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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ, 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, 

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 
------  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ,  

ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
--- 

 
Σαχ. Δ/νςθ:  Ανδρζα Παπανδρζου 37 
Σ.Κ. – Πόλθ:  151 80 - Μαροφςι 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ  (Α/ΘΜΙΑ):  
Καλτςά Χ. : 210 344 2281 
e-mail : crkaltsa@minedu.gov.gr 
Φαξ :  210 344 2582 
 

----- 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ  (Β/ΘΜΙΑ):  
Μποφνια Θ. : 210-344 3425 
e-mail : t09pde1@minedu.gov.gr 
Φαξ :  210 344 2867 
 

 

 Βακμόσ Αςφαλείασ : 
Να διατθρθκεί μζχρι :   

 

Μαροφςι,    9   Ιανουαρίου  2013 
 
 
Αρ. Πρωτ.       Βακμόσ Προτερ. 
            2840 /Δ1 

 

 ΠΡΟ: Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  

            Ζδρεσ τουσ 
 KOIN: 1. Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ    

Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ  Εκπαίδευςθσ 

             Ζδρεσ τουσ 
 

2.  Κδρυμα Νεολαίασ και Δια Βίου 
Μάκθςθσ, 
Αχαρνϊν 417 και Κοκκινάκθ, 
T.K. 111 43 Ακινα 

 
ΘΕΜΑ : Κάλυψθ δαπανϊν ςίτιςθσ αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 
ΧΕΣ: Θ με αρ. 153272/05-12-12/ΙΒ Απόφαςθ Τπουργοφ Παιδείασ & Θρθςκευμάτων, 

Πολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ. 
 

Σο Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, ςε 
ςυνεργαςία με το Τπουργείο Εκνικισ Άμυνασ, ςτθν προςπάκειά τουσ να ενιςχφςουν το ζργο 
των αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν που υπθρετοφν ςε ςχολικζσ μονάδεσ εκτόσ του τόπου 
κατοικίασ τουσ, αποφάςιςαν να τουσ παραχωρθκεί πρόςβαςθ ςίτιςθσ ςτισ κατά τόπουσ 
Λζςχεσ Αξιωματικϊν του ΤΠΕΘΑ.  

 

Θ κοινι αυτι δράςθ υλοποιείται μζςω του Προγράμματοσ «Σίτιςη Αναπληρωτών 
Εκπαιδευτικών ςτισ Λζςχεσ Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ». Φορζασ διαχείριςθσ τθσ διαδικαςίασ 
κάλυψθσ των δαπανϊν ςίτιςθσ ορίςτθκε για το τρζχον ςχολικό ζτοσ 2012-2013 το  Κδρυμα 
Νεολαίασ και Δια Βίου Μάκθςθσ  (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). 

 
Επιςθμαίνεται ότι ωσ μζγιςτο φψοσ θμεριςιων τροφείων, που κα καλυφκεί από το 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ανά εκπαιδευτικό, ορίηεται το πόςο των 5,00 € πλζον του κόςτουσ πρϊτθσ 
εγγραφισ και επανεγγραφισ ανά μινα 2,69 €. 
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Παρακαλοφμε, να προχωριςετε άμεςα και κατ’ απόλυτθ προτεραιότθτα ςε 

ενθμζρωςθ των Διευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων αρμοδιότθτάσ ςασ, ϊςτε  να λάβουν 
γνϊςθ οι ωφελοφμενοι για να αξιοποιθκεί θ δυνατότθτα που τουσ παρζχεται. 

 
Θ εξειδίκευςθ των οδθγιϊν, για τθ διαδικαςία που κα ακολουκθκεί, κα αποτυπωκεί 

και κα διανεμθκεί άμεςα, από το  Κδρυμα Νεολαίασ και Δια Βίου Μάκθςθσ, το οποίο ζχει και 
τθν ςυνολικι διαχειριςτικι ευκφνθ υλοποίθςθσ του Προγράμματοσ. Ενδεικτικά, ςασ 
παρακζτουμε ςτα ςυνθμμζνα Παραρτιματα τισ αντίςτοιχεσ πλθροφορίεσ: 

 

 Παράρτθμα Αϋ: Βαςικζσ Οδθγίεσ υμμετοχισ / Ζνταξθσ ςτο Πρόγραμμα, 

 Παράρτθμα Βϋ: Κατάλογοσ Πόλεων ςτισ οποίεσ εδρεφουν Λζςχεσ Αξιωματικϊν ΤΠΕΘΑ, 

 Παράρτθμα Γϋ: Κατάλογοσ νομϊν που καλφπτονται από το Πρόγραμμα. 

 
Για τθν πλθρζςτερθ ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων ςχετικά με το Πρόγραμμα αλλά 

και τθν αποςτολι υποδείξεων βελτιϊςεων τθσ διαδικαςίασ, παρατίκενται τα ακόλουκα 
ςτοιχεία επικοινωνίασ: 

 

Κδρυμα Νεολαίασ και Δια Βίου Μάκθςθσ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), 
Αχαρνϊν 417 και Κοκκινάκθ, 111 43 Ακινα, 
Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τποκζςεων 
Ομάδα Ζργου: «ίτιςθ Αναπλθρωτϊν» 
Αρμόδιοσ: Θεόδωροσ Νικολαΐδθσ 
Σθλ: 213-13 11608, 
Φαξ: 213-13 11 603 
e-mail: doy@ein.gr 
URL: www.sitisianapliroton.inedivim.gr 
 
 

υνθμμζνα: Παραρτιματα Αϋ, Βϋ, Γϋ 

 

 Ο Γενικόσ Γραμματζασ ΤΠΑΙΘΠΑ 
 
 

Ακανάςιοσ Κυριαηισ 

 
Εςωτερικι Διανομι: 

1. Γραφείο Τπουργοφ 
2. Γραφείο Τφυπουργοφ 
3. Γραφείο Γεν. Γραμματζα 
4. Γενικι Δ/νςθ Δ/ςθσ Προς/κοφ Π.Ε. & Δ.Ε.  
5. Δ/νςθ Προςωπικοφ Π.Ε. - Σμιμα Αϋ 
6. Δ/νςθ Προςωπικοφ Δ.Ε. - Σμιμα Αϋ 
7. Δ/νςθ Εκκλθςιαςτικισ Εκπ/ςθσ 
8. Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγισ 
9. Δ/νςθ Φυςικισ Αγωγισ 
10. Δ/νςθ ΕΠΕΔ- Σμιμα Δϋ Αιςκθτικισ Αγωγισ 
11. Δ/νςθ ΠΟΔΕ 
12. ΓΕΠΟ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ: 

«Βαςικζσ Οδηγίεσ Συμμετοχήσ / Ένταξησ ςτο Πρόγραμμα» 

 
Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα 

 

Οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα βάςει των οποίων επιλζγονται οι δικαιοφχοι από το 
ςφνολο των υπθρετοφντων αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν για τθν τρζχουςα περίοδο είναι οι 
ακόλουκεσ: 

 

 Ο δικαιοφχοσ/αναπλθρωτισ εκπαιδευτικόσ υπθρετεί εκτόσ του Νομοφ του τόπου μόνιμθσ 
κατοικίασ του. 

 Μία τουλάχιςτον Λζςχθ Αξιωματικϊν ΤΠΕΘΑ, που είναι ενταγμζνθ ςτο Πρόγραμμα, εδρεφει 
ςτον Νομό όπου λειτουργεί και θ χολικι Μονάδα ςτθν οποία υπθρετεί ο αναπλθρωτισ 
εκπαιδευτικόσ.   
 
 

Οι ενδιαφερόμενοι αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί κα πρζπει να υποβάλλουν αίτθςθ ςτθν αρμόδια 
Πρωτοβάκμια ι Δευτεροβάκμια Διεφκυνςθ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ, όπου ανικει και θ χολικι 
Μονάδα ςτθν οποία υπθρετοφν, προκειμζνου να τουσ χορθγθκεί Ατομικι Βεβαίωςθ, ϊςτε να 
αποκτιςουν δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτισ Λζςχεσ Αξιωματικϊν τθσ περιοχισ τουσ και να αξιοποιιςουν τα 
οφζλθ του Προγράμματοσ.  
 
