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ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
270 / 2019 

 
          Στη Λαμία, σήμερα 21 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πμ, το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας (Αινιάνων 6-8, Λαμία), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.: 231623/801 /15.10.2019 
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Ηλία Σανίδα, στην 8η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η 
οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη 
ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Χ. Σπανό, στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και 
σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των 
ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:    
    

Θέμα  19ο 

Η.Δ. 
α) Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας και του «Ινστιτούτο Prolepsis» για το έργο:  «Εφαρμογή του Προγράμματος 

Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής-“ΔΙΑΤΡΟΦΗ”  σε μαθητές σχολείων 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  για το 

σχολικό έτος 2019 - 2020». β) Ορισμός μελών στην  Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

Εισηγητής  Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας  & Κοινωνικής Μέριμνας κ.  Κων/νος Μπακομήτρος. 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. 

Ηλίας Σανίδας, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι:  
 

Παρόντες 
4) Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός 
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5) Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας 
6) Η Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σοφία Αγγελοπούλου- Παπανικολάου 
7) Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου: κ. Δρόσος Παρασκευάς  
8) Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ.: Γεώργιος Δελμούζος, Γεώργιος Κελαϊδίτης, 
Ηλίας Κυρμανίδης, Φανή Παπαθωμά, & Αριστείδης Τασιός. 
9) Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
 

Α/Α
"Επιμένουμε στην καρδιά

 της Ελλάδας"
Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α

"Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση 

Απόστολος Γκλέτσος"
Παρών/ούσα Απών/ούσα

1 Αναγνώστου Μαρία √ 1 Αγγελοπούλου- Παπανικολάου Σοφία √

2 Αποστολόπουλος Κων/νος √ 2 Αχινιώτης Χριστόφορος √

3 Βαρδακώστας Κων/νος √ 3 Γκλέτσος Απόστολος √

4 Βουρδάνος Δημήτριος √ 4 Δαύρης Ανδρέας √

5 Γαλάνης  Κων/νος √ 5 Δούρος Χρήστος √

6 Δελμούζος Γεώργιος √ 6 Δρένιος Σωτήριος √

7 Καλαντζή Αικατερίνη √ 7 Καρύκα Άννα √

8 Καραγιάννης Κων/νος √ 8 Κοντου Πηνελόπη √

9 Καρακάντζας Αθανάσιος √ 9 Κοροπούλη-Κατσιμίχα Βασιλική √

10 Κελαϊδίτης Γεώργιος √ 10 Πατσιούρας Γεώργιος √

11 Κούκουζας Ευάγγελος √ 11 Σιαλμάς Βασίλειος √

12 Κυρμανίδης Ηλίας √ 12

13 Μπακομήτρος Κων/νος √

14 Μπουρμάς Ηλίας √

15 Παπαθωμά Φανή √ Α/Α
"Στερεά Υπεροχής" Παρών/ούσα Απών/ούσα

16 Περγαντάς Ιωάννης √ 1 Ακριώτου Θεοδώρα √

17 Σανίδας Ηλίας √ 2 Αναγνωστάκης Δημήτριος √

18 Σανιδάς Χαράλαμπος √ 3 Λάμπου Σπυρίδων √

19 Τασιός Αριστείδης √ 4 Μελισσάρης Ιωάννης √

20 Τοούλιας Ανδρέας √ 5 Μπερμπερης Μωυσής √

19 1 6 Παρασκευάς Δρόσος 
√

Α/Α "Πατρίδα μας η Στερεά" Παρών/ούσα Απών/ούσα 7 Σκούρας Γεώργιος √

1 Βελισσαρίου Αναστάσιος √
7 0

2 Γέμελος Εμμανουήλ √ Α/Α "Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας" Παρών/ούσα Απών/ούσα

3 Μπατζελή Κατερίνα √ 1 Καραβασίλη Ιουλία √

4 Μπέτσιος Νικόλαος √ 2 Μπασδέκης Κων/νος √

5 Σωτηρόπουλος Κωνσταντινος √ 3 Χρονάς Αναστάσιος √

6 Φακος Χαράλαμπος √

Α/Α "Ελεύθερη Στερεά" Παρών Απών

Α/Α
"Ελληνική Αυγή για τη Στερεά" Παρών Απών

1 Βούλγαρης Αντώνιος 
√

1 Γιώτης Χαράλαμπος √ 1 0

Α/Α "Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα" Παρούσα Απούσα

1 Πολυζώη Νίκη √
0

Περιφερειακές Παρατάξεις Περιφερειακές Παρατάξεις

Σύνολο Συμβούλων

 "Πατρίδα μας η Στερεά"
6 0

Σύνολο Συμβούλων "Ελεύθερη Στερεά"

Σύνολο Συμβούλων "Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά 

Ελλάδα"
1 0

Σύνολο Συμβούλων "Ελληνική Αυγή για 

τη Στερεά"
1

Σύνολο Συμβούλων

 "Επιμένουμε στην καρδιά της Ελλάδας"

Σύνολο Συμβούλων

 "Στερεά Υπεροχής"

Σύνολο Συμβούλων

 "Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας"

Σύνολο Συμβούλων

"Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση 

Απόστολος Γκλέτσος"

10 1

3 0

 
 
Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) 
Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα οκτώ (48), (βάσει της αρ. πρωτ. 
192100/607/27.08.2019 αίτησης του κ. Σταμάτη Γκάβαλη εκκρεμεί η ορκωμοσία του) ο Πρόεδρος 
του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη 
υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Ασημίνα 
Μπακάρα. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης 
Παπαευσταθίου, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
Απών κατά τη συζήτηση και την ψήφιση του συγκεκριμένου θέματος, ήταν ο κ. Χαράλαμπος 
Γιώτης, καθώς κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησε από την 
συνεδρίαση σε ένδειξη διαμαρτυρίας, επειδή κατά την τοποθέτησή του διακόπηκε η σύνδεση 
internet με αποτέλεσμα να μην μεταδοθεί ζωντανά. Επίσης, απών κατά τη συζήτηση και ψήφιση 
του συγκεκριμένου θέματος ήταν και ο κ.  Κων/νος Μπασδέκης καθώς αποχώρησε  μετά τη 
συζήτηση και ψήφιση του 13ου θέματος. 
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 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας, έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
του 19ου θέματος ημερήσιας διάταξης , Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας  & Κοινωνικής 
Μέριμνας κ.  Κων/νο Μπακομήτρο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την μελέτη  της Γενικής 
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: 
 

ΘΕΜΑ: « Υλοποίηση Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» 
 
Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας των παιδιών και της παιδικής παχυσαρκίας μέσω 
πολιτικών και παρεμβάσεων σε ομάδες υψηλού κινδύνου  αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας, με σκοπό τη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία, την προαγωγή της υγείας και της ποιότητας ζωής των. 

