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           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
                                                          

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗΣ) ΤΗΣ 18ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

7/2016 
 
          Στη Λαμία, σήμερα 18 Ιανουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 2:00 μ.μ., το Περιφερειακό 
Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6), κατόπιν της υπ’ αρίθμ. 
πρωτ. οικ. 11/12-1-2016 Πρόσκλησης, της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας 
κας Ασημίνας Παπαναστασίου, στην 3η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη 
ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση και λήψη και λήψη 
αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:  
 

Ε.Η.Δ. 
Θέμα 4ο 

Λήψη απόφασης έγκρισης πλαισίου συνεργασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
για την εφαρμογή του προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ που αφορά στη Σίτιση και 
Προώθηση Υγιεινής Διατροφής σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας. 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κα Ασημίνα 
Παπαναστασίου, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι:  
 
Παρόντες 
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 Η  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ασημίνα Παπαναστασίου 
 Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης 
 Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος  
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Ευθύμιος Καραΐσκος, Κωνσταντίνος Μίχος, Φανή 

Παπαθωμά, Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τασιός  
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως: 

 
Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

στην Καρδία της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α «Η Στερεά σε Νέα Τροχία -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 

1 Αναστασίου Γεώργιος √  1 Αγγελέτος Ιωάννης √  
2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  
3 Αργύρης Δημήτριος   √ 3 Γρεβενίτης Θωμάς √  
4 Αργυρίου Δημήτριος  √  4 Θηβαίος Νικόλαος  √ 
5 Βαρδακώστας Κων/νος   √ 5 Κουλούρης Γεώργιος √  
6 Βουρδάνος Δημήτριος  √  6 Μελισσάρης Ιωάννης  √  
7 Γκάβαλης Σταμάτιος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος √  
8 Καλαντζή Αικατερίνη √  8 Στουπής Νικόλαος  √  
9 Κάππος Ευστάθιος  √  9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος  √  
10 Καραγιάννης Κων/νος  √  10 Τσολάκη Σοφία √  
11 Καρακάντζας Αθανάσιος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 
12 Κατσαγούνος Ευάγγελος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος   √ 
13 Κατσαρός Χαράλαμπος  √ 12 Γιαννάκης Μιχαήλ √  
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14 Κελαϊδίτης Γεώργιος   √ 13 Γιαννόπουλος Αθανάσιος   √ 
15 Κοντζιάς Ιωάννης   √ 14 Ευαγγελίου Παναγιώτης  √  
16 Κούκουζας Ευάγγελος √  «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» 
17 Κυρίτσης Δημήτριος  √  15 Γκλέτσος Απόστολος  √  
18 Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη  √ 16 Πάνος Θεόδωρος  √  
19 Μπακομήτρος Κων/νος  √  «Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» 
20 Μπουρμάς Ηλίας  √  17 Γκικόπουλος Γεώργιος √  
21 Παπαναστασίου Ασημίνα √  18 Ντούρου Ιωάννα-Σοφία  √ 
22 Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων  √  «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» 
23 Περγαντάς Ιωάννης  √  19 Χαϊνάς Κων/νος  √  
24 Περλεπές Ιωάννης  √   «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» 
25 Σανίδας Ηλίας  √  20 Ζούμπος Βασίλειος   √ 
26 Σανιδάς Χαράλαμπος  √  
27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  
28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  
29 Φακίτσας Βασίλειος  √  
30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  
31 Ψυχογιός Γεώργιος √   

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 25 6 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 15 5 
 
          Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) 
Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα (40), η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. 
Ασημίνα Παπαναστασίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε ο 
υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Χαράλαμπος Κασαράς. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο 
αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
           
          Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, κα Ασημίνα Παπαναστασίου, έδωσε τον λόγο στον 
εισηγητή του 4ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνο Π. 
Μπακογιάννη, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την με αρίθμ. πρωτ.6703/38/15-1-2016 εισήγησή του 
και ανέφερε τα ακόλουθα: 
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
 

Ι.  τις δυσμενείς συνθήκες που έχει επιφέρει σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, η οικονομική 
κρίση των τελευταίων ετών, τη  δύσκολη οικονομική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί  στην χώρα μας και 
τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό συμπολιτών μας που ωθούνται στην ανέχεια, αλλά και λόγω των 
εκτάκτων συνθηκών που διαμορφώνονται στην οικονομία, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στοχεύει στη 
δημιουργία ενός δικτύου κοινωνικής φροντίδας στήριξης και αλληλεγγύης, με την ευθύνη και σοβαρότητα 
που επιβάλλεται στην υπάρχουσα συγκυρία. 