Οι Ατομικζσ Βεβαιϊςεισ κα περιλαμβάνουν τα ακόλουκα κατ’ ελάχιςτο ςτοιχεία: 
 

1. χολικό ζτοσ (2012-2013), 
2. Ονοματεπϊνυμο του δικαιοφχου, 
3. χολικι Μονάδα που υπθρετεί, 
4. Λζςχθ Αξιωματικϊν ΤΠΕΘΑ ςτθν οποία επιλζγει να εγγραφεί και να ςιτίηεται. ε περίπτωςθ 

περιςςοτζρων τθσ μιασ Λεςχϊν ςτο Νομό που υπθρετεί ο δικαιοφχοσ, πρζπει να επιλεγεί μόνο 
μία εξ αυτϊν. 
τισ περιπτϊςεισ Νομϊν όπου λειτουργοφν δφο ι περιςςότερεσ Λζςχεσ Αξιωματικϊν, 
επιτρζπεται, προκειμζνου περί δικαιοφχου που υπθρετεί ςε περιςςότερεσ τθσ μιασ, 
απομακρυςμζνεσ μεταξφ τουσ, χολικζσ Μονάδεσ, θ χοριγθςθ ιςάρικμων Ατομικϊν 
Βεβαιϊςεων για τθ ςίτιςι του ςτθν εκάςτοτε πλθςιζςτερθ Λζςχθ. θμειϊνεται ότι θ 
δυνατότθτα χοριγθςθσ περιςςότερων τθσ μίασ ατομικϊν βεβαιϊςεων – και ωσ εκ τοφτου θ 
εγγραφι ςε περιςςότερεσ τθσ μιασ ΛΑ – επαφίεται ςτθν κρίςθ τθσ οικείασ Δ/νςθσ 
(Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ) Εκπαίδευςθσ αφοφ λθφκοφν υπόψθ οι κατά περίπτωςθ 
ειδικζσ ςυνκικεσ. ε κάκε περίπτωςθ τονίηεται ότι θ δυνατότθτα αυτι δε μεταβάλλει το 
μζγιςτο φψοσ θμεριςιων τροφείων που κα καταβάλει ο Φορζασ Διαχείριςθσ ςτο δικαιοφχο.   

 
Εγγραφι ςτθ Λζςχθ Αξιωματικϊν 

 
Οι δικαιοφχοι, που επιλζγουν να αξιοποιιςουν τα οφζλθ του Προγράμματοσ, προςζρχονται ςτθ Λζςχθ 
Αξιωματικϊν ΤΠΕΘΑ που ορίηεται ςτθν Ατομικι τουσ Βεβαίωςθ (βλζπε ΠΑ3.2), όπου και εγγράφονται, 
προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία ταυτοποίθςισ τουσ. Σα ςτοιχεία αυτά είναι: 
 

1. Δελτίο Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ, 
2. Δφο (2) Φωτογραφίεσ (ταυτότθτασ), 
3. Ατομικι Βεβαίωςθ Δικαιοφχου.   

, 

Με βάςθ τα ςτοιχεία αυτά, οι Τπθρεςίεσ τθσ Λζςχθσ Αξιωματικϊν κα εκδϊςουν Δελτίο Ειςόδου για τθν 
εξυπθρζτθςθ του δικαιοφχου κατά τον ζλεγχο ταυτοποίθςθσ.  
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Προκειμζνου να εγγραφοφν ι να ανανεϊςουν τθν εγγραφι τουσ για τον τρζχοντα μινα, οι δικαιοφχοι 
καταβάλλουν το προβλεπόμενο τίμθμα του δικαιϊματοσ εγγραφισ / επανεγγραφισ (2,69 €). 
Τπενκυμίηεται ότι το τίμθμα του δικαιϊματοσ εγγραφισ / επανεγγραφισ καλφπτεται από το 
Πρόγραμμα και επιςτρζφεται ςτον δικαιοφχο από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, με τθν επόμενθ εκκακάριςθ των 
δαπανϊν ςίτιςθσ.    
 
Θ ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ εγγραφισ / επανεγγραφισ, που διεκπεραιϊνεται κατά τθν πρϊτθ 
επίςκεψθ του δικαιοφχου ςτθν ΛΑ και ανανεϊνεται ανά μινα, του παρζχει το δικαίωμα ςίτιςθσ ςε 
αυτιν για τον τρζχοντα μινα. 
 
Ο δικαιοφχοσ που επιλζγει να αξιοποιιςει τα οφζλθ του Προγράμματοσ πρζπει να γνωςτοποιιςει ςτο 
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ τον τραπεηικό λογαριαςμό, ςτον οποίο κα εμβάηεται ανά τρίμθνο το ιςότιμο των τροφείων 
τθσ τελευταίασ εκκακαριςκείςασ περιόδου (τελευταίου τριμινου).  
 
Προσ τοφτο είναι δυνατό να αξιοποιιςει υφιςτάμενο ι να ανοίξει νζο τραπεηικό λογαριαςμό ςε 
Τποκατάςτθμα τθσ Εκνικισ Σραπζηθσ. Δικαιοφχοι, οι οποίοι δεν επικυμοφν να αξιοποιιςουν τα οφζλθ 
του Προγράμματοσ, δεν υποχρεοφνται να ανοίξουν τραπεηικό λογαριαςμό. 

 
Χριςθ δικαιϊματοσ ςίτιςθσ 

 
Οι δικαιοφχοι που ολοκλιρωςαν τθ διαδικαςία τθσ εγγραφισ / επανεγγραφισ, ζχουν το δικαίωμα 
ςίτιςθσ μόνο ςτθ ΛΑ που ζχουν εγγραφεί, με βάςθ τον Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ.  
 
Τπενκυμίηονται προσ τουσ ωφελοφμενουσ δικαιοφχουσ τα ακόλουκα: 
 

1. Οι υπθρεςίεσ ςίτιςθσ προσ τον ωφελοφμενο παρζχονται, όπωσ ο Κανονιςμόσ Λειτουργίασ τθσ 
ΛΑ ορίηει. Ο δικαιοφχοσ  οφείλει να ενθμερωκεί κατά τθν εγγραφι του ςτθ ΛΑ για τισ 
λεπτομζρειεσ που αφοροφν τουσ εναλλακτικοφσ τρόπουσ  εξυπθρζτθςισ του (ωράριο 
λειτουργίασ, λειτουργικοφσ περιοριςμοφσ που τυχόν υπάρχουν, δυνατότθτα και προχποκζςεισ 
παραλαβισ γευμάτων για κατανάλωςθ εκτόσ τθσ ΛΑ κλπ).  

2. Σο παρεχόμενο μζςω του Προγράμματοσ δικαίωμα ςίτιςθσ είναι αυςτθρά προςωπικό και δεν 
εκχωρείται ςε άλλα πρόςωπα, ανεξάρτθτα από τον βακμό ςυγγζνειασ που τα ςυνδζει με τον 
ωφελοφμενο. 

3. Σο δικαίωμα ςίτιςθσ δε ςυμπεριλαμβάνει μθ δικαιοφχουσ που ςυνοδεφουν τον ωφελοφμενο 
δικαιοφχο κατά τθν προςζλευςι του ςτον χϊρο τθσ ΛΑ. 

4. Θ ςίτιςθ είναι ελεφκερθ από άποψθ επιλογισ, κατανάλωςθσ και ςυχνότθτασ προςζλευςθσ 
(μεςθμζρι – βράδυ). 

5. Ο δικαιοφχοσ καταβάλλει το πλιρεσ αντίτιμο για τισ υπθρεςίεσ που ζλαβε και λαμβάνει τθν 
προβλεπόμενθ διπλότυπθ απόδειξθ είςπραξθσ. 

http://didefth.gr
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ : 

«Κατάλογοσ πόλεων ςτισ οποίεσ εδρεφουν Λζςχεσ Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ» 
 

Ο ακόλουκοσ κατάλογοσ παρακζτει τισ πόλεισ όπου εδρεφουν οι Λζςχεσ Αξιωματικϊν ΤΠΕΘΑ 

που μετζχουν ςτο Πρόγραμμα. 

A/A ΔΗΜΟ ΕΔΡΑ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΛΕΧΗ Γ.Ε. 

1 Αλεξανδροφπολθ ΓΕ 

2 Αμφνταιο ΓΕ 

3 Άργοσ Ορεςτικό ΓΕ 

4 Βζροια ΓΕ 

5 Βόλοσ ΓΕ 

6 Γρεβενά ΓΕ 

7 Διδυμότειχο ΓΕ 

8 Δράμα ΓΕ 

9 Ελευκεροφπολθ ΓΕ 

10 Θράκλειο ΓΕ 

11 Ιωάννινα ΓΕ 

12 Καβάλα ΓΕ 

13 Καλαμάτα ΓΕ 

15 Κάλυμνοσ ΓΕ 

16 Καςτοριά ΓΕ 

17 Κιλκίσ ΓΕ 

18 Κοηάνθ ΓΕ 

19 Κομοτθνι ΓΕ 

20 Κόνιτςα ΓΕ 

22 Κωσ ΓΕ 

23 Λαμία ΓΕ 

24 Λζροσ ΓΕ 

14 Λζςβοσ / Καλλονι  ΓΕ 

26 Λζςβοσ / Μανταμάδοσ  ΓΕ 

21 Λιμνοσ / Κουτάλθ ΓΕ 

25 Λουτράκι ΓΕ 

27 Μεγίςτθ ΓΕ 

28 Μεςολόγγι ΓΕ 

29 Μοφδροσ ΓΕ 

30 Μυτιλινθ ΓΕ 

31 Νάουςα ΓΕ 

32 Ναφπλιο ΓΕ 

33 Νζα άντα ΓΕ 

34 Ξάνκθ ΓΕ 

35 Ορεςτιάδα ΓΕ 

36 Πάτρα ΓΕ 

37 Πλάτθ Ζβρου ΓΕ 

38 Πολφκαςτρο ΓΕ 

39 Ρζκυμνο ΓΕ 

40 Ρίηια Ορεςτιάδοσ ΓΕ 

41 Ρόδοσ ΓΕ 
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A/A ΔΗΜΟ ΕΔΡΑ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΛΕΧΗ Γ.Ε. 