Προκειμένου να επιτύχει τον παραπάνω της  σκοπό η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  χρηματοδοτεί την υλοποίηση 
του Προγράμματος Σίτισης & Προώθησης Υγιεινής Διατροφής «ΔΙΑΤΡΟΦΗ» σε σχολεία κοινωνικό οικονομικά 
ευπαθών περιοχών της. Το πρόγραμμα έχει διττό σκοπό να  

• Παρέχει σίτιση μέσα από ένα δωρεάν μικρό, υγιεινό γεύμα που μοιράζεται σε όλα τα παιδιά κάθε σχολείου 

• Προάγει την υγιεινή διατροφή ενθαρρύνοντας τους μαθητές και τις οικογένειές τους να υιοθετήσουν 
υγιεινές διατροφικές συνήθειες. 
 
To πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ υλοποιείται  από το Ινστιτούτο Prolepsis έναν μη κερδοσκοπικό επιστημονικό 
οργανισμό ο οποίος έχει σκοπό την προώθηση της ποιότητας ζωής και της υγείας των Ελλήνων. Πρωταρχικός 
στόχος του Ινστιτούτου είναι η προαγωγή της Δημόσιας Υγείας. Το πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ υλοποιείται από 
Ινστιτούτο από το 2012 και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων . 
 
Το σχολικό έτος 2018 – 2019 το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε 100 σχολεία με 6.127 μαθητές σε περιοχές της 
Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θράκης και Αρκαδίας. 

€. 

Το σχολικό έτος 2018 – 2019 υλοποιήθηκε σε  35 σχολεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  και διανεμήθηκα 
284. 976 γεύματα. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα. 

 
Συμπεράσματα από την υλοποίηση του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ τα προηγούμενα έτη 

Το πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ έχει υλοποιηθεί στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα σχολικά έτη 2015 – 2016, 2016 
– 2017 και 2018 – 2019. 

Το πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ υλοποιήθηκε τα σχολικά έτη2015 – 2016 & 2016 – 2017 σε 60 σχολεία αυτά τα έτη η 
Περιφέρεια συμμετείχε με 400.000 ευρώ και παράλληλα  το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος με άλλα 400.000€. 

Στα σχολεία που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα στην Περιφέρεια Στερεάς, τα αποτελέσματα της ποσοτικής 
ανάλυσης κατέδειξαν ότι 45,5% των οικογενειών των μαθητών βιώνουν επισιτιστική ανασφάλεια και 17,5% 
βιώνουν πείνα. Επιπλέον, ένα σημαντικό ποσοστό οικογενειών αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες. 

Συγκεκριμένα: 

• Στο 53,8% των οικογενειών τουλάχιστον ένας από τους δυο γονείς δεν εργαζόταν, ενώ στο 8,1% των 
οικογενειών δεν εργαζόταν κανείς από τους δυο γονείς. 

• 7,8% των παιδιών δεν καλύπτονταν από κάποιο ασφαλιστικό ταμείο 

• 46,6% των γονέων (κατά δήλωσή τους) βασίζονταν – συχνά ή ενίοτε – σε περιορισμένα είδη φθηνών 
τροφίμων για να σιτίσουν τα παιδιά τους, ενώ 31,1% δεν είχαν τη δυνατότητα να προσφέρουν στα παιδιά τους 
κατάλληλα γεύματα, με συνέπεια το 23,6% των παιδιών να μην τρέφεται αρκετά. 

Επιπλέον, μέσω του σταθμισμένου ερωτηματολογίου εκτίμησης της ποιότητας ζωής στην παιδική ηλικία 
μετρήθηκε με κατάλληλους δείκτες η ποιότητα ζωής των μαθητών που σχετίζεται με την υγεία. Συγκεκριμένα, το 
εν λόγω ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες: α) της σωματικής υγείας, β) της συναισθηματικής 
υγείας, γ) της κοινωνικής λειτουργικότητας και δ) της σχολικής λειτουργικότητας των μαθητών. Η ανάλυση των 
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αποτελεσμάτων έδειξε ότι 11,3% των μαθητών των σχολείων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αντιμετώπιζαν 
σοβαρά προβλήματα ποιότητας ζωής σχετιζόμενης με την υγεία.  

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, οι μαθητές των σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που συμμετείχαν 
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ αντιμετωπίζουν προβλήματα επισιτιστικής ανασφάλειας, ενώ σημαντικός αριθμός 
μαθητών έχει μη φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος (λιποβαρή, υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά) και δεν 
ακολουθεί υγιεινές διατροφικές συνήθειες. Το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην 
άμβλυνση αυτών των προβλημάτων μέσα από τα σημαντικά οφέλη του Προγράμματος που έχουν καταγραφεί 
τόσο για τα παιδιά όσο και για τις οικογένειές τους. 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ποσοτικής ανάλυσης που πραγματοποιείται, μέσω της 
καθημερινής σίτισης των μαθητών όχι μόνο αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα φαινόμενα επισιτιστικής 
ανασφάλειας και πείνας, όπου αυτά υφίστανται, αλλά ταυτόχρονα προάγεται και η σωματική και ψυχική υγεία 
των παιδιών, και βελτιώνονται οι διατροφικές τους συνήθειες. Πιο συγκεκριμένα, με βάση 839 ταυτοποιημένα 
ζεύγη ερωτηματολογίων (έναρξη- λήξη) που συγκεντρώθηκαν από τα σχολεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ κατά το σχολικό έτος 2018-2019, προέκυψαν τα παρακάτω: 

• Η μέση τιμή του δείκτη επισιτιστικής ανασφάλειας μειώθηκε κατά 5%. 