 
ΙΙ. Την με Αρ.Πρωτ. 7128/14-1-2016 επιστολή της Προέδρου του Ινστιτούτου Προληπτικής, 

Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis, κ. Λινού Α, μέσω της οποίας τέθηκαν υπόψη μας τα 
αναλυτικά στοιχεία που αναδεικνύουν τον ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο επισιτιστικής ανασφάλειας των 
μαθητών και το αίτημα επέκτασης του προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε επιπλέον σχολεία της περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας.    

 
ΙIΙ. Το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ, υλοποιείται από το 2012  και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (αρ. πρωτ. 142975/Δ2/14.09.2015 και 
Φ.14/1714/147/302/Δ1/21.09.2015, αρ. πρωτ. 159689/Γ7 της 03/10/2014, αρ. πρωτ. 112398/Γ7 της 
13.08.2013, αρ. πρωτ. 147471/Γ7 της 23/11/2012 και αρ. πρωτ. 36998/Γ7 της 03.04.2012). 

Το Πρόγραμμα, απευθύνεται σε μαθητές δημοσίων σχολείων κοινωνικοοικονομικά ευπαθών 
περιοχών όλης της χώρας, που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση, με στόχο την 
αντιμετώπιση των επισιτιστικών προβλημάτων. Υλοποιείται από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PROLEPSIS για τέταρτη 
συνεχόμενη χρονιά, κυρίως με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και παράλληλη οικονομική 
υποστήριξη από άλλα ιδρύματα, ιδιώτες και εταιρείες.  
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ΙV. Τους σκοπούς του έργου που είναι : 

α) η καθημερινή παροχή σε όλους τους μαθητές των σχολείων που συμμετέχουν ενός δωρεάν υγιεινού 
γεύματος (Σάντουιτς με κοτόπουλο ή αυγό ή τυρί και λαχανικά / τοστ με τυρί και λαχανικά/ άλλο 
αρτοσκεύασμα, πίτα με λαχανικά, φρέσκο φρούτο εποχής και γάλα ή γιαούρτι με μέλι). 
β) η προώθηση της υγιεινής διατροφής στους μαθητές και τις οικογένειες τους, μέσω του σχεδιασμού, 
αναπαραγωγής και διανομής εκπαιδευτικού υλικού (ενημερωτικό φυλλάδιο, αφίσες, εκπαιδευτικά 
παιχνίδια ή βιβλία) στα σχολεία που συμμετέχουν καθώς και 
γ) η καταγραφή της ανάγκης στα συμμετέχοντα σχολεία της Περιφέρειας. Η επιλογή των σχολείων θα 
γίνει σε συνεννόηση του Ινστιτούτου Prolepsis με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος με βάση αυστηρά 
κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και συγκεκριμένα: (α) Μέσο εισόδημα ανά Ταχυδρομικό Κωδικό, (β) 
ποσοστό μαθητών του σχολείου που αντιμετωπίζουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα τέτοιο, ώστε να μην 
μπορούν να καλύψουν τις καθημερινές  διατροφικές τους ανάγκες, όπως αυτό έχει δηλωθεί από την 
διεύθυνση του σχολείου, στην αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ, και (γ) καταγεγραμμένη 
επισιτιστική ανασφάλεια με βάση σταθμισμένα ερωτηματολόγια που έχουν συμπληρώσει οι γονείς των 
μαθητών, στις περιοχές που έχει υλοποιηθεί το Πρόγραμμα κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη. Τα 
σχολεία που θα συμμετέχουν θα προέρχονται από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδος. Σημειώνεται ότι ύστερα από γραπτή πρόσκληση του Ινστιτούτου Prolepsis προς όλα τα 
σχολεία Πανελλαδικά, κατά το τρέχον σχολικό έτος και μέχρι την 08/01/2016, έχουν υποβάλλει αίτημα 
ένταξης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ 2.065 σχολεία με 259.000 μαθητές, εκ των οποίων 109 σχολεία με 
10.124 μαθητές βρίσκονται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. 
 