42 αμοκράκθ ΓΕ 

43 ζρρεσ ΓΕ 

44 οφδα ΓΕΝ 

45 ουφλί ΓΕ 

46 πάρτθ ΓΕ 

47 φμθ ΓΕ 

48 Σρίκαλα ΓΕ 

49 Σρίπολθ ΓΕ 

50 Συχερό ΓΕ 

51 Φζρρεσ ΓΕ 

52 Φιλιατά ΓΕ 

53 Φλϊρινα ΓΕ 

54 Χανιά ΓΕ 

55 Χίοσ ΓΕ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γϋ : 

 «Κατάλογοσ νομών που καλφπτονται από το Πρόγραμμα» 
 

τισ ακόλουκεσ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ λειτουργοφν Λζςχεσ Αξιωματικϊν ΤΠΕΘΑ που εντάςςονται 

ςτο Πρόγραμμα κατά τθν τρζχουςα Περίοδο Εφαρμογισ: 

1. ΑΙΣ/ΝΙΑ 
2. ΑΡΓΟΛΙΔΑ 
3. ΑΡΚΑΔΙΑ 
4. ΑΧΑΙΑ 
5. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
6. ΔΡΑΜΑ 
7. ΔΩΔΕΚΑΝΘΟΤ 
8. ΕΒΡΟΤ 
9. ΘΜΑΘΙΑ 
10. ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ 
11. ΘΕΠΡΩΣΙΑ 
12. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
13. ΚΑΒΑΛΑ 
14. ΚΑΣΟΡΙΑ 
15. ΚΙΛΚΙ 
16. ΚΟΗΑΝΘ 
17. ΚΟΡΙΝΘΙΑ 
18. ΛΑΚΩΝΙΑ 
19. ΛΕΒΟΤ 
20. ΜΑΓΝΘΙΑ 
21. ΜΕΘΝΙΑ 
22. ΞΑΝΘΘ 
23. ΡΕΘΤΜΝΟΤ 
24. ΡΟΔΟΠΘ 
25. ΕΡΡΩΝ 
26. ΣΡΙΚΑΛΩΝ 
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1 Ειςαγωγι ςτο Πρόγραμμα 

Το Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ ςε ςυνεργαςία με 

το Τπουργείο Εκνικισ Άμυνασ, ςτθν προςπάκειά τουσ να ενιςχφςουν το ζργο των 

αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν που υπθρετοφν ςε ςχολικζσ μονάδεσ εκτόσ του τόπου 

κατοικίασ τουσ, αποφάςιςαν να τουσ παραχωρθκεί πρόςβαςθ ςίτιςθσ ςτισ κατά τόπουσ 

Λζςχεσ Αξιωματικϊν ΤΠΕΘΑ.  

 

Θ κοινι αυτι δράςθ των δφο Υπουργείων εντάςςεται ςτο πλαίςιο του Ρρωτοκόλλου 

Συνεργαςίασ μεταξφ ΥΡΕΘΑ και ΥΡΑΙΘΡΑ με κζμα: «Κακοριςμόσ πλαιςίου Παροχισ 

Αμοιβαίων Διευκολφνςεων» και υλοποιείται μζςω του Ρρογράμματοσ: «ίτιςθ 

Αναπλθρωτϊν Εκπαιδευτικϊν ςτισ Λζςχεσ Αξιωματικϊν ΤΠΕΘΑ». 

 

Το Ρρόγραμμα παρζχει ςτουσ ωφελοφμενουσ αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ των νομϊν ςτισ 

οποίεσ λειτουργοφν Λζςχεσ Αξιωματικϊν ΥΡΕΘΑ: 

 Ρρόςβαςθ ςε υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςίεσ ςίτιςθσ που οι Ζνοπλεσ Δυνάμεισ 

παρζχουν ςτο προςωπικό τουσ, ζναντι εξαιρετικά χαμθλϊν τιμϊν, 

 Χοριγθςθ τροφείων για τισ προαναφερκείςεσ υπθρεςίεσ ςίτιςθσ που ζλαβαν.   

 

Θ ομαλι υλοποίθςθ τθσ διαχειριςτικισ διαδικαςίασ ζχει ανατεκεί ςτο Κδρυμα Νεολαίασ και 

Δια Βίου Μάκθςθσ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και περιγράφεται ςε αυτό το ζγγραφο.  

 

2 Όροι και ςυντομογραφίεσ  

Οι ακόλουκοι αλφαβθτικά ταξινομθμζνοι όροι και ςυντομογραφίεσ χρθςιμοποιοφνται ςε 

αυτό το ζγγραφο: 

Πίνακασ όρων που χρθςιμοποιοφνται ςτο Πρόγραμμα 

Όροσ Ερμθνεία 

Δικαιοφχοι 
Οι αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί που ικανοποιοφν τισ τεκείςεσ προχποκζςεισ κατά 
τθν τρζχουςα Ρερίοδο Εφαρμογισ. 

Οδθγόσ 
Διαχείριςθσ 

Το παρόν ζγγραφο που περιγράφει τθ διαδικαςία για τθν παροχι ςίτιςθσ ςτουσ 
δικαιοφχουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ δθμόςιασ 
εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ

1
. 

Περίοδοσ 
Εφαρμογισ 

Θ χρονικι περίοδοσ ιςχφοσ του Ρρογράμματοσ κατά τθν οποία εφαρμόηονται οι 
διαδικαςίεσ που περιγράφονται ςτο παρόν ζγγραφο και τισ μελλοντικζσ 
επικαιροποιιςεισ του

2
. 

Περιοχι 
Εφαρμογισ 

Το ςφνολο των Νομϊν
3
 ςτισ οποίεσ λειτουργοφν Λζςχεσ Αξιωματικϊν ΥΡΕΘΑ που 

εντάςςονται ςτο Ρρόγραμμα. 

                                                      
1
 Ο Οδθγόσ Εφαρμογισ ςτθν πλζον πρόςφατθ ζκδοςι του είναι διακζςιμοσ ςτθν ιςτοςελίδα  του 

Ιδρφματοσ Νεολαίασ και Δια Βίου Μάκθςθσ (www.sitisianapliroton.inedivim.gr). 
2
 Θ Ρερίοδοσ Εφαρμογισ ορίηεται με ςχετικι εγκφκλιο που εκδίδεται από ΥΡΑΙΘΡΑ. 

3 Με τθ μεταρρφκμιςθ «Καλλικράτθ», οι Νομοί καταργικθκαν ωσ αυτοδιοικθτικι βακμίδα και 
αντικαταςτάκθκαν από τισ περιφερειακζσ ενότθτεσ.  
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Πίνακασ όρων που χρθςιμοποιοφνται ςτο Πρόγραμμα 

Όροσ Ερμθνεία 
Πρόγραμμα Σίτιςθ αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν ςτισ Λζςχεσ Αξιωματικϊν ΥΡΕΘΑ. 

Λζςχθ 
Αξιωματικϊν 
ΤΠΕΘΑ 

Οι Λζςχεσ Αξιωματικϊν ΥΡΕΘΑ είναι ςτρατιωτικζσ μονάδεσ υπαγόμενεσ διοικθτικά 
ςτον Ανϊτερο Διοικθτι τθσ Φρουράσ και φζρουν τον τίτλο «Λζςχθ Αξιωματικϊν 
Φρουράσ…» όπου αναφζρεται το όνομα τθσ πόλθσ ι τθσ περιοχισ ςτθν οποία 
ιδρφονται. Λειτουργοφν με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν διατροφισ και 
ψυχαγωγίασ των μονίμων και εφζδρων Αξιωματικϊν και Ανκυπαςπιςτϊν και των 
μελϊν των οικογενειϊν τουσ, κακϊσ και τθν ανάπτυξθ και προαγωγι των ςχζςεων 
μεταξφ Στρατοφ και κοινοφ. 

Σζλοσ 
Εγγραφισ / 
Επανεγγραφισ 

Το μθνιαίο τζλοσ, που οι δικαιοφχοι καταβάλλουν ςτισ κατά τόπουσ Λζςχεσ 
Αξιωματικϊν ΥΡΕΘΑ, προκειμζνου να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ 
ςίτιςθσ. 

Σροφεία 
Θ μζγιςτθ θμεριςια αποηθμίωςθ δαπανϊν ςίτιςθσ ανά δικαιοφχο που ορίηεται 
ςτθ ςχετικι Εγκφκλιο. 

Φορζασ 
Διαχείριςθσ 

Το Κδρυμα Νεολαίασ και Δια Βίου Μάκθςθσ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) 

Ωράριο 
Λειτουργίασ 

Το ωράριο λειτουργίασ τθσ Στρατιωτικισ Λζςχθσ, ςτθ διάρκεια του οποίου είναι 
δυνατι θ παροχι ςίτιςθσ ςτουσ δικαιοφχουσ.  

Ωφελοφμενοι 
Οι δικαιοφχοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κάνουν χριςθ των ωφελθμάτων του 
Ρρογράμματοσ . 

