
 

 
 

 

 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
  

Λαµία, 10 Μαρτίου 2016 

 

Καθηµερινά γεύµατα για 3.000 µαθητές  
 
Υπεγράφη σήµερα, η προγραµµατική σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
του Ινστιτούτου Prolepsis για την υλοποίηση του Προγράµµατος Σίτισης & Προώθησης Υγιεινής 
∆ιατροφής –  ∆ΙΑΤΡΟΦΗ σε σχολεία της Στερεάς Ελλάδας από τις 15 Μαρτίου.  
 
Το πρόγραµµα προβλέπει τη διάθεση καθηµερινών γευµάτων σε 3.000 µαθητές της Στερεάς 
Ελλάδας και συγχρηµατοδοτείται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Ίδρυµα Σταύρος 
Νιάρχος, ενώ υλοποιείται από το Ινστιτούτο «Prolepsis». Ενδεικτικά, το γεύµα περιλαµβάνει 
καθηµερινά ένα σάντουιτς ολικής αλέσεως µε κοτόπουλο, τυρί ή αυγό και λαχανικά ή µία πίτα 
µε λαχανικά, µαζί µε ένα φρέσκο φρούτο εποχής και γάλα ή γιαούρτι µε µέλι.   
 
Για την Περιφέρεια, τη σύµβαση υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης ο 
οποίος δήλωσε: «’Ίσως είναι µία από τις πιο σηµαντικές στιγµές της θητείας µας στην 
περιφέρεια. Σε λίγες ηµέρες θα ξεκινήσουµε να καλύπτουµε τις ανάγκες 3.000 µαθητών για 
καθηµερινό γεύµα. Είναι σηµαντική στιγµή και για άλλους δύο λόγους, γιατί αποφορτίζουµε τις 
οικογένειες αυτών των µαθητών από ένα µεγάλο άγχος για τα γεύµατα των παιδιών τους, αλλά 
και γιατί για ακόµη µία φορά αποδείξαµε ότι όταν ο δηµόσιος και ο ιδιωτικός τοµέας θέλουν, 
µπορούν να κάνουν πολλά πράγµατα. Γι’ αυτό το λόγο ευχαριστώ µέσα από την καρδιά µου το 
Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος που συγχρηµατοδοτεί αυτό το Πρόγραµµα αλλά και το Ινστιτούτο 
Prolepsis που το οργανώνει και το συντονίζει». 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος εκπροσώπησε ο Πρέσβης Βασίλης 
Κασκαρέλης ο οποίος, αφού συνεχάρη τον Περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη για την 
οικονοµική συµµετοχή της περιφέρειας, δήλωσε: « Είναι µεγάλη χαρά και ικανοποίηση για εµάς 
διότι βλέπουµε στη πράξη να υλοποιείται µία βασική ιδέα και πολιτική του Ιδρύµατος για την 
συνεργασία του δηµόσιου τοµέα µε τον ιδιωτικό. Η δωρεά προς την «Prolepsis» εντάσσεται 
στις πρωτοβουλίες του Ιδρύµατος για την αντιµετώπιση των δυσµενών επιπτώσεων της κρίσης 
στον πληθυσµό. Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία µε το Prolepsis, που κάνει µία εξαιρετική 
δουλειά, έχουµε διαθέσει, τα τελευταία πέντε χρόνια, 20εκατ. ευρώ για την σίτιση παιδιών σε 
σχολεία». 
 
Το Ινστιτούτο Prolepsis εκπροσώπησε η Πρόεδρος του και ∆ιευθύντρια του Εργαστηρίου 
Υγιεινής, Επιδηµιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής  Αθηνών, Καθηγήτρια 
Αθηνά Λινού. Η κ. Λινού τόνισε ότι είναι η πρώτη φορά που ένας δηµόσιος φορέας 
συνεργάζεται στο πλαίσιο ενός τέτοιου προγράµµατος παρέχοντας πόρους για τη σίτιση των 
παιδιών στα σχολεία. «Χαιρετίζουµε αυτή την πρωτοβουλία, η οποία στηρίζει έµπρακτα τους 
µαθητές και τις οικογένειες περιοχών της Στερεάς Ελλάδας που έχουν πληγεί περισσότερο από 



την κρίση. Συνέργειες αυτής της µορφής µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά στην 
αντιµετώπιση της φτωχοποίησης του πιο ευαίσθητου τµήµατος του πληθυσµού, που είναι τα 
παιδιά µας. Εδώ και πέντε χρόνια µε τη βοήθεια του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος έχουµε τη 
δυνατότητα να παρέχουµε υγιεινά γεύµατα σε παιδιά, τα οποία έχουν τεράστια ανάγκη, 
προωθώντας παράλληλα την υγιεινή διατροφή», είπε χαρακτηριστικά.   
 
Το Πρόγραµµα ∆ΙΑΤΡΟΦΗ υλοποιείται για 5η συνεχή σχολική χρονιά από το Ινστιτούτο 
Προληπτικής, Περιβαλλοντολογικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis σε σχολεία 
κοινωνικοοικονοµικά ευάλωτων περιοχών της χώρας, µε Μέγα ∆ωρητή το Ίδρυµα Σταύρος 
Νιάρχος και την υποστήριξη µεγάλου αριθµού ιδιωτών, ιδρυµάτων και εταιρειών. Το 
Πρόγραµµα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευµάτων και έχει 
διαθέσει από το 2012 µέχρι σήµερα περισσότερα από 11,5 εκατοµµύρια γεύµατα, σε 480 
περίπου σχολεία και 80.000 µαθητές σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερες πληροφορίες είναι 
διαθέσιµες στην ιστοσελίδα http://diatrofi.prolepsis.gr  