•  24,4% των οικογενειών που αντιμετώπιζαν επισιτιστική ανασφάλεια στην έναρξη του Προγράμματος, 
σταμάτησαν να αντιμετωπίζουν στη λήξη   

• 35,3% των μαθητών που δεν είχαν φυσιολογικό βάρος κατά την έναρξη του Προγράμματος, απέκτησαν 
φυσιολογικό βάρος στη λήξη του. 

• 17,1% των μαθητών που ακολουθούσαν το Μεσογειακό πρότυπο διατροφής σε χαμηλό ή μέτριο βαθμό, 
βελτίωσαν την διατροφή τους,  

• 91,3% των γονέων δηλώνουν πως τα παιδιά τους τρώνε γενικά πιο υγιεινά και συγκεκριμένα πως τρώνε 
περισσότερα: φρούτα (89,0%), λαχανικά (76,5%), γαλακτοκομικά (85,1%), όσπρια (74,4%), λαδερά 
(71,5%), ψάρια και θαλασσινά (67,7%) καθώς και δημητριακά ολικής άλεσης (69,5%), ενώ παράλληλα, 
τρώνε λιγότερα ανθυγιεινά σνακ (78,1%). 

• 91,7% των μαθητών και 85,1% των γονέων έχουν διευρύνει τις γνώσεις τους αναφορικά με την υγιεινή 
διατροφή, ενώ το 79,1% των μαθητών ζητά και στο σπίτι πιο υγιεινά φαγητά. 

 
Παράλληλα, αξιολογήθηκε η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των μαθητών με βάση διεθνή πρότυπα 
μετά από συμπλήρωση ειδικών ερωτηματολογίων από τους γονείς. Όπως φαίνεται 

• Σημαντική βελτίωση καταγράφηκε στον συνολικό δείκτη της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής 
(ποσοστό 52,6% των μαθητών) 

• 52,4% των μαθητών είχαν βελτιωμένη σωματική λειτουργικότητα κατά τη λήξη του Προγράμματος 

• 51,8% των μαθητών είχαν βελτιωμένη συναισθηματική λειτουργικότητα, συγκριτικά με την έναρξη της 
σχολικής χρονιάς 

• 38,4% και 32,8% των μαθητών παρουσίασε υψηλότερους δείκτες κοινωνικής και σχολικής 
λειτουργικότητας, αντίστοιχα, 

 

Στο πλαίσιο αξιολόγησης του προγράμματος, αξιολογήθηκε επίσης το επίπεδο των σχολικών επιδόσεων και της 
συμμετοχής των μαθητών σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες με βάση ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι 
γονείς. Ειδικότερα: 

• 83,1% των μαθητών αντιμετώπιζε μικρότερη δυσκολία στο να προσέχει μέσα στην τάξη 

• 66,2% των γονέων δήλωσε ότι το Πρόγραμμα επηρέασε θετικά το ενδιαφέρον του παιδιού κατά τη 
διάρκεια των μαθημάτων  

•  62,3% των γονέων δήλωσε ότι το Πρόγραμμα επηρέασε θετικά τη συγκέντρωση του παιδιού στα 
μαθήματά του (Γράφημα 3) 

• 62,1% των γονέων δήλωσε ότι το Πρόγραμμα επηρέασε θετικά την επίδοση του παιδιού στο σχολείο  
 

Όσο αφορά την οικονομική ενίσχυση που παρέχει το Πρόγραμμα στις οικογένειες των μαθητών: 

• 90,0% των γονέων δήλωσαν πως το Πρόγραμμα τους βοηθά οικονομικά 
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• 39,5% των γονέων δήλωσαν ότι πλέον δεν χρειάζεται να δίνουν κολατσιό στα παιδιά και συνεπώς 
εξοικονομούν τα αντίστοιχα χρήματα 

• 39,4% δήλωσαν ότι δεν χρειάζεται να δίνουν πλέον τα ίδια χρήματα που έδιναν στα παιδιά τους πριν 
ξεκινήσει το Πρόγραμμα για αγορές φαγητού από το κυλικείο του σχολείου 

• 79,2% των γονέων θεωρούν ότι το Πρόγραμμα καλύπτει κάποια υπαρκτή ανάγκη για πάνω από τις μισές – 
ή ακόμα και για σχεδόν όλες – τις οικογένειες μαθητών στα σχολεία που συμμετείχαν 

 
Ο θετικός αντίκτυπος του Προγράμματος επιβεβαιώνεται και από την ποιοτική αξιολόγηση. Σύμφωνα με τις 
μαρτυρίες των διευθυντών, των εκπαιδευτικών και των γονέων αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα υλοποίησης του 
Προγράμματος στα σχολεία τους, ιδιαίτερα λόγω των κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν κάποιες οικογένειες. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα αποτελεί κοινωνική στήριξη για τους οικονομικά 
ασθενέστερους μαθητές και τις οικογένειές τους και καταπολεμά την επισιτιστική ανασφάλεια στο σχολείο. 
Παράλληλα, βελτιώνει το σχολικό κλίμα καθώς, μέσω της καθημερινής εφαρμογής του, αποδυναμώνεται ο 
κοινωνικός στιγματισμός, καλλιεργείται η συλλογικότητα και η αλληλεγγύη μεταξύ των μαθητών και ενισχύονται 
τα συναισθήματα χαράς και ευχαρίστησης. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν περιπτώσεις μαθητών με 
επισιτιστική ανασφάλεια που, λόγω της καθημερινής σίτισης του Προγράμματος, συγκεντρώνονται και 
αποδίδουν καλύτερα στο μάθημα. Επίσης, αναφέρουν μείωση του σχολικού απουσιασμού, φαινόμενο που είχε 
παρατηρηθεί σε μαθητές που βίωναν επισιτιστική ανασφάλεια και οι γονείς τους καθώς δεν είχαν κολατσιό 
προτιμούσαν να τους κρατήσουν στο σπίτι. 