 

Πίνακασ ςυντομογραφιϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτο Πρόγραμμα 

υντομογραφία θμαςία 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  Κδρυμα Νεολαίασ και Δια Βίου Μάκθςθσ 

ΛΑ Λζςχθ Αξιωματικϊν ΥΡΕΘΑ 

ΤΠΑΙΘΠΑ  Υπουργείο Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ
4
 

ΤΠΕΘΑ Υπουργείο Εκνικισ Άμυνασ 

 

3 Εμπλεκόμενεσ Τπθρεςίεσ 

Οι ακόλουκεσ Υπθρεςίεσ εμπλζκονται με τισ αντίςτοιχεσ αρμοδιότθτεσ ςτθν υλοποίθςθ του 

Ρρογράμματοσ: 

Αρμοδιότθτα ςτθ διαδικαςία Εμπλεκόμενθ Τπθρεςία 

Κακοριςμόσ Λεςχϊν Αξιωματικϊν ΤΠΕΘΑ που εντάςςονται 
ςτο Πρόγραμμα

5
 

ΥΡΕΘΑ 

Κακοριςμόσ δικαιοφχων που εντάςςονται ςτο Πρόγραμμα ΥΡΑΙΘΡΑ 

Παροχι υπθρεςιϊν ςίτιςθσ ςτισ Λζςχεσ Αξιωματικϊν ΤΠΕΘΑ 
Κατά τόπουσ Λζςχεσ Αξιωματικϊν 
ΥΡΕΘΑ 

Τπθρεςίεσ ςυντονιςμοφ και οικονομικισ διαχείριςθσ / 
εκκακάριςθσ /καταβολισ των τροφείων ςτουσ ωφελοφμενουσ 

Κδρυμα Νεολαίασ και Δια Βίου 
Μάκθςθσ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) 
Αχαρνϊν 417 και Κοκκινάκθ,  

111 43 Ακινα 

 

                                                      
4
 Νοοφνται οι Κεντρικζσ και Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ. 
5
 Ο κατάλογοσ των πόλεων ςτισ οποίεσ εδρεφουν ΛΑ παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα του παρόντοσ.  
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4 Διαδικαςία 

4.1 Γενικά 

Το Πρόγραμμα «ίτιςθ αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν ςτισ Λζςχεσ Αξιωματικϊν ΤΠΕΘΑ» 

απευκφνεται ςτουσ δικαιοφχουσ και διεκπεραιϊνεται από τουσ εμπλεκομζνουσ με βάςθ τθν 

ακόλουκθ διαδικαςία: 

ΑΑ Αρμοδιότθτα Διαδικαςία 
υχνότθτα 

διεκπεραίωςθσ 
Αποτζλεςμα 

1 ΤΠΕΘΑ 

Κακοριςμόσ Λεςχϊν 
Αξιωματικϊν ΥΡΕΘΑ 
που εντάςςονται ςτο 
Ρρόγραμμα. 

Άπαξ ανά Ρερίοδο 
Εφαρμογισ. 

 Ρίνακασ Διμων ςτθν 
περιοχι των οποίων 
λειτουργοφν οι 
ενταγμζνεσ Λζςχεσ 
Αξιωματικϊν ΥΡΕΘΑ. 

 Υπθρεςίεσ ςίτιςθσ 
προσ τουσ 
ωφελοφμενουσ.  

2 

ΤΠΑΙΘΠΑ  

Οριςμόσ 
προχποκζςεων ζνταξθσ 
δικαιοφχων ςτο 
Ρρόγραμμα. 

Άπαξ ανά Ρερίοδο 
Εφαρμογισ. 

Ρροχποκζςεισ 
επιλεξιμότθτασ 
δικαιοφχων. 

3 

Οριςτικοποίθςθ 
καταλόγων  
δικαιοφχων. 

Άπαξ ανά Ρερίοδο 
Εφαρμογισ. 

 Ζκδοςθ οριςτικϊν 
καταλόγων των 
δικαιοφχων. 

 Χοριγθςθ Ατομικϊν 
Βεβαιϊςεων ςτουσ 
δικαιοφχουσ.  

4 

Δικαιοφχοι 

Εγγραφι / 
επανεγγραφι ςτθ ΛΑ 

Μθνιαίωσ. Αποδείξεισ εγγραφισ / 
επανεγγραφισ 

5 

Κακοριςμόσ  
τραπεηικοφ 
λογαριαςμοφ ςτθν ΕΤΕ. 

Άπαξ.  

6 

Άςκθςθ δικαιϊματοσ 
ςίτιςθσ. 

Κακθμερινά κατά τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου 
υλοποίθςθσ, ςφμφωνα 
με τον Κανονιςμό 
Λειτουργίασ τθσ ΛΑ. 

Αποδείξεισ ςίτιςθσ 

7 

Συγκζντρωςθ 
αποδείξεων δαπανϊν 
(εγγραφισ και ςίτιςθσ 
ςτθ ΛΑ) και αποςτολι 
ςτον Φορζα 
Διαχείριςθσ 
(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). 

Το πρϊτο δεκαιμερο 
κάκε θμερολογιακοφ 
μινα για τον 
προθγοφμενο. 

Αποδείξεισ εγγραφισ / 
επανεγγραφισ / ςίτιςθσ 
εντόσ του Φακζλου 
Δαπανϊν 

8 Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

Ραραλαβι, ζλεγχοσ 
αποδείξεων, 
εκκακάριςθ των 
τροφείων και κατάκεςθ 
του ςχετικοφ ποςοφ 
ςτον Τραπεηικό 
Λογαριαςμό του 
Ωφελοφμενου. 

Ανά τρίμθνο, εντόσ 
του επομζνου μθνόσ. 

Καταβολι τροφείων ςτουσ 
ωφελοφμενουσ 
δικαιοφχουσ, για το λιξαν 
τρίμθνο. 
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4.2 Ανάλυςθ τθσ διαδικαςίασ 

4.2.1 Κακοριςμόσ Λεςχϊν Αξιωματικϊν ΤΠΕΘΑ 

Το ΥΡΕΘΑ κακορίηει τισ Λζςχεσ Αξιωματικϊν ΥΡΕΘΑ που εντάςςονται ςτο Ρρόγραμμα, κατά 

τθν ζναρξθ τθσ Ρεριόδου Εφαρμογισ του. Ο κατάλογοσ των πόλεων / περιοχϊν, ςτισ οποίεσ 

εδρεφουν οι ενταγμζνεσ ΛΑ τθσ τρζχουςασ Ρεριόδου, παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα του 

παρόντοσ Οδθγοφ.  

 

Αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ: 

ΡΑ1: Αλφαβθτικόσ πίνακασ περιοχϊν όπου λειτουργοφν οι ενταςςόμενεσ Λζςχεσ 

Αξιωματικϊν ΥΡΕΘΑ. 

4.2.2 Κακοριςμόσ προχποκζςεων για ςυμμετοχι ςτο Πρόγραμμα 

Εγκφκλιοσ ΥΡΑΙΘΡΑ κακορίηει τισ προχποκζςεισ βάςει των οποίων επιλζγονται οι 

δικαιοφχοι από το ςφνολο των υπθρετοφντων αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν κατά τθν 

ζναρξθ τθσ Ρεριόδου Εφαρμογισ. 

 

Οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, που ορίςτθκαν για τθν τρζχουςα περίοδο, είναι οι 

ακόλουκεσ και πρζπει να ικανοποιοφνται όλεσ:  

 Ο αναπλθρωτισ εκπαιδευτικόσ υπθρετεί εκτόσ του Νομοφ του τόπου μόνιμθσ 

κατοικίασ του. 

 Μία τουλάχιςτον Λζςχθ Αξιωματικϊν ΥΡΕΘΑ, που είναι ενταγμζνθ ςτο Ρρόγραμμα, 

εδρεφει ςτον Νομό όπου λειτουργεί και θ Σχολικι Μονάδα ςτθν οποία υπθρετεί ο 

αναπλθρωτισ εκπαιδευτικόσ.   

 

Αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ: 

ΡΑ2.1: Ρροχποκζςεισ ζνταξθσ του αναπλθρωτι εκπαιδευτικοφ ςτον πίνακα των 

δικαιοφχων. 

ΡΑ2.2: Κατάλογοσ Νομϊν που ανικουν ςτθν Ρεριοχι Εφαρμογισ του Ρρογράμματοσ κατά 

τθν τρζχουςα Ρερίοδο Εφαρμογισ (βλζπε ςχετικό Ραράρτθμα).  
 

4.2.3 Κακοριςμόσ Δικαιοφχων  

Οι αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ ΥΡΑΙΘΡΑ κα οριςτικοποιιςουν τουσ καταλόγουσ των δικαιοφχων  

με βάςθ: 

 Τουσ ιςχφοντεσ, για τθν Ρερίοδο Εφαρμογισ, καταλόγουσ αναπλθρωτϊν 

εκπαιδευτικϊν, 

 Τισ τεκείςεσ προχποκζςεισ. 