 
V. Τον προϋπολογισμό του Προγράμματος για την Περιφέρειά μας, που ανέρχεται σε 434.000 

Ευρώ με έναρξη από τον Φεβρουάριο μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Για την υποστήριξη του 
έργου, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα διαθέσει ποσό 150.000 Ευρώ ως εξής : 

(α) Η διάθεση των ποσών θα προέλθει από τους Ίδιους Πόρους των Π.Ε.  
(β) θα ακολουθήσει τροποποίηση του προϋπολογισμού  (στη παρούσα συνεδρίαση) στο Π.Σ. και 

ενίσχυση των κωδικών για την διάθεση ποσού ύψους 150.000€  
(γ) Στη συνέχεια θα εγκριθεί από την  Ο.Ε., η δέσμευση των ανάλογων πιστώσεων  
(δ) θα προχωρήσει, η έγκριση δεσμεύσεων από κατά τόπους Υ.Δ.Ε.. 
(ε)  Θα γίνει η διάθεση με τη σύναψη σχετικής προγραμματικής σύμβασης [κατά τη διαδικασία που 

προβλέπει ο Νόμος]  με το Ινστιτούτο PROLEPSIS που θα αναλάβει τη διάθεση-διανομή των γευμάτων 
στα επιλέξιμα σχολεία. 

(στ) Η προμήθεια των τροφίμων θα γίνει με τη διαδικασία που προβλέπει ο Νόμος. 
 
 
VI. Για τη λήψη της ανωτέρω αποφάσεως άμεσα, υφίσταται κατεπείγουσα περίπτωση, λόγω της 

κρατούσης και επιδεινούμενης κατάστασης και των  κινδύνων που εγκυμονεί η όποια καθυστέρηση στην 
άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, που συναρτώνται με τη διαβίωση των πολιτών. 

 
 
VII. Επειδή το Συμβούλιό σας είναι αρμόδιο να αποφασίσει, κατ' άρθρο 163 του Ν.3852/2010.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 

 
Ι. Να θεωρηθεί το ζήτημα κατεπείγον και να εισαχθεί προς συζήτηση, εκτός ημερήσιας διατάξεως. 
      
ΙΙ. Να εγκριθεί το πλαίσιο συνεργασίας για σίτιση και προώθηση της υγιεινής διατροφής σε 

μαθητές σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
  
ΙΙΙ. Να εξουσιοδοτηθεί  ο Περιφερειάρχης, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, για τη σύναψη 

και εκτέλεσή της.          
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          Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
κατά πλειοψηφία, 

α) εγκρίνει το πλαίσιο συνεργασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την εφαρμογή του 
προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ που αφορά στη Σίτιση και Προώθηση Υγιεινής Διατροφής σε μαθητές 
σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας, β) εγκρίνει την σύναψη και 
τους όρους της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της εταιρείας 
«ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» με το διακριτικό τίτλο «ΙΝΣΤΙΤΟΥTΟ PROLEPSIS», σύμφωνα με το 
συνημμένο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της 
παρούσας απόφασης, γ) εξουσιοδοτεί το Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της 
σύμβασης και των σχετικών εγγράφων προκειμένου για την εκτέλεσή της και δ) ορίζει τους κ.κ. 1/ 
Φλώρου Χρυσούλα, ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, Προϊσταμένη της Δ/νσης Κοινωνικής 
Μέριμνας ΠΣΕ και 2/ Κάππο Γεώργιο, ειδικότητας ΠΕ Γεωτεχνικών, υπάλληλο της Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού ΠΕ Φθιώτιδας ως τακτικά μέλη στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης, με 
αναπληρωτές τους κατ’ αντιστοιχία τους κ.κ. 1/Κοντογιάννη Παναγιώτα, ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών 
Λειτουργών, Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΣΕ 
και 2/ Τσαμαδιά Απόστολο, ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού ΠΕ Φθιώτιδας. 
Κατά ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Γκικόπουλος. 
Λευκό ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Ευαγγελίου. 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω: 