 
Αναφορικά με την προώθηση της υγιεινή διατροφής, η παροχή των δωρεάν υγιεινών γευμάτων στους μαθητές 
βελτιώνει τις διατροφικές τους συνήθειες και παραδειγματίζει τους γονείς ενώ, παράλληλα, ενισχύει το 
εκπαιδευτικό έργο των σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του οποίου αναπόσπαστο μέρος αποτελεί η 
υγιεινή διατροφή - ιδιαίτερα στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η δωρεάν, καθημερινή παροχή των υγιεινών 
γευμάτων σε όλους τους μαθητές των σχολείων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, οδηγεί στην ομαδική 
κατανάλωση, γεγονός που ενισχύει τη συνήθεια και τη βιωματική μάθηση υγιεινών διατροφικών επιλογών. Η 
επιρροή της παρέας / των φίλων κατά την ομαδική κατανάλωση αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα προς 
τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. 

 
 

Η υλοποίηση του προγράμματος την σχολική χρονιά 2019 - 2020 

Δεδομένων των προαναφερθέντων στοιχείων που σκιαγραφούν την ανάγκη, αλλά και τα σημαντικά 
πολλαπλά οφέλη του Προγράμματος για τους μαθητές και τις οικογένειές τους, προτείνεται η συνέχιση 
του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ για το σχολικό έτος 2019-2020 σε σχολεία της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
 
Με την παρούσα πρόταση προτείνεται η συνέχιση της υλοποίησης του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ για 4ο 

σχολικό έτος σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
κατά το σχολικό έτος 2019-2020. Στόχος είναι να συνεχίσουν να επωφελούνται οι μαθητές και οι οικογένειές 
τους τόσο από τον αναπτυξιακό χαρακτήρα του έργου όσο και από τα πολλαπλά οφέλη που καταγράφονται. 
Η υλοποίηση του Προγράμματος στην περιοχή έχει αποτελέσει μία καινοτόμα ενέργεια και πρωτοβουλία της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καθώς είναι η πρώτη περιφέρεια σε όλη την χώρα που υιοθέτησε το 
Πρόγραμμα. Ακολουθεί η περιγραφή της υλοποίησης του Προγράμματος στην Περιφέρεια, καθώς και το 
εκτιμώμενο κόστος για τη συμμετοχή περίπου 2.100 μαθητών που φοιτούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
 
Την υλοποίηση του Προγράμματος αναλαμβάνει το εξειδικευμένο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό 
του Ινστιτούτο Prolepsis και περιλαμβάνει τα εξής: 

1. Επιλογή σχολείων: Η επιλογή των σχολείων πραγματοποιείται με προκαθορισμένη μεθοδολογία που 
βασίζεται στην εφαρμογή των παρακάτω ενδεικτικών κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων επιλογής: 

i. ποσοστό μαθητών που αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια 
ii. γεωγραφική περιοχή 

ΑΔΑ: 7ΜΥΔ7ΛΗ-ΥΙ3



iii. ποσοστό παιδιών κάτω από το όριο της φτώχειας στον αντίστοιχο Ταχυδρομικό Κωδικό (ΤΚ) 

iv. ποσοστό των παιδιών με επισιτιστικό πρόβλημα σύμφωνα με τις δηλώσεις του διευθυντή 

v. είδος σχολείου (π.χ. ειδικό, διαπολιτισμικό, εσπερινό, μειονοτικό, πειραματικό)  

vi. βαθμίδα σχολείου 

vii. ύπαρξη κυλικείου 

viii. άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως ποσοστό πολύτεκνων οικογενειών ή ύπαρξη καταυλισμού 
Ρομά στον συγκεκριμένο ΤΚ, κτλ. 

 
Σημειώνεται, ότι λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα πρόσβασης και εξυπηρέτησης περιοχών με στόχο την 
εξοικονόμηση κόστους και την υλοποίηση του Προγράμματος βάσει των προδιαγραφών που έχουν 
τεθεί. 
 
2. Σίτιση: Θα διατίθεται σε καθημερινή βάση στο σύνολο των μαθητών των σχολείων που θα 
συμμετέχουν δωρεάν ένα υγιεινό γεύμα, το οποίο ενδεικτικά θα αποτελείται από τα παρακάτω: 

i. Σάντουιτς ή αρτοσκεύασμα ή πίτα καθημερινά 
ii. Φρέσκο φρούτο καθημερινά 
iii. 3 φορές την εβδομάδα γάλα ή γιαούρτι 
 
Το προσωπικό του Ινστιτούτου είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό και την παρακολούθηση των 
παραγγελιών και της διανομής των γευμάτων, τον συντονισμό και την επικοινωνία με τα σχολεία 
αναφορικά με τα γεύματα και τη διαχείριση οποιουδήποτε σχετικού ζητήματος με τους προμηθευτές 
των γευμάτων. 
 
3. Καθορισμός διαιτολογίου: Η Επιστημονική Ομάδα (ιατροί, διαιτολόγοι - διατροφολόγοι, τεχνολόγος 
τροφίμων) του Ινστιτούτου σχεδιάζει το γεύμα. O σχεδιασμός των γευμάτων γίνεται βάση: α) του 
εγχειριδίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας «Food and nutrition policy for schools. A tool for the 

development of school nutrition programmes in the European Region. WHO Copenhagen 2006», β) τις 
πρόσφατες συστάσεις για τις ανάγκες σε ενέργεια, μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά συστατικά κατά 
την παιδική και εφηβική ηλικία, από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) και γ) του 
«Εθνικού Διατροφικού Οδηγού για Βρέφη, Παιδιά και Εφήβους» 
 
