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ΘΕΜΑ : Υποσιτισμός Μαθητών  Παιδική Φτώχεια
Σε  συνέχεια  των  συναντήσεων  μας,  σύμφωνα  και  με  όσα  έχουμε  συζητήσει,  παρακαλούμε  να 
προβείτε σε έρευνα στα Σχολεία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την Καταγραφή μαθητών 
και παιδιών που υποσιτίζονται και μαστίζονται από την φτώχεια, εντοπίζοντας με αυτό τον τρόπο και 
τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης από την Ανθρωπιστική Κρίση.
Σκοπός  αυτού  του  εγχειρήματος  είναι  να  βρεθούν  τρόποι  επίλυσης  των  προβλημάτων  αυτών, 
αξιοποιώντας τόσο Προγράμματα Ευρωπαϊκά όσο και Εθνικά, αλλά και αναπτύσσοντας παράλληλα 
και  πρωτοβουλίες  για  ενέργειες  και  δράσεις  από  την  Περιφέρεια  Δυτικής  Μακεδονίας  έτσι  ώστε 
κανένας  μαθητής    παιδί  να  μην  αντιμετωπίζει  προβλήματα  πείνας,  βοηθώντας  παράλληλα  και  τις 
οικογένειες τους.
Ήδη με το Πρόγραμμα Ανθρωπιστικής Κρίσης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & 
Κοινωνικής Συνοχής έχει δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων από άτομα και οικογένειες τα οποία με 
βάση αυτό  το Πρόγραμμα  έχουν  επιλεχθεί  και  έχουν στην κατοχή  τους  την Κάρτα Αλληλεγγύης   
Σίτισης.
Επίσης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής  του  Ταμείου  Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  για  τους  Απόρους  (ΤΕΒΑ/FEAD)”  για  την 
Προγραμματική  Περίοδο  20142020,  που  στις  26  Αυγούστου  έχει  λήξει  η  προθεσμία  για  την 
υποβολή Αιτήσεων, έχουν καταχωρηθεί άτομα και οικογένειες και αναμένεται το επόμενο διάστημα 
να υπάρξουν τα αποτελέσματα των ωφελουμένων από αυτό.
Τα  Προγράμματα  υποστηρίζουν  δράσεις  σχετικά  με  την  συλλογή,  μεταφορά,  αποθήκευση  και 
διανομή τροφίμων ή και βασικής υλικής συνδρομής,
καθώς  επίσης  στηρίζει  συνοδευτικά  μέτρα  και  δραστηριότητες  που  συμβάλλουν  στην  κοινωνική 
ενσωμάτωση των ωφελουμένων.
Τα Κριτήρια και για τα δύο παραπάνω Προγράμματα ήταν όπως ορίζονται σύμφωνα με το Ελάχιστο 
Εγγυημένο Εισόδημα και πρέπει να ληφθούν υπόψη και για την Καταγραφή των Μαθητών  Παιδιών 
βάση των εισοδημάτων των γονιών τους, για να μπορέσουν να γίνουν αποδέκτες των Παροχών των 
Προγραμμάτων που πρόκειται να υλοποιηθούν.
Ωφελούμενοι των παροχών είναι :
Ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμα, διαζευγμένα, σε διάσταση ή σε χηρεία), που υποβάλλουν ατομική 
φορολογική δήλωση και δεν εμπίπτουν στις
παρακάτω κατηγορίες των εξαρτώμενων μελών
Οικογένεια, δηλαδή ενότητα φυσικών προσώπων, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα 
μέλη  ή  ένα  έγγαμο  ζευγάρι  ή  ζευγάρι  το  οποίο  έχει  συνάψει  σύμφωνο  συμβίωσης,  με  ή  χωρίς 
εξαρτώμενα μέλη.



Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται
α.  Τα  άγαμα  τέκνα,  εφόσον  είναι  ανήλικα  ή  είναι  ενήλικα  έως  25  ετών  και  φοιτούν  σε  σχολές  ή 
σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή είναι 
ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη
στρατιωτική τους θητεία.
β.  Τα  παρακάτω  φυσικά  πρόσωπα  με  ποσοστό  αναπηρίας  τουλάχιστον  67%  εφόσον  είναι  άγαμα, 
διαζευγμένα σε χηρεία τέκνα ενός ή και των δυο συζύγων γονέων, αδελφοί και αδελφές ενός εκ των 
δυο συζύγων γονέων
γ. Οι ανιόντες
δ.  Τα  ανήλικα  που  στερούνται  και  των  δυο  φυσικών  τους  γονέων  και  έχουν  έως  τρίτου  βαθμού 
συγγένεια με έναν εκ των δυο συζύγων γονέων της οικογένειας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική 
απόφαση που αναθέτει την επιμέλεια σε άλλο πρόσωπο.
Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, γ και δ, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη 
εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.
Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης β. δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους 
εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.
Άστεγοι,  δηλαδή  άτομα  που  διαμένουν,  σε  δημόσιους  ή  εξωτερικούς  χώρους,  διανυκτερεύουν  σε 
ξενώνες  ύπνου  ή  διαβιούν  σε  προσωρινά  ή  πρόχειρα  καταλύματα,  τα  οποία  δεν  πληρούν  τις 
αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και δεν διαθέτουν τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και
ηλεκτροδότησης.
Εξαιρέσεις
α.  Άτομα  τα  οποία  φιλοξενούνται  ή  περιθάλπονται  σε Μονάδες  Κλειστής  Φροντίδας  ή  σε  Στέγες 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.
β.  Άτομα,  τα  οποία  φιλοξενούνται  σε  Μονάδες  Ψυχοκοινωνικής  Αποκατάστασης  (Οικοτροφεία, 
Ξενώνες)  ή  είναι  ωφελούμενοι  του  Προγράμματος  Προστατευμένων  Διαμερισμάτων  του  αρ.9  του 
Ν.271699.
γ. Άτομα ή οικογένειες, οι οποίοι είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» 
και για όσο διαρκεί η υλοποίηση του προγράμματος.
δ. Άτομα τα οποία αν και είχαν την υποχρέωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, 
Ε2 καιΕ3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το τελευταίο οικονομικό έτος, εκτός εάν υποβάλουν 
εκπρόθεσμα τις αντίστοιχες δηλώσεις.
Η παρούσα εξαίρεση δεν αφορά στην ομάδα των αστέγων.
Εισοδηματικά κριτήρια ωφελουμένων (πραγματικό εισόδημα)
3000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο
4500 € ετησίως για το ζευγάρι
Προσαυξανόμενο  κατά  1500  €  για  κάθε  ενήλικο  εξαρτώμενο  μέλος  της  οικογένειας  και  900  € 
ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία 
ή διαζευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας
Ως πραγματικό εισόδημα νοείται  το συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα όλων των κατηγοριών 
(ημεδαπής  ή  αλλοδαπής  προέλευσης),  που  έλαβαν  όλα  τα  μέλη  της  ωφελούμενης  μονάδας  στη 
διάρκεια  του  οικονομικού  έτους  −  μετά  την  αφαίρεση  των  φόρων,  των  εισφορών  για  κοινωνική 
ασφάλιση,  των  κρατήσεων  του  ν.  40932012  ή  υπέρ  δημοσίου,  της  εισφοράς  αλληλεγγύης  του  ν. 
39862011.
Στο συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και 
άλλων  ενισχύσεων,  με  τις  εξαιρέσεις  που  αναφέρονται  παρακάτω,  καθώς  και  το  εισόδημα  που 
απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.
Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται
α. αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης
β. Διατροφές που καταβάλλονται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση, ή με συμβολαιογραφική 
πράξη  ή  με  ιδιωτικό  έγγραφο,  το  επίδομα  αναδοχής,  καθώς  και  το  εξωϊδρυματικό  επίδομα  ή 
προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
11 παρ. 3 του Ν. 41722013.
Περιουσιακά κριτήρια