                                                                                
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
  
  

ΑΣΗΜΙΝΑ Δ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
 
Για την υλοποίηση του έργου:  
 
«Επέκταση Εφαρμογής του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης 
Υγιεινής Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
 
 
Στ.... σήμερα ............... 2016 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
 
1) Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ που εκπροσωπείται από τον 
Περιφερειάρχη Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη 
 
2) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PROLEPSIS», που 
εδρεύει στη Νέα Ερυθραία Αττικής (οδός Αθηνάς αριθ. 2) και διατηρεί 
υποκατάστημα στο Μαρούσι Αττικής (οδός Φραγκοκκλησιάς αριθ. 7), 
με ΑΦΜ 090073178 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, που εκπροσωπείται νόμιμα 
από την Διαχειρίστρια αυτής, κα Αθηνά Λινού, 
 
συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω. 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
α) ................, 
β) ................, 
γ) ................, 
 
η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ΑΝΑΘΕΤΕΙ με την παρούσα στο 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PROLEPSIS το έργο:  
 
«Επέκταση Εφαρμογής του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης 
Υγιεινής Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
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ΑΡΘΡΟ 1ο  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
1) Το Έργο αφορά στην επέκταση εφαρμογής του Προγράμματος Σίτισης 
και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές δημοσίων 
σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
Το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ απευθύνεται σε μαθητές δημοσίων σχολείων 
κοινωνικοοικονομικά ευπαθών περιοχών όλης της χώρας, που 
πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση, με στόχο την 
αντιμετώπιση των επισιτιστικών προβλημάτων και υλοποιείται από το 
2012 από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PROLEPSIS για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, με 
Μέγα Δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και παράλληλη οικονομική 
υποστήριξη από άλλα ιδρύματα, ιδιώτες και εταιρείες. 
 
Το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ ξεκίνησε το 2012 και τελεί έκτοτε υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (αρ. 
πρωτ. 142975/Δ2/14.09.2015 και Φ.14/1714/147/302/Δ1/21.09.2015, 
αρ. πρωτ. 159689/Γ7 της 03/10/2014, αρ. πρωτ. 112398/Γ7 της 
13.08.2013, αρ. πρωτ. 147471/Γ7 της 23/11/2012 και αρ. πρωτ. 
36998/Γ7 της 03.04.2012). 
 
Στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ θα συμμετέχουν κατά το τρέχον σχολικό 
έτος τουλάχιστον 600 μαθητές στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με 
την οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και 
διαφόρων φορέων που έχει ήδη εξασφαλίσει το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PROLEPSIS. 
 
2) Το ΙΣΤΙΤΟΥΤΟ PROLEPSIS ενημέρωσε την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας για το παραπάνω Πρόγραμμα επισημαίνοντας πως εάν 
συμμετάσχει η Περιφέρεια οικονομικά σε αυτό με ποσό 150.000 ευρώ 
για το υπόλοιπο της σχολικής περιόδου 2015-2016 η προσφορά της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας θα διπλασιαστεί από το Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος με ισάξια χρηματική δωρεά, στο πλαίσιο των 
συμπληρωματικών κονδυλίων που προσφέρει το Ίδρυμα  Σταύρος 
Νιάρχος. Το αποτέλεσμα θα είναι να διπλασιασθεί  και ο αριθμός των 
σιτιζομένων μαθητών. 
 
Με βάση συνεπώς την πρόταση του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ PROLEPSIS, με το 
οικονομικό αντικείμενο της παρούσης θα  επιτευχθεί η αύξηση αριθμού 
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των σιτιζόμενων μαθητών κατά τουλάχιστον 950, που διπλασιάζεται με 
αντίστοιχη συμμετοχή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, έτσι ώστε ο 
τελικός αριθμός σιτιζόμενων θα αναχθεί σε τουλάχιστον 2500 μαθητές. 
 