Βασικός σκοπός είναι τόσο η κάλυψη των βασικών διατροφικών αναγκών και η παροχή θρεπτικών 
συστατικών, όσο και η ενθάρρυνση της υιοθέτησης υγιεινών διατροφικών συνηθειών από τους 
μαθητές. Έμφαση θα δοθεί (α) στην αυξημένη περιεκτικότητα των γευμάτων σε πρωτεΐνες, βιταμίνες, 
ιχνοστοιχεία και φυτικές ίνες, (β) την απουσία συντηρητικών και γ) τη μειωμένη περιεκτικότητα 
γλυκαντικών ουσιών και αλατιού. Κατά τη διάρκεια του έργου, το προσωπικό του Ινστιτούτου οφείλει να 
παρακολουθεί την αποδοχή των γευμάτων από τους ωφελούμενους και να προχωρά σε οποιαδήποτε 
προσαρμογή όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 
 
4. Ενημέρωση των εμπλεκόμενων: Οι διευθυντές των συμμετεχόντων σχολείων θα ενημερωθούν από 
το προσωπικό του Ινστιτούτου αναφορικά με τις διαδικασίες εφαρμογής του έργου. Κατά το διάστημα 
της προετοιμασίας για την ένταξη του εκάστοτε σχολείου θα  αποσταλεί σε κάθε οικογένεια 
ωφελούμενου μαθητή ενημερωτικός φάκελος. Ο φάκελος θα περιλαμβάνει ενημερωτική επιστολή για 
το Πρόγραμμα και την οικονομική υποστήριξη της Περιφέρειας, καθώς και ερωτηματολόγιο για την 
καταγραφή της ανάγκης. Αντίστοιχα, κατά τη λήξη του Προγράμματος θα αποσταλεί ερωτηματολόγιο 
για την αξιολόγηση του έργου. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου θα λειτουργεί ανοιχτή γραμμή 
επικοινωνίας για οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο επιθυμεί να θέσει ερωτήματα ή να αιτηθεί πληροφορίες. 
 
5. Παρακολούθηση διαδικασιών και έλεγχος ποιότητας: Ο έλεγχος των διαδικασιών υλοποίησης του 
Προγράμματος στα σχολεία θα πραγματοποιείται μέσω συχνών επισκέψεων στα σχολεία και 
εβδομαδιαίας τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους εμπλεκόμενους (Υπεύθυνους Προγράμματος ή 
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Διευθυντές), οι οποίες θα πραγματοποιούνται από μέλος /συνεργάτη του Ινστιτούτου ή/και υπαλλήλους 
των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν Μέριμνας. Επιπλέον, θα πραγματοποιούνται δειγματοληψίες για 
τη διενέργεια οργανοληπτικών και χημικών εξετάσεων των τροφίμων, ώστε να ελέγχονται η τήρηση των 
τεχνικών προδιαγραφών και θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων. 
 
6. Προώθηση της υγιεινής διατροφής: Το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του Ινστιτούτου θα 
σχεδιάσει και θα υλοποιήσει εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις για μαθητές και γονείς με στόχο 
την προώθηση της υγιεινής διατροφής. 
 
7. Αξιολόγηση Προγράμματος: Θα αποσταλούν ερωτηματολόγια κατά την έναρξη και λήξη του 
Προγράμματος στους γονείς των μαθητών. Τα ερωτηματολόγια θα συλλεχθούν από το προσωπικό του 
Ινστιτούτου, το οποίο θα αναλάβει επίσης τη μηχανογράφηση και ανάλυσή τους. 
 
Χρονοδιάγραμμα Έργου 

Η έναρξη των προπαρασκευαστικών εργασιών προτείνεται να πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2019 
με την υλοποίηση των παρακάτω ενεργειών: 

 επιλογή των συμμετεχόντων σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020 

 τηλεφωνική επικοινωνία και ενημέρωση των διευθυντών των σχολείων 

 σχεδιασμός, αναπαραγωγή και αποστολή ενημερωτικού φακέλου στους γονείς των μαθητών 

Η σίτιση στα σχολεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας θα ξεκινήσει στις αρχές Δεκεμβρίου του 2019 
(2-9/12/2019),( εφόσον έχει υπογραφεί έγκαιρα η Προγραμματική Σύμβαση),  ενώ το Πρόγραμμα 
προβλέπεται να ολοκληρωθεί με τη λήξη της σχολικής χρονιάς στις 19 Ιουνίου 2020. 

 
Προϋπολογισμός 

Το κόστος υλοποίησης του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε 2.100 μαθητές στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας για το χρονικό διάστημα από τον Νοέμβριο του 2019 έως και τον Ιούνιο του 2020 (19/6/2020) 

ανέρχεται σε 400.000€.. 

 

Και στη συνέχεια ο εισηγητής έθεσε υπόψη του Σώματος τη  με αριθμ πρωτ. 
296/231245/15.10.2019  εισήγησή του : 

 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 17 «Προγραμματικές Συμβάσεις» του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 81), όπως τροποποιήθηκε από το 
άρθρο 89 του Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 21). 

2. Την υπ’ αριθ. Δ23/οικ. 25930/2011 (ΦΕΚ Β΄1652/09.06.2016) Απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Υγείας - Οικονομικών, με 
θέμα «Σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 

3. Την υπ’ αριθ. Δ23/44261/3597/12-10-2016 (ΦΕΚ 3556 Β/2016) Απόφαση της Αναπλ. 
Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα “Ειδική 
πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης δεκαπέντε (15) Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής 
υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα” δυνάμει της οποίας 
πιστοποιήθηκε και το Ινστιτούτο Prolepsis ως φορέας παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής 
Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 144222/Δ2/ 17-09-2019.. έγγραφο  του Υπουργείου Παιδείας, και 
Θρησκευμάτων (Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π/θμιας, Διεύθυνση 
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Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Υποστήριξης 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία)  –με θέμα «Πρόγραμμα 
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, και Θρησκευμάτων», με το οποίο βεβαιώνεται ότι το 
πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ για το σχολικό έτος 2019-2020 τελεί υπό την αιγίδα του ΥΠΠΘ. 

 

5. Τις συνεχιζόμενες 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. 

