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κοπόσ  
Σο ζγγραφο αυτό απευκφνεται ςτισ εμπλεκόμενεσ Τπθρεςίεσ ΤΠΑΙΘΠΑ κακϊσ και ςτουσ 
δικαιοφχουσ αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ και ςτοχεφει ςτθν ενθμζρωςι τουσ για τθ διαδικαςία ςίτιςισ τουσ ςτισ Λζςχεσ 
Αξιωματικϊν ΤΠΕΘΑ που ορίςτθκαν για τθν εξυπθρζτθςι τουσ. 
 
Προχποκζςεισ ζνταξθσ του αναπλθρωτι εκπαιδευτικοφ ςτουσ δικαιοφχουσ του 
Προγράμματοσ 
Για να ςυμπεριλθφκεί ο αναπλθρωτισ εκπαιδευτικόσ ςτουσ δικαιοφχουσ, πρζπει να 
ςυντρζχουν οι ακόλουκεσ δφο προχποκζςεισ: 

1. Η χολικι Μονάδα ςτθν οποία υπθρετεί, εδρεφει ςε Νομό ςτον οποίο λειτουργεί 
μία τουλάχιςτον Λζςχθ Αξιωματικϊν ΤΠΕΘΑ, 

2. Η χολικι Μονάδα ςτθν οποία υπθρετεί, εδρεφει ςε Νομό άλλο από εκείνο του 
τόπου (μόνιμθσ) κατοικίασ του, με βάςθ τα ςτοιχεία που τθρεί θ αρμόδια 
περιφερειακι Τπθρεςία ΤΠΑΙΘΠΑ.  

 
Προπαραςκευαςτικζσ εργαςίεσ των κατά τόπουσ αρμόδιων Τπθρεςιϊν ΤΠΑΙΘΠΑ 
Οι κατά τόπουσ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
κα: 

I. ορίςουν τθ Λζςχθ Αξιωματικϊν ςτθν οποία οι δικαιοφχοι δφνανται να ςιτίηονται, 
ςυμπλθρϊνοντασ το αντίςτοιχο πεδίο ςτο ψθφιακό αρχείο που τουσ ζχει 
διαβιβαςτεί από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, 

II. οριςτικοποιιςουν τουσ πίνακεσ δικαιοφχων ςε ψθφιακι και ζντυπθ μορφι, 
III. ενθμερϊςουν ςχετικά τισ χολικζσ Μονάδεσ όπου οι δικαιοφχοι υπθρετοφν , 
IV. εξουςιοδοτιςουν τον Διευκυντι τθσ χολικισ Μονάδασ να χορθγεί Ατομικζσ 

Βεβαιϊςεισ ςτουσ αιτοφντεσ εκ των δικαιοφχων, οι οποίοι επικυμοφν να 
αξιοποιιςουν τα οφζλθ του Προγράμματοσ, ορίηοντασ τθ μορφι και το 
περιεχόμενό τουσ1, 

V. διαβιβάςουν θλεκτρονικά τουσ οριςτικοποιθμζνουσ πίνακεσ δικαιοφχων ςτο 
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

 
Διαδικαςία που αφορά τον δικαιοφχο 
Είναι ςτθ διακριτικι ευχζρεια του δικαιοφχου να επιλζξει τον χρόνο ςυμμετοχισ του ςτο 
Πρόγραμμα. Για τθν εξυπθρζτθςι του πρζπει να ακολουκιςει τθν ακόλουκθ διαδικαςία: 
 
Άπαξ ανά ςχολικό ζτοσ 
Κατά τθν πρϊτθ προςζλευςι του ςτουσ χϊρουσ τθσ Λζςχθσ ο δικαιοφχοσ κα προςκομίςει: 

 Σθν ταυτότθτά του, 

 2 φωτογραφίεσ (ταυτότθτασ), 

 Σθν Ατομικι του Βεβαίωςθ. 
 
Σα ςτοιχεία αυτά απαιτοφνται για να του χορθγθκεί το απαραίτθτο Δελτίο Ειςόδου. 

                                                      
1 Οι Ατομικζσ Βεβαιϊςεισ κα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτο τα ακόλουκα ςτοιχεία: 
χολικό ζτοσ (τρζχον), Ονοματεπϊνυμο του δικαιοφχου, χολικι Μονάδα που υπθρετεί, 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. 
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Σονίηεται ότι το Δελτίο Ειςόδου είναι αυςτθρά προςωπικό, μθ μεταβιβάςιμο και δεν 
καλφπτει πρόςωπα που ςυνοδεφουν το δικαιοφχο, ανεξάρτθτα από τον βακμό ςυγγζνειασ 
που τα ςυνδζει με αυτόν.    
 