 

Οι οριςτικοί κατάλογοι των δικαιοφχων ανά Νομό κα αποςταλοφν από τισ αρμόδιεσ 

Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ του ΥΡΑΙΘΡΑ ςτο 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, προκειμζνου να διευκολυνκεί θ διαχειριςτικι διαδικαςία ελζγχου και 

διαςταφρωςθσ των διακινοφμενων ςτοιχείων. 
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Ατομικζσ Βεβαιϊςεισ κα χορθγθκοφν προσ τουσ δικαιοφχουσ που επικυμοφν να 

αξιοποιιςουν τα οφζλθ του Ρρογράμματοσ, μετά από αίτθμά τουσ. 

 

Οι Ατομικζσ Βεβαιϊςεισ κα περιλαμβάνουν τα ακόλουκα κατ’ ελάχιςτο ςτοιχεία: 

1. Σχολικό ζτοσ (τρζχον), 

2. Ονοματεπϊνυμο του δικαιοφχου, 

3. Σχολικι Μονάδα που υπθρετεί, 

4. Λζςχθ Αξιωματικϊν ΥΡΕΘΑ ςτθν οποία επιλζγει να εγγραφεί και να ςιτίηεται. Σε 

περίπτωςθ περιςςοτζρων τθσ μιασ Λεςχϊν ςτο Νομό που υπθρετεί ο δικαιοφχοσ, 

πρζπει να επιλεγεί μόνο μία εξ αυτϊν. 

  

Στισ περιπτϊςεισ Νομϊν όπου λειτουργοφν δφο ι περιςςότερεσ Λζςχεσ Αξιωματικϊν, 

επιτρζπεται, προκειμζνου περί δικαιοφχου που υπθρετεί ςε περιςςότερεσ τθσ μιασ 

απομακρυςμζνεσ μεταξφ τουσ Σχολικζσ Μονάδεσ, θ χοριγθςθ ιςάρικμων Ατομικϊν 

Βεβαιϊςεων για τθ ςίτιςι του ςτθν εκάςτοτε πλθςιζςτερθ Λζςχθ.  

 

Αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ: 

ΡΑ3.1: Οριςτικόσ κατάλογοσ δικαιοφχων ανά Νομό ςε ψθφιακι και ζντυπθ μορφι. 

ΡΑ3.2: Ατομικζσ Βεβαιϊςεισ που κα χορθγθκοφν ςτουσ δικαιοφχουσ, μετά από αίτθμα των 

τελευταίων, προκειμζνου να αποκτιςουν δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτισ Λζςχεσ Αξιωματικϊν 

ΥΡΕΘΑ τθσ περιοχισ τουσ. 
 

4.2.4 Εγγραφι ςτθ Λζςχθ Αξιωματικϊν 

Οι δικαιοφχοι, που επιλζγουν να αξιοποιιςουν τα οφζλθ του Ρρογράμματοσ, προςζρχονται 

ςτθ Λζςχθ Αξιωματικϊν ΥΡΕΘΑ που ορίηεται ςτθν Ατομικι τουσ Βεβαίωςθ (βλζπε ΡΑ3.2), 

όπου και εγγράφονται, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία ταυτοποίθςισ τουσ. Τα 

ςτοιχεία αυτά είναι: 

1. Δελτίο Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ, 

2. Δφο (2) Φωτογραφίεσ (ταυτότθτασ), 

3. Ατομικι Βεβαίωςθ Δικαιοφχου.   

Με βάςθ τα ςτοιχεία αυτά, οι Υπθρεςίεσ τθσ Λζςχθσ Αξιωματικϊν κα εκδϊςουν Δελτίο 

Ειςόδου για τθν εξυπθρζτθςθ του δικαιοφχου κατά τον ζλεγχο ταυτοποίθςθσ.  

 

Ρροκειμζνου να εγγραφοφν ι να ανανεϊςουν τθν εγγραφι τουσ για τον τρζχοντα μινα, οι 

δικαιοφχοι καταβάλλουν το προβλεπόμενο τίμθμα του δικαιϊματοσ εγγραφισ / 

επανεγγραφισ. Υπενκυμίηεται ότι το τίμθμα του δικαιϊματοσ εγγραφισ / επανεγγραφισ 

καλφπτεται από το Ρρόγραμμα και επιςτρζφεται ςτον δικαιοφχο από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, με τθν 

επόμενθ εκκακάριςθ των δαπανϊν ςίτιςθσ.    
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Θ ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ εγγραφισ / επανεγγραφισ, που διεκπεραιϊνεται κατά τθν 

πρϊτθ επίςκεψθ του δικαιοφχου ςτθν ΛΑ και ανανεϊνεται ανά μινα, του παρζχει το 

δικαίωμα ςίτιςθσ ςε αυτιν για τον τρζχοντα μινα. 

 

Αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ 

ΡΑ4.1: Απόδειξθ καταβολισ του δικαιϊματοσ εγγραφισ / επανεγγραφισ, 

ΡΑ4.2: Δελτίο Ειςόδου ςτθ Λζςχθ Αξιωματικϊν. 

 

4.2.5 Γνωςτοποίθςθ τραπεηικοφ λογαριαςμοφ ΕΣΕ ςτο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

Ο δικαιοφχοσ που επιλζγει να αξιοποιιςει τα οφζλθ του Ρρογράμματοσ πρζπει να 

γνωςτοποιιςει ςτο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ τον τραπεηικό λογαριαςμό, ςτον οποίο κα εμβάηεται ανά 

τρίμθνο το ιςότιμο των τροφείων τθσ τελευταίασ εκκακαριςκείςασ περιόδου (τελευταίου 

τριμινου).  

 

Ρροσ τοφτο είναι δυνατό να αξιοποιιςει υφιςτάμενο ι να ανοίξει νζο τραπεηικό 

λογαριαςμό ςε Τποκατάςτθμα τθσ Εκνικισ Σραπζηθσ. Δικαιοφχοι, οι οποίοι δεν επικυμοφν 

να αξιοποιιςουν τα οφζλθ του Ρρογράμματοσ, δεν υποχρεοφνται να ανοίξουν τραπεηικό 

λογαριαςμό. 

 

Αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ 

ΡΑ5: Φωτοτυπία τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του Βιβλιαρίου Κατακζςεων του δικαιοφχου. 

  

4.2.6 Χριςθ δικαιϊματοσ ςίτιςθσ 

Οι δικαιοφχοι που ολοκλιρωςαν τθ διαδικαςία τθσ εγγραφισ / επανεγγραφισ, ζχουν το 

δικαίωμα ςίτιςθσ μόνο ςτθ ΛΑ που ζχουν εγγραφεί, με βάςθ τον Κανονιςμό Λειτουργίασ 

τθσ.  

 

Υπενκυμίηονται προσ τουσ ωφελοφμενουσ δικαιοφχουσ τα ακόλουκα: 

1. Οι υπθρεςίεσ ςίτιςθσ προσ τον ωφελοφμενο παρζχονται, όπωσ ο Κανονιςμόσ 

Λειτουργίασ τθσ ΛΑ ορίηει. Ο δικαιοφχοσ  οφείλει να ενθμερωκεί κατά τθν εγγραφι 

του ςτθ ΛΑ για τισ λεπτομζρειεσ που αφοροφν τουσ εναλλακτικοφσ τρόπουσ  

εξυπθρζτθςισ του (ωράριο λειτουργίασ, λειτουργικοφσ περιοριςμοφσ που τυχόν 

υπάρχουν, δυνατότθτα και προχποκζςεισ παραλαβισ γευμάτων για κατανάλωςθ 

εκτόσ τθσ ΛΑ κλπ).  

2. Το παρεχόμενο μζςω του Ρρογράμματοσ δικαίωμα ςίτιςθσ είναι αυςτθρά 

προςωπικό και δεν εκχωρείται ςε άλλα πρόςωπα, ανεξάρτθτα από τον βακμό 

ςυγγζνειασ που τα ςυνδζει με τον ωφελοφμενο. 

3. Το δικαίωμα ςίτιςθσ δε ςυμπεριλαμβάνει μθ δικαιοφχουσ που ςυνοδεφουν τον 

ωφελοφμενο δικαιοφχο κατά τθν προςζλευςι του ςτον χϊρο τθσ ΛΑ. 

4. Θ ςίτιςθ είναι ελεφκερθ από άποψθ επιλογισ, κατανάλωςθσ και ςυχνότθτασ 

προςζλευςθσ (μεςθμζρι – βράδυ), 
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5. Ο δικαιοφχοσ καταβάλλει το πλιρεσ αντίτιμο για τισ υπθρεςίεσ που ζλαβε και 

λαμβάνει τθν προβλεπόμενθ διπλότυπθ απόδειξθ είςπραξθσ. 

  

Αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ 

ΡΑ6: Αποδείξεισ ςίτιςθσ.  