6. Το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PROLEPSIS» και εφεξής το «Ινστιτούτο 
Prolepsis», η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, του Υπουργείου 
Υγείας, με αριθμό μητρώου 0456, και ειδικότερα το άρθρο 4, όπου αναφέρονται οι κοινωφελείς 
σκοποί της εταιρείας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η ανάληψη συνεργασιών με ΟΤΑ 
για την παροχή ανθρωπιστικής και επισιτιστικής βοήθειας, καθώς και η οργάνωση, ενίσχυση 
και εκτέλεση προγραμμάτων στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας, αλλά και της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

7. Ότι το Ινστιτούτο Prolepsis σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υλοποίησε 
με ιδιαίτερη επιτυχία, τις σχολικές χρονιές 2015 -2016 & 2016 - 2017, πρόγραμμα σίτισης και 
προώθησης της υγιεινής διατροφής με την ονομασία ΔΙΑΤΡΟΦΗ,  συμβάλλοντας έτσι 
σημαντικά στην ανακούφιση οικογενειών που αντιμετωπίζουν προβλήματα επισιτιστικής 
ανασφάλειας προσφέροντας, καθημερινά και δωρεάν υγιεινά γεύματα σε 47  δημόσια σχολεία 
της Περιφέρειας. 

8. Την ανάγκη υλοποίησης  του προγράμματος  για το νέο σχολικό έτος 2019 - 2020 (που 
τελείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων) στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. 

9. Τους σκοπούς του έργου: 
α) Καθημερινή παροχή σε όλους τους μαθητές των σχολείων που συμμετέχουν στο 
Πρόγραμμα ενός δωρεάν υγιεινού γεύματος. 

β) Προώθηση της υγιεινής διατροφής στους μαθητές και τις οικογένειες τους, μέσω του 
σχεδιασμού αναπαραγωγής και διανομής εκπαιδευτικού υλικού. 

γ) Η καταγραφή της ανάγκης στα συμμετέχοντα σχολεία της Περιφέρειας.  

10.  Την με αρ. πρωτ. 11760 από 26/09/2019 επιστολή της Διαχειρίστριας του Ινστιτούτου 
Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis, κας Αθηνάς Λινού, μέσω 
της οποίας τέθηκαν υπόψη αφενός οι στόχοι του προγράμματος για τη  σχολική χρονιά  2019-
2020 και αφετέρου οι ευχαριστήριες επιστολές των σχολείων που συμμετείχαν το 
προηγούμενο έτος εφαρμογής, δηλαδή κατά το σχολικό έτος 2018-2019. 

11. Την πρόταση του Ινστιτούτου Prolepsis για την υλοποίηση του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
για το σχολικό έτος 2019-2020 σε σχολεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τη συμμετοχή 
της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 

12. Την αριθμ. 225/2019 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 5η 
Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2019 που 
αφορά το πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των 
Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ) 
(ΑΔΑ:ΩΠΡΥ7ΛΗ-ΣΕΜ). 

13. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει η απαιτούμενη εξειδικευμένη τεχνογνωσία και η δυνατότητα εκ 
μέρους της Περιφέρειας υλοποίησης  του έργου. 

14. Την Μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. 

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

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 
 
Ι. Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
και του «Ινστιτούτο Prolepsis» για το έργο: «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και 
Προώθησης Υγιεινής Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  για το σχολικό έτος 2019 – 
2020. 

ΙΙ. Να οριστεί η κοινή τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος. με προτεινόμενα  
μέλη  από την πλευρά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας την Προϊσταμένη της Δ/νσης 
Κοινωνικής Μέριμνας,  κ. Φλώρου Χρυσούλα με αναπληρωτή της τον κο Γεώργιο Κάππο 
υπάλληλο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, και την κα Παναγιώτα Κοντογιάννη 
προϊστ τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Στ. 
Ελλάδας με αναπληρωτή της  τον κο Απόστολο Τσαμαδιά υπάλληλο της  Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού. 
       

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗ  
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν 4368/2016   

Μεταξύ 

 

«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

 

και της  

 

« ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» 

με τον διακριτικό τίτλο 

«Ινστιτούτο Prolepsis»,  

  

  

γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ    

  

«Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής -ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος  2019 - 2020» 

 

 

Λαμία,  Νοέμβριος  2019 

ΑΔΑ: 7ΜΥΔ7ΛΗ-ΥΙ3



 

 

 

Στην Λαμία  σήμερα     /    / 2019  οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

1) Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, που εδρεύει στην Λαμία, Λεωφ. Καλυβίων 2,  ΑΦΜ 
997947718, Δ.Ο.Υ. Λαμίας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη  Φάνη Χ. Σπανό. 

2) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο 
«Ινστιτούτο Prolepsis», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (οδός Φραγκοκκλησιάς αριθ. 7), με 
ΑΦΜ 090073178 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από την Διαχειρίστρια 
αυτής, κα Αθηνά Λινού, 

 

συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 

 

Έχοντας υπόψη την κείμενη Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές 
ισχύουν κάθε φορά: 

16. Το άρθρο 17 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 81), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 89 του Ν. 
4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’ 21). 

17. Το ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 
διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87).  

18. To π.δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α’ 241) 
όπως ισχύει 

19. Το άρθρο 11 του ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος 
Κοινωνικής Φροντίδας & λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 30). 

20. Το ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25 ΕΕ)» (ΦΕΚ. Α΄ 147/2016), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

21. Το ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

22. Την υπ’ αριθ. Δ23/οικ. 25930/2011 (ΦΕΚ Β΄1652/09.06.2016) Απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Υγείας - 
Οικονομικών, με θέμα «Σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 

23.   Την υπ’ αριθ. Δ23/44261/3597/12-10-2016 (ΦΕΚ 3556 Β/2016) Απόφαση της 
Αναπλ. Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με 
θέμα “Ειδική πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης δεκαπέντε (15) Ν.Π.Ι.Δ. ως 
φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα” 
δυνάμει της οποίας πιστοποιήθηκε και το Ινστιτούτο Prolepsis ως φορέας παροχής 
υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.  

24. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 144222/Δ2/17-09-2019 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π/θμιας, Διεύθυνση 
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Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης,  Διεύθυνση 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Διεύθυνση 
Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία) –με 
θέμα «Πρόγραμμα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με το 
οποίο βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ για το σχολικό έτος 2019-2020 τελεί 
υπό την αιγίδα του ΥΠΠΘ. 

25. Το γεγονός ότι το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ εξυπηρετεί αποκλειστικά κοινωφελείς 
σκοπούς για την προώθηση της υγείας των μαθητών και της κοινωνικής αλληλεγγύης, 
καθώς προσφέρει δωρεάν, σε καθημερινή βάση, σε όλους τους μαθητές των σχολείων 
που επιλέγονται με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και συμμετέχουν, ένα πλήρες γεύμα 
ημερησίως, προωθώντας παράλληλα την υγιεινή διατροφή μέσω εκπαιδευτικού υλικού 
και δράσεων που απευθύνονται στους μαθητές και τις οικογένειές τους, ενώ από τα 
καταγεγραμμένα αποτελέσματα του Προγράμματος, αποδεικνύεται ότι μειώνει την 
επισιτιστική ανασφάλεια, μειώνει τον αριθμό των ελλιποβαρών, αλλά και των 
υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών και βελτιώνει τις διατροφικές συνήθειες των 
παιδιών. 

26. Το γεγονός ότι το Ινστιτούτο Prolepsis σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας υλοποίησε με ιδιαίτερη επιτυχία κατά τις σχολικές χρονιές 2015 -2016, 2016-
2017 και 2018 – 2019 πρόγραμμα σίτισης και προώθησης της υγιεινής διατροφής με την 
ονομασία ΔΙΑΤΡΟΦΗ, συμβάλλοντας  σημαντικά στην ανακούφιση οικογενειών που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα επισιτιστικής ανασφάλειας προσφέροντας, καθημερινά και 
δωρεάν υγιεινά γεύματα σε δημόσια σχολεία της Περιφέρειας.  

27. Την με αρ. πρωτ. 11760 από 26/09/2019 επιστολή της Διαχειρίστριας του 
Ινστιτούτου Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis, κας 
Αθηνάς Λινού, μέσω της οποίας τέθηκαν υπόψη αφενός οι στόχοι του προγράμματος για 
τη  σχολική χρονιά  2019-2020 και αφετέρου οι ευχαριστήριες επιστολές των σχολείων 
που συμμετείχαν το προηγούμενο έτος εφαρμογής, δηλαδή κατά το σχολικό έτος 2018-
2019. 

28. Την πρόταση του Ινστιτούτου Prolepsis για την υλοποίηση του Προγράμματος 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ για το σχολικό έτος 2019-2020 σε σχολεία της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, με τη συμμετοχή της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 

29. Την από 01/08/2018 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων του Ινστιτούτου 
Prolepsis με θέμα: «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας, με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου “Εφαρμογή του Προγράμματος 
Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής – ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σχολείων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για 
το έτος 2019 - 2020». 

30. Την αριθμ    /2019  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ:) Απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου  έγκρισης του πλαισίου συνεργασίας της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και του «Ινστιτούτου Prolepsis» για την εφαρμογή του προγράμματος 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ που αφορά στη Σίτιση και Προώθηση Υγιεινής Διατροφής σε μαθητές 
σχολείων Α’ βάθμιας & Β’ βάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για 
το σχολικό έτος 2019-2020. 

31. Την υπ’ αριθ. πρωτ. /00-008-19 (ΑΔΑ:.   ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί Ελέγχου Νομιμότητας της ως άνω υπ’ αριθ. 
…/2019. απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

32. Tην υπ΄ αριθ.  /00-00-2019  έγκριση δέσμευσης πίστωσης που καταχωρήθηκε με α/α 
και ΑΑ Βεβ:  στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Οικονομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ….., ΑΔΑΜ: ………..).. 

33. Την αριθμ   /  -00-2019 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Επιτρόπου Ν. Φθιώτιδας  
σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης  
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34. Την υπ’ αριθμ.  Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ΑΝΑΘΕΤΕΙ με την παρούσα στο Ινστιτούτο Prolepsis το έργο: 

 

«Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2019 - 2020». 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

1) Το Έργο αφορά στην εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής 
Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης  της  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2019 - 2020. 

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 
Ινστιτούτο Prolepsis για ένατη συνεχόμενη χρονιά, με Ιδρυτικό 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.144222/Δ2/17/09/2019, αρ. πρωτ 
154572/ΓΔ4/18/09/2018, αρ. πρωτ. 125632/Δ2/2407.2017, αρ. πρωτ. 125228/Δ2/28/07/2016 και 
Φ.14/1490/123341/Δ1/26-07-2016, αρ. πρωτ. 142975/Δ2/14/09/2015, αρ. πρωτ. 
Φ14/1714/147302/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). 

2) Το Ινστιτούτο Prolepsis ενημέρωσε την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την πρόταση 
υλοποίησης του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ κατά το σχολικό έτος 2019-2020. Με βάση την 
πρόταση και την σχετική απόφαση της Περιφέρειας, με το οικονομικό αντικείμενο της παρούσης, 
ο τελικός αριθμός των σιτιζόμενων μαθητών θα αναχθεί σε περίπου 2.100 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 και της υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων στα σχολεία που συμμετέχουν, καθώς 
και 

γ) η καταγραφή της ανάγκης στα συμμετέχοντα σχολεία (της Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας). 

4) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο των κοινωνικών της δράσεων επιθυμεί την 
εφαρμογή του Προγράμματος στα σχολεία της Περιφέρειας με την δική της συμμετοχή για το 
σχολικό έτος 2019 - 2020, προσφέροντας πόρους.  

5) Είναι αυτονόητο πως το συγκεκριμένο έργο δεν μπορεί παρά να γίνει σε συνεργασία και με 
την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Ινστιτούτο Prolepsis, που έχει την αναγκαία 
εμπειρία και υποδομή, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω. 