3) Σκοπός του έργου είναι: 
α) η καθημερινή παροχή σε όλους τους μαθητές των σχολείων που 
συμμετέχουν ενός δωρεάν υγιεινού γεύματος, 
β) η προώθηση της υγιεινής διατροφής στους μαθητές και τις 
οικογένειές τους, μέσω του σχεδιασμού, αναπαραγωγής και διανομής 
εκπαιδευτικού υλικού (πχ. ενημερωτικό φυλλάδιο, αφίσες, 
εκπαιδευτικά παιχνίδια ή βιβλία) στα σχολεία που συμμετέχουν, καθώς 
και 
γ) η καταγραφή της ανάγκης στα συμμετέχοντα σχολεία (της 
Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας). 
 
4) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στα πλαίσια των κοινωνικών της 
δράσεων επιθυμεί την επέκταση του Προγράμματος στις άνω περιοχές 
με την δική της συμμετοχή, προσφέροντας πόρους για την επέκταση 
αυτή. Είναι αυτονόητο πως το συγκεκριμένο έργο δεν μπορεί παρά να 
γίνει σε συνεργασία και με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης 
με το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PROLEPSIS που ήδη υλοποιεί και χρηματοδοτεί 
τμήμα της δράσεως στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έχοντας την 
αναγκαία  εμπειρία και υποδομή, αλλά και μπορεί να εξασφαλίσει τους 
πόρους για την επέκτασή του, σύμφωνα με όσα αναφέρονται 
παραπάνω. 
 
5) Η επιλογή των σχολείων θα γίνει σε συνεννόηση του Ινστιτούτου 
Prolepsis με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με βάση αυστηρά 
κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και συγκεκριμένα: (α) Μέσο εισόδημα 
ανά Ταχυδρομικό Κωδικό, (β) ποσοστό μαθητών του σχολείου που 
αντιμετωπίζουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα τέτοιο, ώστε να μην 
μπορούν να καλύψουν τις καθημερινές  διατροφικές τους ανάγκες, 
όπως αυτό έχει δηλωθεί από την διεύθυνση του σχολείου, στην αίτηση 
συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ, και (γ) καταγεγραμμένη 
επισιτιστική ανασφάλεια με βάση σταθμισμένα ερωτηματολόγια που 
έχουν συμπληρώσει οι γονείς των μαθητών, στις περιοχές που έχει 
υλοποιηθεί το Πρόγραμμα κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη. Τα 
σχολεία που θα συμμετέχουν θα προέρχονται από όλες τις 
Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Σημειώνεται ότι ύστερα από γραπτή πρόσκληση του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
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PROLEPSIS προς όλα τα σχολεία Πανελλαδικά, κατά το τρέχον σχολικό 
έτος και μέχρι την 08/01/2016, έχουν υποβάλλει αίτημα ένταξης στο 
Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ 2.065 σχολεία με 259.000 μαθητές, εκ των 
οποίων 109 σχολεία με 10.124 μαθητές βρίσκονται στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
  
 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο  
ΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
Το Έργο περιλαμβάνει δύο στάδια με διάρκεια 5 μηνών έκαστο. Το 
περιεχόμενο των σταδίων αυτών περιγράφεται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 
 

Περιγραφή Από Έως 
 
Σίτιση (παροχή γεύματος) 
 
 

 
15/02/2016* 

 
15/6/2016 (λήξη σχολικού 

έτους) 
 

 
Αναπαραγωγή διανομή 
εκπαιδευτικού και 
ενημερωτικού υλικού και 
διαχείριση 
 

 
 

15/02/2016 

 
 

30/6/2016 

 
* Η ένταξη των σχολείων στο Πρόγραμμα θα είναι σταδιακή και θα 
ξεκινήσει την 15/02/2016 και θα ολοκληρωθεί την 29/02/2016, υπό τον 
όρο ότι θα έχουν προηγηθεί οι προβλεπόμενες χρηματοροές που 
προβλέπονται στο Άρθρο 3.  

