
 

  

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Θέμα: Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Νίκαιας-Ρέντη: 

Επιτακτική η ανάγκη επαναφοράς των σχολικών γευμάτων 

 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ακύρωσε με απόφασή του στις 15/10/2021 το σχετικό 

διαγωνισμό του ΟΠΕΚΑ για τα σχολικά γεύματα για τις χρονιές 2021-22, 

2022-23 (με δυνατότητα επέκτασης το 2023-2024), τονίζοντας μεταξύ άλλων 

ότι με τους όρους που έχει ενσωματώσει, αντιβαίνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 

περί υγιούς ανταγωνισμού καθώς αποκλείστηκαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 

γεγονός που σημαίνει πως οι μαθητές κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς την 

πολύτιμη ενίσχυση των γευμάτων σε μια εποχή που η ακρίβεια και η 

οικονομική αδυναμία των νοικοκυριών καθιστά τα συγκεκριμένα γεύματα πιο 

απαραίτητα από ποτέ. 

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Νίκαιας-Ρέντη, ανεξαρτήτως της 

πρόσφατης απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είχαν ζητήσει την άμεση 

επανεκκίνηση του προγράμματος των σχολικών γευμάτων «ιδίως σε μια 

εποχή που πολλοί γονείς αδυνατούν να ανταποκριθούν στις βασικές ανάγκες 

των παιδιών τους με τα σχολικά γεύματα να αποτελούν ένα μέτρο 

ανακούφισης για αρκετές οικογένειες, ενώ για κάποιες είναι το μοναδικό γεύμα 

που μπαίνει στο σπίτι.» 

Ειδικότερα η Ένωση Συλλόγων Γονέων αναφέρεται στο γεγονός πως το 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων απέκλεισε από τα σχολικά 

γεύματα 6 σχολικές μονάδες Α΄βάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Νίκαιας-

Ρέντη και συγκεκριμένα τα 13ο, 18ο, 19ο, 20ο, 25ο, 26ο καθώς και Δημοτικά 

Σχολεία, σχολεία που είτε μέχρι και πέρυσι συμπεριλαμβάνονταν στο 

πρόγραμμα είτε είχαν αιτηθεί για να μπουν φέτος.  

Και καταλήγει η Ένωση Συλλόγων Γονέων Νίκαιας-Ρέντη πως «ζητά την 

άμεση επανεκκίνηση του προγράμματος των σχολικών γευμάτων και τη 
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διεύρυνσή του στο σύνολο της μαθητικής κοινότητας  Α΄βάθμιας & Β΄βάθμιας 

εκπαίδευσης της πόλης μας. Να υπάρξει μέριμνα και μηχανισμός διανομής 

των γευμάτων, ειδικά στις πιο ευάλωτες οικογένειες, ακόμα και αν τα σχολεία 

δεν λειτουργήσουν δια ζώσης, λόγω πανδημίας.» 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως φέτος, συνολικά, 

προγραμματίζεται να δαπανηθούν 90,1 εκατ. ευρώ για σχολικά γεύματα, 

δηλαδή 16,5 εκατ. ευρώ περισσότερα από την περσινή χρονιά, με 

αποτέλεσμα να ωφεληθούν πάνω από 224.300 μαθητές σε 1.621 σχολικές 

μονάδες, αρκεί να υποβληθεί και η κατάλληλη σύμβαση στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο, 

 

Ερωτάται ο κος Υπουργός: 

 

1. Τι συνέβη με το διαγωνισμό του ΟΠΕΚΑ; 

2. Για ποιο λόγο αποκλείστηκαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το 

συγκεκριμένο διαγωνισμό; 

3. Για ποιο λόγο εισήχθη για πρώτη φορά ο όρος που εξαιρεί τη 

συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αναθέτει την 

πλειονότητα των συμβάσεων σε λιγότερες από 5 εταιρείες; 

4. Ποιες ήταν οι εταιρείες στις οποίες θα αναθέτονταν τα σχολικά 

γεύματα; 

5. Για ποιο λόγο δεν είχε δρομολογηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία 

νωρίτερα και βρισκόμαστε μέσα Οκτωβρίου να πρέπει να 

διενεργηθεί νέος διαγωνισμός, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμα 

περισσότερο την καθημερινότητα οικογενειών με χαμηλό 

οικογενειακό εισόδημα, για τις οποίες τα σχολικά γεύματα είναι 

πολύ σημαντικά για τη σίτιση των παιδιών τους; 

6. Ποια τα κριτήρια ένταξης σχολείων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα 

και πότε προβλέπεται να ξεκινήσει τελικά; 

7. Τα σχολεία που αναφέρει η Ένωση Συλλόγων Γονέων και 

Κηδεμόνων Νίκαιας-Ρέντη για ποιο λόγο αποκλείστηκαν από το 

πρόγραμμα σχολικών γευμάτων, δεδομένου πως φέτος ο 

προϋπολογισμός είναι μεγαλύτερος; 



8. Ποια σχολεία στη Β’ Περιφέρεια Πειραιά έχουν ενταχθεί στο 

πρόγραμμα και ποια ήταν τα κριτήρια ένταξής τους; 

9. Ποια σχολεία της Β’ Πειραιά που ήταν μέχρι και πέρυσι στο 

πρόγραμμα έχουν αποκλειστεί και για ποιους λόγους; 

10. Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία 

του διαγωνισμού με όρους πλήρους διαφάνειας αυτή τη φορά; 

11. Δεδομένου πως η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του 

Υπουργείου, ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν ώστε να βρεθεί 

εναλλακτική για τα σχολεία που δικαιούνται τα σχολικά γεύματα, με 

βάση τα κριτήρια του Υπουργείου, μέχρι την ολοκλήρωση του νέου 

διαγωνισμού; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 Φωτεινή Μπακαδήμα 