 

4.2.7 Τποβολι αποδείξεων δαπανϊν (εγγραφισ και ςίτιςθσ) ςτον Φορζα 

Διαχείριςθσ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) 

Ο ωφελοφμενοσ δικαιοφχοσ, εντόσ του πρϊτου δεκαθμζρου κάκε μινα, αποςτζλλει ςτον 

Φορζα Διαχείριςθσ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) εντόσ κλειςτοφ φακζλου (κα καλείται ςτα επόμενα, για 

λόγουσ ςαφινειασ,  Φάκελοσ Δαπανϊν) με ςυμβατικό ταχυδρομείο: 

 Φωτοαντίγραφο τθσ Ατομικισ Βεβαίωςθσ / των Ατομικϊν Βεβαιϊςεων που του 

χορθγικθκαν, 

 Τθν απόδειξθ εγγραφισ / επανεγγραφισ ςτθ ΛΑ μόνο για τον μινα που αφοροφν οι 

δαπάνεσ ςίτιςθσ (βλζπε ΡΑ4), 

 Το ςφνολο των αποδείξεων ςίτιςθσ (βλζπε ΡΑ6) που ςυγκζντρωςε κατά τον 

παρελκόντα μινα, 

 Ειδικϊσ κατά τον πρϊτο μινα εγγραφισ και ςίτιςισ του ςτθ ΛΑ, κα ςυμπεριλάβει  

ςτα αποςτελλόμενα και ευκρινι φωτοτυπία τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του Βιβλιαρίου 

Κατακζςεϊν του (βλζπε ΡΑ5).  

 

Στθν εξωτερικι επιφάνεια του Φακζλου Δαπανϊν κα αναγράφονται υποχρεωτικά οι 

ακόλουκεσ ενδείξεισ: 
 

Κδρυμα Νεολαίασ και Δια Βίου Μάκθςθσ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) 

Αχαρνϊν 417 και Κοκκινάκθ, 111 43 Ακινα, 

Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τποκζςεων 

Ομάδα Ζργου:  «ίτιςθ Αναπλθρωτϊν» 

Τπόψθ κου:   Νικολαΐδθ Θ. 

 

Αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ 

ΡΑ7: Φάκελοσ Δαπανϊν του Δικαιοφχου.  

 

4.2.8 Παραλαβι, ζλεγχοσ, εκκακάριςθ των τροφείων και κατάκεςθ του 

ςχετικοφ ποςοφ ςτον Σραπεηικό Λογαριαςμό του ωφελοφμενου 

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ελζγχει τα διαβιβαςκζντα ςτοιχεία και υπολογίηει το ςυνολικό φψοσ των 

τροφείων που πρζπει να καταβλθκεί ςτο δικαιοφχο. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ 

αυτισ, εμβάηει ςτο λογαριαςμό του δικαιοφχου, ανά τρίμθνο, εντόσ του επομζνου μθνόσ, 

το υπολογιςκζν ποςό. 
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4.2.9 Σρόποσ υπολογιςμοφ των τροφείων  

Εγκφκλιοσ ΥΡΑΙΘΡΑ κακορίηει το μζγιςτο φψοσ των θμεριςιων τροφείων που κα 

καταβάλλονται ςτουσ δικαιοφχουσ ςε 5,00 €. Ωςτόςο, αν, όπωσ προκφπτει από τα ςτοιχεία 

που ο δικαιοφχοσ αποςτζλλει ςτο Φορζα Διαχείριςθσ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, θ θμεριςια δαπάνθ 

είναι χαμθλότερθ, το ποςό αυτό κα λθφκεί υπόψθ για τθν θμζρα εκείνθ ωσ φψοσ τροφείων.  

Αντίςτοιχα, αν το καταβλθκζν ποςό υπερβαίνει το μζγιςτο, το μζγιςτο κα λθφκεί υπόψθ 

κατά τθν θμζρα εκείνθ.  

 

Το ακόλουκο παράδειγμα υπολογιςμοφ τροφείων αποςαφθνίηει τα ανωτζρω: 

Ζςτω ότι δικαιοφχοσ προςζρχεται ςτθ Λζςχθ Αξιωματικϊν για ςίτιςθ τισ ακόλουκεσ 

θμερομθνίεσ του Φεβρουαρίου 2013: 1/2, 3/2, 4/2, 8/2, 20/2 και 25/2. Για τθν περίοδο 

αυτι ςυγκεντρϊνει τισ αποδείξεισ ςίτιςθσ για τα ποςά που κατζβαλε ςτθ Λζςχθ 

Αξιωματικϊν και τισ αποςτζλλει ςτο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. κατά το πρϊτο 10-ιμερο του Μαρτίου, 

προκειμζνου να του καταβλθκοφν τα τροφεία. Στον ακόλουκο πίνακα αποτυπϊνεται ανά 

θμζρα και ςυνολικά το φψοσ των δαπανϊν ςίτιςθσ ςε αντιςτοιχία με τα τροφεία που κα 

υπολογίςει το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και κα του εμβάςει ςτον τραπεηικό του λογαριαςμό: 

Δαπάνεσ / Σροφεία 

Ημζρεσ που ο δικαιοφχοσ ςιτίςκθκε ςτθ Λζςχθ 
Αξιωματικϊν ςτθ διάρκεια του μινα Φεβρουαρίου 2013 

φνολο 
Εγγραφι / 

επανεγγραφι 
1/2 3/2 4/2 8/2 20/2 25/2 

Δαπάνεσ ςίτιςθσ του 
δικαιοφχου που 
βεβαιϊνονται με 
αποδείξεισ ανά θμζρα (€) 

2,69 7 8 3 4 2 5 31,69 

Σροφεία που κα του 
καταβλθκοφν από το 
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (€) 

2,69 5 5 3 4 2 5 26,69 

 

Για τθν καλφτερθ ενθμζρωςθ των δικαιοφχων, ςχετικά με το φψοσ τθσ δαπάνθσ ςίτιςθσ / 

τροφείων, παρατίκεται κατωτζρω ενδεικτικόσ Τιμοκατάλογοσ Λζςχθσ Αξιωματικϊν ΓΕΣ: 
 

Φαγθτό Σιμι 

Τςιποφρα με πατατοςαλάτα 4,00 € 

Μπιφτζκι γεμιςτό με πατάτεσ και ρφηι 3,70 € 

Κρεατόςουπα με Ρατάτεσ, κολοκφκια και καρότα 3,50 € 

Σουτηουκάκια με πατάτεσ τθγανιτζσ 3,50 € 

Χοιρινό με πραςοςζλινο 3,50 € 

Χταπόδι ςτιφάδο με κοφτό μακαρόνι 3,50 € 

Γιουβαρλάκια ςοφπα 3,00 € 

Εξοχικό με ρφηι 3,00 € 

Ραςτίτςιο 2,80 € 

Αγκινάρεσ αλά πολίτα 2,30 € 

Φαςολάκια γιαχνί 2,20 € 

Γίγαντεσ 2,00 € 

Μακαρόνια ωγκρατζν 2,00 € 

Φαςολάδα με ταραμοςαλάτα και ελιζσ 1,30 € 
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Φαγθτό Σιμι 

Μακαρόνια ναπολιτζν με τριμμζνο κεφαλοτφρι 1,20 € 

Ρραςόρυηο 1,20 € 

εβφκια ςοφπα 1,20 € 

Φακζσ με ρϊςικθ ςαλάτα και ελιζσ 1,20 € 

Λαχανόρυηο 1,00 € 

Τυρί Φζτα 1,00 € 

Γλυκό 1,00 € 

Σαλάτεσ 0,70 € 

Αναψυκτικό 0,60 € 

 

Αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ 

ΡΑ8: Τριμθνιαία εμβάςματα τροφείων ςτουσ τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ των δικαιοφχων.   
 

5 Ειδικά κζματα 

 Επιτρζπεται ςτουσ δικαιοφχουσ θ εγγραφι ςε περιςςότερεσ τθσ μιασ ΛΑ, μόνον αν θ 

αρμόδια Υπθρεςία ΥΡΑΙΘΡΑ κρίνει ότι ειδικζσ ςυνκικεσ το επιβάλλουν. 

Σθμειϊνεται ότι θ δυνατότθτα αυτι δε μεταβάλλει το μζγιςτο φψοσ θμεριςιων 

τροφείων που κα καταβάλει ο Φορζασ Διαχείριςθσ ςτο δικαιοφχο.   

6 Ενθμζρωςθ και Επικοινωνία 

Τα περιεχόμενα του παρόντοσ Αναλυτικοφ Οδθγοφ Εφαρμογισ και του Συνοπτικοφ Οδθγοφ 
Εφαρμογισ επικαιροποιοφνται ςυνεχϊσ με βάςθ τισ αποφάςεισ των εμπλεκόμενων 
Υπθρεςιϊν ΥΡΑΙΘΡΑ και τθν ανάγκεσ παροχισ διευκρινίςεων επί ερωτθμάτων των 
ενδιαφερομζνων, όπωσ αυτά καταγράφονται από τθν Ομάδα Ζργου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Κάκε 
νεϊτερθ ζκδοςθ των Οδθγϊν, αναγνωρίηεται από τθ μεταβολι τθσ ζνδειξθσ «Εκδοςθ …» 
ςτθν πρϊτθ ςελίδα τουσ. 
 