 
ΑΡΘΡΟ 3ο  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 
1) Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 
εκατό πενήντα χιλιάδων Ευρώ (150.000 €). Το ανωτέρω ποσό θα 
καταβληθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στον υπ’ αριθμόν 
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(ΙΒΑΝ) GR74 0110 669 000 00 669 48 00 2309 λογαριασμό του 
Ινστιτούτου που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας ως εξής: 
 
Ποσό 75.000 € ως προκαταβολή εντός  εύλογου χρόνου από την 
υπογραφή  της σύμβασης και από την ένταξη της επέκτασης του 
Προγράμματος,  
Ποσό 37.500 € με καταβολή τον Μάρτιο του 2016 και  
Ποσό 37.500 € τον Ιούνιο του 2016 
 
2) Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PROLEPSIS θα εκδώσει το σχετικό τιμολόγιο για την 
είσπραξη του ποσού, και θα αναλάβει συνολικά τη διαχείριση των 
χρηματικών καταβολών σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Έργου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

 
Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας σύμβασης 
ορίζεται Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 
α) ................., 
β) ................., 
γ) ................., 
 
Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου 
που αναφέρεται στο άρθρο 1 και η εποπτεία εφαρμογής όλων των 
όρων της παρούσας σύμβασης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 
1) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει την υποχρέωση: 
α) Να χρηματοδοτήσει το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PROLEPSIS με το ποσό που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 της σύμβασης. 
β) Να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 4. 
 
2) Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PROLEPSIS αναλαμβάνει την υποχρέωση: 
α) Να υλοποιήσει το συμφωνηθέν έργο. 
β) Να συμμετέχει στη Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 4 και να 
παρέχει πληροφορίες και βοήθεια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του 
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για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα 
σύμβαση. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η διάρκεια της σύμβασης είναι  πέντε (5) μήνες, με αρχή την 
15/02/2016 και λήξη την 30/06/2016. Παράταση της χρονικής διάρκειας 
της παρούσας σύμβασης μπορεί να γίνει μετά από αιτιολογημένη 
απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και με σύμφωνη γνώμη των 
συμβαλλομένων μερών. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
1) Καμία τροποποίηση της σύμβασης αυτής δεν αναγνωρίζεται χωρίς 
έγγραφο που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. 
 
2) Η μη άσκηση των δικαιωμάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων από 
οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 
παραίτηση των συμβαλλόμενων μερών από τα δικαιώματα ή απαλλαγή 
από τις υποχρεώσεις τους, ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα 
συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από αυτή τη σύμβαση. 
 
3) Σε περίπτωση μη πιστής εφαρμογής της παρούσας σύμβασης με 
υπαιτιότητα του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ PROLEPSIS, η Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας, αποκτά μονομερώς το δικαίωμα της μη χρηματοδότησης 
μέρους ή συνόλου του έργου σύμφωνα με το άρθρο 5. Αναλόγως, στην 
περίπτωση υπαιτιότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, το 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PROLEPSIS δύναται μονομερώς να διακόψει τις υπηρεσίες 
του σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2, δικαιούται δε να λάβει το μέρος της 
χρηματοδότησης του έργου κατά το άρθρο 4 που θα ανταποκρίνεται 
στις μέχρι τότε παρασχεθείσες υπηρεσίες του. 
 
4) Τα πνευματικά δικαιώματα επί των στοιχείων που θα συλλεχτούν 
από τα σχολεία που θα συμμετέχουν στο έργου της παρούσης, θα έχει 
σε κάθε περίπτωση, αποκλειστικά το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PROLEPSIS. Η πρώτη 
συμβαλλόμενη θα έχει ωστόσο το δικαίωμα χρήσης των στοιχείων με 
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την υποχρέωση αναφοράς του ονόματος του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ PROLEPSIS 
σε οποιαδήποτε δημοσιοποίηση - ανακοίνωση αυτών και κατόπιν 
συνεννόησης με το Ινστιτούτο.  
 
Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα προγραμματική 
συμφωνία σε τέσσερα αντίτυπα, δυο για κάθε συμβαλλόμενο, τα οποία 
υπογράφονται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Αποκτά δε 
πλήρη ισχύ μετά την υπογραφή της. Οι αποφάσεις των αρμοδίων 
οργάνων των δύο συμβαλλομένων δια των οποίων εγκρίνεται η 
υλοποίηση του έργου που αφορά η παρούσα, αποτελούν 
συμπληρωματικά έγγραφα αυτής. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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