
14ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου                                                                                            Πέμπτη 18-09-2014 

 

Ανακοίνωση-ενημέρωση 

Το Υπουργείο Παιδείας με έγγραφό του, το οποίο λάβαμε σήμερα Πέμπτη 18-09-2014, μας 

ενημέρωσε ότι σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση ΑΠΟΣΤΟΛΗ συνεχίζει και φέτος την 

ενίσχυση μαθητών και των οικογενειών τους σε θέματα σίτισης. 

Το σχολείο μας ξεκίνησε να συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό από την περσινή σχολική χρονιά και 

προτίθεται να εκδηλώσει ενδιαφέρον και για τη φετινή. 

Σύμφωνα με το έγγραφο, στις σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα παρέχονται σε 

μηνιαία βάση δέματα τροφίμων, τα οποία θα διατίθενται σε οικογένειες των μαθητών που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα σίτισης. 

 

Δικαιολογητικά-Προθεσμία 

Όποιος επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για να ενταχθεί στο πρόγραμμα, πρέπει να καταθέσει στο 

σχολείο, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, τα εξής: 

-Αίτηση (δίνεται από το σχολείο και συμπληρώνεται επιτόπου ή μπορείτε να την βρείτε στον δικτυακό 

τόπο του σχολείου και την εκτυπώσετε από εκεί) 

-Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου 

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

-Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικό εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το 

άρθρο 8 του Ν.1599/1986 (επικυρωμένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ) ότι δεν υποβάλλει φορολογική 

δήλωση. 

-Κάρτα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. 

-Πιστοποιητικό πολύτεκνης οικογένειας από αρμόδιο αναγνωρισμένο φορέα 

-Βεβαίωση απορίας 

 

Οικονομικά Κριτήρια 

Τα οικονομικά κριτήρια για κάθε οικογένεια, συμπεριλαμβανομένων των γονέων ή κηδεμόνων, 

προσδιορίζονται ως εξής: 

Για οικογένεια με δύο ή τρία άτομα: εισόδημα μέχρι 8.000 ευρώ. 

Για οικογένεια με τέσσερα άτομα: εισόδημα μέχρι 9.500 ευρώ. 

Για οικογένεια με πέντε άτομα: εισόδημα μέχρι 11.000 ευρώ. 

Για οικογένεια με έξι άτομα: εισόδημα μέχρι 12.500 ευρώ. 

 Για οικογένεια με επτά άτομα: εισόδημα μέχρι 14.000 ευρώ. 

Σε περίπτωση πολυμελούς οικογένειας πέραν των επτά ατόμων το ποσό των 14.000 ευρώ θα 

προσαυξάνεται κατά 1.500 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο στην οικογένεια. 

 

Τα στοιχεία όσων υποβάλουν αίτηση θα τηρούνται ως εμπιστευτικά. 

 

Το σχολείο θα πρέπει να ενημερώσει αν ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο πρόγραμμα μέχρι και την 

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, γι’ αυτόν τον λόγο παρακαλούμε να τηρηθεί η προθεσμία υποβολής της 

αίτησης.  