α. Η συνολική φορολογητέα αξία  της ακίνητης περιουσίας  (στην Ελλάδα ή και στο  εξωτερικό)  να 
μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον 
ενήλικα  και  κατά  15.000  για  κάθε  εξαρτώμενο  ανήλικο  και  με  ανώτατο  συνολικό  όριο  για  κάθε 
άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.
β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα 
τα  πιστωτικά  ιδρύματα  της  χώρας  και  του  εξωτερικού  ή  και  η  τρέχουσα  αξία  μετοχών,  ομολόγων 
κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την 
λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.
γ.  Δεν  γίνονται  δεκτές  αιτήσεις  ατόμων  και  οικογενειών  τα  οποία  έχουν  στην  ιδιοκτησία  τους 
αεροσκάφη,  ελικόπτερα  IX,  ανεμόπτερα  και  δεξαμενές  κολύμβησης  (πισίνες),  και  ιδιωτικά  σκάφη 
αναψυχής , άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών.
Έτος Αναφοράς των κριτηρίων επιλογής Οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014)

Τα  αποτελέσματα    Στοιχεία  της  Καταγραφής  να  παραδοθούν  στις  Διευθύνσεις  Υγείας  και 
Κοινωνικής Μέριμνας  των  Περιφερειακών  Ενοτήτων  (κτίρια  πρώην  Νομαρχιών)  της  Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας το αργότερο μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2015. 
Στην  συνέχεια  σε  συνεργασία  και  με  τις  αντίστοιχες  Δομές  των  Δήμων  της  Περιφέρειας  Δυτικής 
Μακεδονίας, θα υπάρξει αντιστοίχιση με τα Στοιχεία που έχουν και οι συγκεκριμένες υπηρεσίες στην 
διάθεση τους.
Αφού πραγματοποιηθεί η Καταγραφή από τα Σχολεία, θα υπάρξει διασταύρωση και ταυτοποίηση των 
Στοιχείων που θα δοθούν από τα Σχολεία με τα Στοιχεία των δύο παραπάνω Προγραμμάτων από τους 
μαθητές και τις οικογένειες τους και όσοι δεν έχουν επιλεγεί και δεν έχουν κριθεί δικαιούχοι σε αυτά, 
αφού διαθέτουμε τα Στοιχεία τους, θα γίνουν προσπάθειες είτε να υπάρξει τρόπος να ενταχθούν στα 
Προγράμματα, είτε να βρεθούν λύσεις ή δράσεις έτσι ώστε να βοηθηθούν και αυτά τα παιδιά με τις 
οικογένειες τους.
Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  θα  είναι  η  αρχή  για  την  δημιουργία  μίας  Βάσης  για  ένα  Διαχρονικό 
Εγχείρημα, πέρα από πολιτικές σκοπιμότητες, με μοναδικό στόχο να βοηθηθούν παιδιά  μαθητές και 
οι οικογένειες τους που πραγματικά έχουν ανάγκη.
Παρακαλώ  να  ενημερώσετε  τις  Αρμόδιες  Διευθύνσεις  σε  κάθε  Περιφερειακή  Ενότητα  και  τους 
Συλλόγους  Γονέων  και  Κηδεμόνων  των  Σχολείων  για  να  συνεργαστούμε  όλοι  μαζί  και  να 
διαχειριστούμε αυτό το τόσο σοβαρό και ευαίσθητο ζήτημα με κάθε υπευθυνότητα και λαμβάνοντας 
υπόψη  την Προστασία  των Προσωπικών Δεδομένων και  τις αποφάσεις  των  γονέων και φυσικά  να 
αποτρέψουμε και να αποφύγουμε προβλήματα και φαινόμενα ρατσισμού και ενδοσχολικής βίας.

Σας ευχαριστώ για την συνεργασία.
Είμαι στην διάθεση σας για οποιεσδήποτε πληροφορίες, ή Προτάσεις που μπορούν να συνεισφέρουν 
στο συγκεκριμένο θέμα.

                                                                                          Γιαννακίδης Σταύρος

                                                                        Αντιπεριφερειάρχης Υγείας  Πρόνοιας   
                                                                   & Κοινωνικής Συνοχής
Κοινοποίηση
1. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
2. Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε. Π.Δ.Μ
3. Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας  Πολιτισμού  Τουρισμού & Αθλητισμού Π.Δ.Μ
4. Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Δ.Μ.
5. Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας Π.Δ.Μ.
6. Διευθυντή Δημόσιας Υγείας Π.Δ.Μ
7. Διευθύντρια Πρόνοιας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Δ.Μ
8. Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Δ.Μ


