
[p 

 

 

ΔΑθήνα 

Αθήνα 1 Φεβρουαρίου 2017 

 13 Φεβρουαρύου 2017 

 

Ερώτηςη προσ την Υπουργό Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και 

Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ 

Θέμα: «Διατροφικό πρόγραμμα για 10.000 μαθητέσ με απευθείασ ανάθεςη»  
 
Τροπολογύα που προβλϋπει τη θϋςπιςη διατροφικού προγρϊμματοσ μαθητών υπό τον 
τύτλο «Σχολικϊ Γεύματα» κατϋθεςε το Υπουργεύο Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και 
Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ ςτο Σχϋδιο Νόμου που φϋρει ωσ κεντρικό θϋμα το «Εθνικό 
Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορϋων Κοινωνικόσ 
Φροντύδασ και ϊλλεσ διατϊξεισ».  
 
Η Εκθεςη του Γενικού Λογιςτηρύου του Κρϊτουσ καθιςτϊ ευκρινϋσ ότι το πρόγραμμα 
αφορϊ δϋκα χιλιϊδεσ μαθητϋσ με υπολογιζόμενο κόςτοσ υλοπούηςησ για το πρώτο 
τρύμηνο  περύπου 875.000 ευρώ (10.000 μαθητϋσ προσ 2,5 ευρώ/γεύμα για 35 ςχολικϋσ 
ημϋρεσ).  Επιπρόςθετα προβλϋπεται ότι, για χρονικό διϊςτημα τριών (3) μηνών από την 
δημοςύευςη του υπό ψόφιςη νόμου, το ανωτϋρω Πρόγραμμα υλοποιεύται μϋςω τησ 
δυνατότητασ ςύναψησ των ςχετικών ςυμβϊςεων με απευθεύασ ανϊθεςη, κατϊ 
παρϋκκλιςη των οριζομϋνων ςτην κεύμενη νομοθεςύα.  
 
Προκειμϋνου να δικαιολογόςει τη διαδικαςύα των απευθεύασ αναθϋςεων για το πρώτο 
τρύμηνο εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ, η κυβϋρνηςη επικαλεύται ςτην Αιτιολογικό 
Έκθεςη τησ τροπολογύασ ϋρευνα ειςοδόματοσ και ςυνθηκών διαβύωςησ των 
νοικοκυριών του 2015, διενεργηθεύςασ από την Ελληνικό Στατιςτικό Αρχό (ΕΛ.ΣΤΑΤ), 
ςύμφωνα με την οπούα ο κύνδυνοσ φτώχειασ για παιδιϊ ηλικύασ 0-17 ετών ανϋρχεται ςε 
26,6 %, ςημειώνοντασ αύξηςη κατϊ 1,1 ποςοςτιαύα μονϊδα ςε ςχϋςη με το 2014.  Με 
ϊλλα λόγια η κυβϋρνηςη επικαλούμενη ςτοιχεύα ϋρευνασ του 2015, προτεύνει την 
διαδικαςύα των απευθεύασ αναθϋςεων, ωςϊν να ανϋκυψε μόλισ εν ϋτοσ 2017 το 
πρόβλημα. 
 
Εύναι απορύασ ϊξιο γιατύ δεν κατατϋθηκε η τροπολογύα για την αντιμετώπιςη των 
χρόνιων επιςιτιςτικών αναγκών των μαθητών εντόσ του 2016 ώςτε το πρόγραμμα να 
μπορϋςει να υλοποιηθεύ τηρώντασ τισ προθεςμύεσ που προβλϋπονται ςτην κεύμενη 
νομοθεςύα για τισ ανοικτϋσ ό κλειςτϋσ διαδικαςύεσ με δημοςύευςη προκόρυξησ 
διαγωνιςμού αντύ των απευθεύασ αναθϋςεων από την αρμόδια υπηρεςύα τησ Γενικόσ 
Διεύθυνςησ Πρόνοιασ η οπούα δύναται να ςυνϊπτει ςυμβϊςεισ με τη διαδικαςύα και τισ 
προώποθϋςεισ του ϊρθρου 118 του Ν. 4412/2016.  
 
Επειδό ο χρόνοσ και ο τρόποσ που ειςόχθη η τροπολογύα αποτυπώνουν αποςπαςματικό 
και όχι ολοκληρωμϋνη προςπϊθεια για την αντιμετώπιςη των επιςιςτικών αναγκών 
των μαθητών  
 
Ερωτϊται η αρμόδια Υπουργόσ:  



 
α) Ποιεσ εύναι οι επεύγουςεσ και απρόβλεπτεσ περιςτϊςεισ, οι οπούεσ επιβϊλλουν τη 
διαδικαςύα τησ απευθεύασ ανϊθεςησ, αντύ του διαγωνιςμού, για το διατροφικό 
Πρόγραμμα «Σχολικϊ Γεύματα»;  
 
Β) Για ποιό λόγο δεν κατατϋθηκε η τροπολογύα νωρύτερα ώςτε το πρόγραμμα να 
υλοποιηθεύ τηρώντασ τισ προθεςμύεσ που προβλϋπονται ςτην κεύμενη νομοθεςύα για τισ 
ανοικτϋσ ό κλειςτϋσ διαδικαςύεσ με δημοςύευςη προκόρυξησ διαγωνιςμού;  
 
β) Υπϊρχει πρόβλεψη για την πραγματοπούηςη διεθνών διαγωνιςμών για τη ςυνολικό 
υλοπούηςη του προγρϊμματοσ; Εϊν ναι, ποιόσ εύναι ο προγραμματιςμόσ;  
 
 

 

Ο ερωτών Βουλευτόσ 

 

Θεοχϊρησ (Χϊρησ) Θεοχϊρησ 

 

 