Ραρακαλοφνται οι ενδιαφερόμενοι που ηθτοφν διευκρινίςεισ να αναηθτοφν ςτθ 
διαδικτυακι διεφκυνςθ www.sitisianapliroton.inedivim.gr τουσ επικαιροποιθμζνουσ 
Οδθγοφσ και να μελετοφν τθν ενότθτα που αφορά τισ απαντιςεισ ςε ςυχνζσ ερωτιςεισ.  
 
Τα ακόλουκα ςτοιχεία επικοινωνίασ, ενθμζρωςθσ και εξυπθρζτθςθσ των δικαιοφχων είναι 

ςτθ διάκεςθ των ενδιαφερομζνων: 
 

Κδρυμα Νεολαίασ και Δια Βίου Μάκθςθσ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), 
Αχαρνϊν 417 και Κοκκινάκθ, 111 43 Ακινα, 
Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τποκζςεων 
Ομάδα Ζργου: «ίτιςθ Αναπλθρωτϊν» 
Αρμόδιοσ: Θεόδωροσ Νικολαΐδθσ 
Σθλ: 213-13 11 608, 
Φαξ: 213-13 11 603 
e-mail: doy@ein.gr 
URL: www.sitisianapliroton.inedivim.gr 
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7 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: Κατάλογοσ πόλεων ςτισ οποίεσ εδρεφουν 

Λζςχεσ Αξιωματικϊν ΤΠΕΘΑ 

 Ο ακόλουκοσ κατάλογοσ παρακζτει τισ πόλεισ, όπου εδρεφουν οι Λζςχεσ Αξιωματικϊν 

ΥΡΕΘΑ που μετζχουν ςτο Ρρόγραμμα. 
 

A/A ΔΗΜΟ ΕΔΡΑ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΛΕΧΗ Γ.Ε. 

1 Αλεξανδροφπολθ ΓΕΣ 

2 Αμφνταιο ΓΕΣ 

3 Άργοσ Ορεςτικό ΓΕΣ 

4 Βζροια ΓΕΣ 

5 Βόλοσ ΓΕΣ 

6 Γρεβενά ΓΕΣ 

7 Διδυμότειχο ΓΕΣ 

8 Δράμα ΓΕΣ 

9 Ελευκεροφπολθ ΓΕΣ 

10 Θράκλειο ΓΕΣ 

11 Ιωάννινα ΓΕΣ 

12 Καβάλα ΓΕΣ 

13 Καλαμάτα ΓΕΣ 

15 Κάλυμνοσ ΓΕΣ 

16 Καςτοριά ΓΕΣ 

17 Κιλκίσ ΓΕΣ 

18 Κοηάνθ ΓΕΣ 

19 Κομοτθνι ΓΕΣ 

20 Κόνιτςα ΓΕΣ 

22 Κωσ ΓΕΣ 

23 Λαμία ΓΕΣ 

24 Λζροσ ΓΕΣ 

14 Λζςβοσ / Καλλονι  ΓΕΣ 

26 Λζςβοσ / Μανταμάδοσ  ΓΕΣ 

21 Λιμνοσ / Κουτάλθ ΓΕΣ 

25 Λουτράκι ΓΕΣ 

27 Μεγίςτθ ΓΕΣ 

28 Μεςολόγγι ΓΕΣ 

29 Μοφδροσ ΓΕΣ 

30 Μυτιλινθ ΓΕΣ 

31 Νάουςα ΓΕΣ 

32 Ναφπλιο ΓΕΣ 

33 Νζα Σάντα ΓΕΣ 

34 Ξάνκθ ΓΕΣ 

35 Ορεςτιάδα ΓΕΣ 
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A/A ΔΗΜΟ ΕΔΡΑ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΛΕΧΗ Γ.Ε. 

36 Ράτρα ΓΕΣ 

37 Ρλάτθ Ζβρου ΓΕΣ 

38 Ρολφκαςτρο ΓΕΣ 

39 ζκυμνο ΓΕΣ 

40 ίηια Ορεςτιάδοσ ΓΕΣ 

41 όδοσ ΓΕΣ 

42 Σαμοκράκθ ΓΕΣ 

43 Σζρρεσ ΓΕΣ 

44 Σοφδα ΓΕΝ 

45 Σουφλί ΓΕΣ 

46 Σπάρτθ ΓΕΣ 

47 Σφμθ ΓΕΣ 

48 Τρίκαλα ΓΕΣ 

49 Τρίπολθ ΓΕΣ 

50 Τυχερό ΓΕΣ 

51 Φζρρεσ ΓΕΣ 

52 Φιλιατά ΓΕΣ 

53 Φλϊρινα ΓΕΣ 

54 Χανιά ΓΕΣ 

55 Χίοσ ΓΕΣ 
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8 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: Κατάλογοσ νομϊν που εντάςςονται ςτο 

Πεδίο Εφαρμογισ του Προγράμματοσ κατά τθν τρζχουςα 

περίοδο 

Στουσ ακόλουκουσ Νομοφσ λειτουργοφν Λζςχεσ Αξιωματικϊν ΥΡΕΘΑ που εντάςςονται ςτο 

Ρρόγραμμα κατά τθν τρζχουςα Ρερίοδο Εφαρμογισ: 

 

1. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 

2. ΑΓΟΛΙΔΑΣ 

3. ΑΚΑΔΙΑΣ 

4. ΑΧΑΙΑΣ 

5. ΓΕΒΕΝΩΝ 

6. ΔΑΜΑΣ 

7. ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ 

8. ΕΒΟΥ 

9. ΘΜΑΘΙΑΣ 

10. ΘΑΚΛΕΙΟΥ 

11. ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 

12. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

13. ΚΑΒΑΛΑΣ 

14. ΚΑΣΤΟΙΑΣ 

15. ΚΙΛΚΙΣ 

16. ΚΟΗΑΝΘΣ 

17. ΚΟΙΝΘΙΑΣ 

18. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

19. ΛΕΣΒΟΥ 

20. ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ 

21. ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ 

22. ΞΑΝΘΘΣ 

23. ΕΘΥΜΝΟΥ 

24. ΟΔΟΡΘΣ 

25. ΣΕΩΝ 

26. ΤΙΚΑΛΩΝ 

27. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

28. ΦΛΩΙΝΑΣ 

29. ΧΑΝΙΩΝ 

30. ΧΙΟΥ 

http://didefth.gr



 
ΙΔΡΤΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ 

 

Οδθγόσ Διαχείριςθσ Προγράμματοσ: «Σίτιςθ αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν ςτισ Λζςχεσ Αξιωματικϊν ΥΡΕΘΑ»                      15 

 

 

9 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: Απαντιςεισ ςε ςυχνζσ ερωτιςεισ 

Στθν ενότθτα αυτι, παρατίκεται κατάλογοσ απαντιςεων ςε ςυνικεισ ερωτιςεισ που 
διατυπϊκθκαν μζχρι τθν ζκδοςθ του παρόντοσ Οδθγοφ, προσ τθν Ομάδα Ζργου του 
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  
Συνιςτάται ςτουσ εμπλεκόμενουσ, πριν απευκφνουν ερωτιματα, να αναηθτοφν τον 
τελευταίο επικαιροποιθμζνο Οδθγό Διαχείριςθσ και να διατρζχουν το παρόν Παράρτθμα, 
ςτθν ιςτοςελίδα www.sitisianapliroton.inedivim.gr.   
 

Πίνακασ απαντιςεων ςε ςυχνζσ ερωτιςεισ  

ΑΑ Ερϊτθςθ Απάντθςθ 

010 
Γιατί εκδϊςατε Οδθγό Διαχείριςθσ; 
Δεν υπιρχε δυνατότθτα 
απλοφςτευςθσ τθσ διαδικαςίασ; 

Το Ρρόγραμμα «ίτιςθ αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν 
ςτισ Λζςχεσ Αξιωματικϊν ΤΠΕΘΑ» αποτελεί μια 
ςυντονιςμζνθ προςπάκεια ςτθν οποία εμπλζκονται 
πολλζσ κεντρικζσ και περιφερειακζσ Υπθρεςίεσ και 
Μονάδεσ δφο Υπουργείων (ΥΡΕΘΑ και ΥΡΑΙΘΡΑ), με 
ςκοπό τθ βζλτιςτθ εξυπθρζτθςθ των δικαιοφχων.  
 
Θ επιτυχισ υλοποίθςθ του Ρρογράμματοσ εξαρτάται 
από τθν πλιρθ κατανόθςθ και ομαλι ςυνεργαςία όλων 
των εμπλεκομζνων.  
 
Ο παρϊν Οδθγόσ Διαχείριςθσ και ο ςυνοδευτικόσ προσ 
αυτόν υνοπτικόσ Οδθγόσ Διαχείριςθσ, ςυντάχκθκαν 
με ςκοπό τθ διαμόρφωςθ ςυναντίλθψθσ υπθρεςιακϊν 
παραγόντων και δικαιοφχων, για το βζλτιςτο 
αποτζλεςμα.   

