξη του σχολικού έτους. 

 Κυρία Υπουργέ, το  Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, καταγγέλλει 
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τα συναρμόδια Υπουργεία, τα οποία δεν φρόντισαν να κινηθούν έγκαιρα  οι 

απαραίτητες διαδικασίες που θα εξασφάλιζαν την απρόσκοπτη συνέχεια του 

προγράμματος, με αποτέλεσμα να παραμένει άγνωστο πότε θα καταστεί εφικτή 

η επανεκκίνηση της διανομής.   

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

 

Ερωτάται η κυρία Υπουργός: 

 

 

 Τι απαντάτε στις καταγγελίες, αναφορικά με την συγκεκριμένη 

καταγγελία του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 

Αττικής «Ο Σωκράτης»; 

 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να 

διασφαλιστεί η μη ακύρωση της διαδικασίας διανομής των σχολικών 

γευμάτων, επεκτείνοντάς την στο σύνολο του μαθητικού δυναμικού της 

Ανατολικής Αττικής; 

 

 

 

 

                                  Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

 

      Μαρία Απατζίδη, 

                      Βουλευτής Ανατολικής Αττικής 

                ΜέΡΑ25 
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