Κατά τθν πρϊτθ προςζλευςθ και ανά μινα 
Ο δικαιοφχοσ κα ενθμερωκεί για τον Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ Λζςχθσ και κα καταβάλει 
το προβλεπόμενο ποςό εγγραφισ ι ανανζωςθσ τθσ εγγραφισ του ςτθ Λζςχθ.  
Διευκρινίηεται ότι:  

 το κόςτοσ εγγραφισ / ανανζωςθσ τθσ εγγραφισ ορίηεται ςτθ ςχετικι Εγκφκλιο του 
ΤΠΑΙΘΠΑ (2,69 € κατά τθν πρϊτθ εγγραφι και ανά μινα).  

 το κόςτοσ εγγραφισ / ανανζωςθσ τθσ εγγραφισ που κατζβαλε ο δικαιοφχοσ κα του 
επιςτραφεί ςτο ακζραιο από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  

 
Κατά τθ ςίτιςι του ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Λζςχθσ 
Ο δικαιοφχοσ δφναται να επιςκζπτεται τισ εγκαταςτάςεισ τθσ Λζςχθσ κακθμερινά ςφμφωνα 
με το ωράριο λειτουργίασ τθσ και να ςιτίηεται χωρίσ ποςοτικό περιοριςμό. 
 
Για τισ υπθρεςίεσ ςίτιςθσ, καταβάλλει το αντίτιμο (λογαριαςμό) και λαμβάνει ιςόποςθ 
διπλότυπθ απόδειξθ.   
 

Κατά το πρϊτο 10-ιμερο του μθνόσ  

Ο δικαιοφχοσ αποςτζλλει ταχυδρομικά ςτο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ μζςα ςε ςυνικθ ςφραγιςμζνο 

φάκελο (για λόγουσ ςαφινειασ καλείται ςτα επόμενα Φάκελοσ Δαπανϊν), τα ακόλουκα 

ςτοιχεία: 

 Φωτοαντίγραφο τθσ Ατομικισ του Βεβαίωςθσ , 

 Σο ςφνολο των αποδείξεων για τισ δαπάνεσ ςίτιςθσ του προθγοφμενου μινα, 

 Σθν απόδειξθ εγγραφισ ι ανανζωςθσ τθσ εγγραφισ του. 

 

Ειδικϊσ κατά τθν πρϊτθ αποςτολι των δαπανϊν ςίτιςθσ κα πρζπει να ςυνυποβάλει: 

 Φωτοτυπία τθσ πρϊτθσ ςελίδασ προςωπικοφ του Βιβλιαρίου Κατακζςεων όπου κα 

αποτυπϊνεται με ςαφινεια ο 27-ψιφιοσ κωδικόσ ΙΒΑΝ του λογαριαςμοφ ςτον 

οποίο το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ κα εμβάηει ανά τρίμθνο, το ποςό των τροφείων του 

εκκακαριςκζντοσ προθγοφμενου τριμινου. ΠΡΟΟΧΗ: Γίνεται δεκτόσ μόνο 

τραπεηικόσ λογαριαςμόσ τθσ Εκνικισ Σραπζηθσ. 

 

Εκκακάριςθ τροφείων από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 

Εγκφκλιοσ ΤΠΑΙΘΠΑ 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. Σο ακόλουκο παράδειγμα υπολογιςμοφ τροφείων αποςαφθνίηει τα 

ανωτζρω: 
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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. τον 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 Σιμοκατάλογοσ Λζςχθσ Αξιωματικϊν ΓΕ: 
 

Φαγθτό Σιμι 

Σςιποφρα με πατατοςαλάτα 4,00 € 

Μπιφτζκι γεμιςτό με πατάτεσ και ρφηι 3,70 € 

Κρεατόςουπα με Πατάτεσ, κολοκφκια και καρότα 3,50 € 

ουτηουκάκια 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 € 

Παςτίτςιο 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 € 

Μακαρόνια ναπολιτζν με τριμμζνο κεφαλοτφρι 1,20 € 

Πραςόρυηο 1,20 € 

Ρεβφκια ςοφπα 1,20 € 

Φακζσ με ρϊςικθ ςαλάτα και ελιζσ 1,20 € 

Λαχανόρυηο 1,00 € 
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Συρί Φζτα 1,00 € 

Γλυκό 1,00 € 

αλάτεσ 0,70 € 

Αναψυκτικό 0,60 € 

 

 

τοιχεία επικοινωνίασ 

Για τθν ενθμζρωςι των ενδιαφερομζνων ςχετικά με το Πρόγραμμα, τθν αποςτολι των 

Φακζλων Δαπανϊν και τθν αποςτολι υποδείξεων βελτιωτικϊν 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 11 608, 
Φαξ: 213-13 11 603 
e-mail: doy@ein.gr 
URL: www.sitisianapliroton.inedivim.gr 
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