020 

Είναι δυνατι θ ζνταξθ άλλων (π.χ. 
ιδιωτικϊν) εκπαιδευτικϊν που 
εργάηονται ςτθν Ρεριοχι 
Εφαρμογισ, μεταξφ των 
δικαιοφχων; 

Πχι. Το πρόγραμμα αφορά αποκλειςτικά αναπλθρωτζσ 
εκπαιδευτικοφσ που υπθρετοφν ςε ςχολικζσ μονάδεσ 
τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ δθμόςιασ 
εκπαίδευςθσ που λειτουργοφν ςτθν Ρεριοχι 
Εφαρμογισ. 

030 
Ροια είναι θ ςχζςθ Ρεριόδου 
Εφαρμογισ και Σχολικοφ Ζτουσ; 

Θ Ρερίοδοσ Εφαρμογισ εμπεριζχεται χρονικά ςτο 
Σχολικό Ζτοσ και ορίηεται με ςχετικι Εγκφκλιο 
ΥΡΑΙΘΡΑ.   

040 

Ζχει ςθμαςία το γεγονόσ ότι οι κατά 
τόπουσ Λζςχεσ Αξιωματικϊν ΥΡΕΘΑ 
υπάγονται ςε διαφορετικοφσ 
ςτρατιωτικοφσ ςχθματιςμοφσ;  

Πχι.  

050 
Υπάρχει ςχζςθ μεταξφ των Λεςχϊν 
Αξιωματικϊν και των μονάδων 
εςτίαςθσ ςτρατιωτικϊν μονάδων;  

Καμία, ωσ προσ το παρόν Ρρόγραμμα. Οι δικαιοφχοι 

εξυπθρετοφνται αποκλειςτικά και μόνο ςτισ Λζςχεσ 

Αξιωματικϊν που αναφζρονται ςτο ςχετικό 

παράρτθμα του παρόντοσ.  

060 

Είναι γνωςτό ότι Λζςχεσ 
Αξιωματικϊν λειτουργοφν και ςε 
άλλεσ πόλεισ (π.χ. ςτθν Ακινα). Για 
ποιο λόγο δεν εμφανίηεται π.χ. θ 
Αττικι ςτον κατάλογο των πόλεων 
που διακζτουν Λζςχεσ Αξιωματικϊν; 

Οι Λζςχεσ Αξιωματικϊν που εντάςςονται ςτο 
Ρρόγραμμα ορίηονται αποκλειςτικά από το ΥΡΕΘΑ, 
πριν από τθν εκάςτοτε Ρερίοδο Εφαρμογισ. 

070 
Γιατί δεν δίδεται θ δυνατότθτα 
ςτουσ δικαιοφχουσ να ςιτίηονται ςε 

Για λόγουσ ομαλοφ εφοδιαςμοφ των Λεςχϊν με τισ 
απαραίτθτεσ πρϊτεσ φλεσ για τθν παραςκευι φαγθτοφ, 
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Πίνακασ απαντιςεων ςε ςυχνζσ ερωτιςεισ  

ΑΑ Ερϊτθςθ Απάντθςθ 

οποιαδιποτε Λζςχθ Αξιωματικϊν 
τθσ αρεςκείασ τουσ; 

είναι ςκόπιμο να διατθρείται ο αρικμόσ των μερίδων 
κατά το δυνατό ςτακερόσ  ανά θμζρα.  
Είναι εξαιρετικά δφςκολο να διαςφαλιςτεί θ 
εξυπθρζτθςθ των δικαιοφχων, όταν  παρατθρείται 
μεγάλθ κινθτικότθτα των ςιτιηόμενων. 
Για τον λόγο αυτό, επιδιϊκεται θ παραχϊρθςθ του 
δικαιϊματοσ ςίτιςθσ κάκε δικαιοφχου ςε μία μόνο 
Λζςχθ Αξιωματικϊν. 

080 
Τι ςθμαίνει «τόποσ κατοικίασ» του 
δικαιοφχου; 

Κάκε αναπλθρωτισ ζχει δθλϊςει τόπο (μόνιμθσ) 
κατοικίασ και τα ςτοιχεία αυτά τθροφνται ςτισ κατά 
τόπουσ περιφερειακζσ διευκφνςεισ πρωτοβάκμιασ και 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 
 
Θ τεκείςα προχπόκεςθ αφορά τουσ αναπλθρωτζσ που 
υπθρετοφν ςε ςχολικι μονάδα εκτόσ του τόπου 
μόνιμθσ κατοικίασ τουσ. 
 
Δεν ενδιαφζρει θ χωροκζτθςθ του τόπου 
(προςωρινισ) διαμονισ του δικαιοφχου για το χρονικό 
διάςτθμα που υπθρετεί ςτθ ςχολικι μονάδα. 
 
Για παράδειγμα, αν ο αναπλθρωτισ ζχει δθλϊςει 
μόνιμθ κατοικία ςτο Διμο Ακθναίων, αλλά υπθρετεί ςε 
ςχολικι μονάδα τθσ όδου που διακζτει Λζςχθ 
Αξιωματικϊν, είναι αναμενόμενο να διαμζνει 
(προςωρινά) ςτθ όδο, αλλά είναι δικαιοφχοσ, επειδι ο 
τόποσ μόνιμθσ κατοικίασ του είναι ςτον Νομό Αττικισ 
και όχι ςτον Νομό Δωδεκανιςου.   

090 

Αν ζχουν χορθγθκεί δφο Ατομικζσ 
Βεβαιϊςεισ ςε δικαιοφχο που 
υπθρετεί (ςυμπλθρϊνει ϊρεσ) ςε 
δφο απομακρυςμζνεσ ςχολικζσ 
μονάδεσ, κα εγγράφεται και ςτισ 
δφο Λζςχεσ που κα ςιτίηεται;   

Οι κατά τόπουσ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ ΥΡΑΙΘΡΑ κα 
ςτακμίηουν τισ περιπτϊςεισ αυτζσ ϊςτε να είναι 
εξαιρετικά ολιγάρικμεσ. Σε κάκε περίπτωςθ, ο 
δικαιοφχοσ κα εγγράφεται ςε όλεσ τισ Λζςχεσ που 
ςιτίηεται. Θ ςχετικι δαπάνθ είναι επιλζξιμθ και κα 
επιςτρζφεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ςτον δικαιοφχο. 

100 
Είναι δυνατι θ χοριγθςθ μερίδων 
φαγθτοφ προσ κατανάλωςθ εκτόσ 
τθσ Λζςχθσ Αξιωματικϊν; 

Ο δικαιοφχοσ πρζπει να ενθμερωκεί για τον Κανονιςμό 
Λειτουργίασ τθσ Λζςχθσ και ιδιαίτερα για τουσ 
εναλλακτικοφσ τρόπουσ εξυπθρζτθςισ του, κατά τθν 
πρϊτθ επίςκεψι του ςτθ Λζςχθ που ορίηεται ςτθν 
Ατομικι του Βεβαίωςθ. 
Είναι ωςτόςο ςκόπιμο, για τθν εξυπθρζτθςι του, 
κακϊσ και τον ομαλι εφοδιαςμό και λειτουργία τθσ 
Λζςχθσ, να αξιοποιθκοφν ι / και να ςυνδυαςκοφν οι 
ακόλουκεσ δυνατότθτεσ: 

 Θ (προ)παραγγελία γευμάτων που κα 
καταναλϊςει τισ επόμενεσ θμζρεσ,  

 Θ προμικεια γευμάτων προσ κατανάλωςθ 
εκτόσ τθσ Λζςχθσ.   

110 
Επιτρζπεται θ κατανάλωςθ ποτϊν 
ςτισ Λζςχεσ Αξιωματικϊν; Αν ναι, 
είναι επιλζξιμθ θ ςχετικι δαπάνθ; 

Θ κατανάλωςθ τροφίμων και ποτϊν εξαρτάται 
αποκλειςτικά από τθ διακεςιμότθτά τουσ και τον 
Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ Λζςχθσ. Τα τροφεία 
υπολογίηονται επί τθσ ςυνολικισ δαπάνθσ χωρίσ 
εξαιρζςεισ. Για τον τρόπο υπολογιςμοφ των θμεριςιων 
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Πίνακασ απαντιςεων ςε ςυχνζσ ερωτιςεισ  

ΑΑ Ερϊτθςθ Απάντθςθ 

τροφείων, βλζπε ςχετικι ενότθτα ςτον παρόντα Οδθγό. 

120 

Αν δικαιοφχοσ παραλείψει να 
ςυμπεριλάβει μία ι περιςςότερεσ 
αποδείξεισ δαπανϊν ςίτιςθσ ςτο 
Φάκελο Δαπανϊν του μθνόσ, είναι 
δυνατό να τισ ςυμπεριλάβει ςτο 
Φάκελο Δαπανϊν του επομζνου 
μθνόσ;  

Πχι. Ο Φορζασ Διαχείριςθσ διεκπεραιϊνει ελζγχουσ 
διαςταφρωςθσ ςτοιχείων και αδυνατεί διαχειριςτικά να 
παρακολουκιςει τισ δαπάνεσ παρελκόντων μθνϊν για 
λόγουσ ταχείασ εκκακάριςθσ και ζγκαιρθσ καταβολισ 
των τροφείων ςτουσ δικαιοφχουσ. 
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