6) Η επιλογή των σχολείων θα γίνει σε συνεννόηση του Ινστιτούτου Prolepsis με την Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και συγκεκριμένα: (α) Μέσο εισόδημα 
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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, σε συνδυασμό 
με τα σχετικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Περιφέρεια. Τα σχολεία που θα συμμετέχουν 
θα προέρχονται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Το Έργο θα έχει διάρκεια από την …/11/2019 έως το τέλος του σχολικού έτους, ήτοι την 
19/06/2020. Το περιεχόμενο των σταδίων αυτών περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Περιγραφή Από Έως 

Σίτιση (παροχή γεύματος) …/12/2019 15/6/2020 

Διαχείριση έργου και οργάνωση 
και υλοποίηση εκπαιδευτικών 
δράσεων  

 

…/11/2019 

 

19/6/2020 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

1) Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των  τετρακοσίων χιλιάδων 
(400.000,00 €) και θα χρηματοδοτηθεί από τον ΚΑΕ 02.01.071.9899.01 (Λοιπές Δαπάνες 20% 
Έργα Περιφέρειας)  

2) Το ανωτέρω ποσό θα καταβληθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στον υπ’ αριθμόν 
(ΙΒΑΝ) GR74 0110 669 000 00 669 48 00 2309 λογαριασμό του Ινστιτούτου που τηρείται στην 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας ως εξής 

• Ποσό 100.000,00 € ως προκαταβολή  με την υπογραφή της παρούσας εντός ευλόγου 
διαστήματος από την υπογραφή της σύμβασης και μετά από Βεβαίωση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης ότι πραγματοποιήθηκε η έναρξη του έργου 
 

• Ποσό 200.000,00 € εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής  εκ μέρους της 
επιτροπής παρακολούθησης των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την 
31/03/2020. Μετά την άπρακτη πάροδο 20ημέρου από την ημερομηνία υποβολής από το 
Ινστιτούτο του δελτίου πεπραγμένων των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την 
31/03/2020, τεκμαίρεται η  προσήκουσα παραλαβή των εργασιών εκ μέρους της 
επιτροπής παρακολούθησης. 

• Ποσό 100.000,00 € με την βεβαίωση εκ μέρους της Επιτροπής Παρακολούθησης της 
ολοκλήρωσης  του έργου, και σε κάθε  περίπτωση το αργότερο εντός  τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τελευταίου δελτίου πεπραγμένων του έργου 
από το Ινστιτούτο. Μετά την άπρακτη πάροδο 20ημέρου από την ημερομηνία υποβολής 
από το Ινστιτούτο του δελτίου ολοκλήρωσης του έργου, τεκμαίρεται η προσήκουσα 
παραλαβή του συνόλου του έργου εκ μέρους της επιτροπής παρακολούθησης. 
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Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης οποιασδήποτε από τις ως άνω τιθέμενες ημερομηνίες 
καταβολών της χρηματοδότησης, το Ινστιτούτο θα έχει το δικαίωμα είτε να αναστείλει την 
εκτέλεση του Έργου έως την αποπληρωμή κάθε δόσης, είτε να διακόψει στο σύνολό της την 
εκτέλεση του Έργου.  

3) Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PROLEPSIS Προσκόμισε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 3% του 
έργου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο με την ολοκλήρωση του έργου 
της σύμβασης.  

4) Το Ινστιτούτο  Prolepsis, θα εκδώσει το/τα σχετικό/α τιμολόγιο/α για την είσπραξη του ποσού 
και θα αναλάβει συνολικά τη διαχείριση των χρηματικών καταβολών σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό του Έργου. 

5). Ενδεικτικός αναλυτικός προϋπολογισμός του έργου παρουσιάζεται στο Παράρτημα A 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας σύμβασης ορίζεται Επιτροπή 
αποτελούμενη από τους: 

10) κα Χρυσούλα Φλώρου, προϊσταμένη  της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας με 
αναπληρώτή της τον κο Γεώργιο Κάππο υπάλληλο της Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού. 

11) κα Παναγιώτα Κοντογιάννη προϊστ τμηματ Κοινωνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής 
Μέριμνας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας με αναπληρωτή της  τον  Απόστολο Τσαμαδιά υπάλληλο 
της της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

12) κα Άννα-Μαρία Χάβιαρη, υπεύθυνη Διαχείρισης Εφαρμοσμένων Προγραμμάτων του 
Ινστιτούτου Prolepsis με αναπληρώτριά της την κα. Γεωργία Τσιάκα του ίδιου Ινστιτούτου.  

Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου που αναφέρεται στο 
άρθρο 1, η εποπτεία εφαρμογής όλων των όρων της παρούσας σύμβασης και η παραλαβή των 
εργασιών μέχρι 31/03/2020 καθώς και του συνόλου των εργασιών της σύμβασης μετά την 
ολοκλήρωσή τους συντάσσοντας σχετικό πρακτικό. Επίσης η επιτροπή παρακολούθησης 
υποβάλλει έκθεση  για την πορεία υλοποίησης του έργου στους εποπτεύοντες και 
επιχορηγούντες φορείς και βεβαιώνει την έναρξη και καλή εκτέλεση του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Για την εκπλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει:  

α) Να παρέχουν κάθε αναγκαία διευκόλυνση στην Επιτροπή Παρακολούθησης. 

β) Να παρέχουν κάθε αναγκαία διευκόλυνση μεταξύ τους και να λαμβάνουν αναγκαία μέτρα που 
αποσκοπούν στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.  

γ) Να παρέχουν τη δυνατότητα απασχόλησης του προσωπικού τους που κρίνεται αναγκαίο για 
την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της σύμβασης και για το διάστημα ισχύος αυτής. 

 

δ) Να συντάξουν δελτίο οικονομικών στοιχείων και πεπραγμένων το οποίο θα υποβάλλουν στην 
επιτροπή παρακολούθησης με την λήξη του προγράμματος. 

 

1) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει την υποχρέωση: 
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α) Να χρηματοδοτήσει το Ινστιτούτο 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 εντός της προβλεπόμενης διάρκειας και 
χρηματοδότησης, με ίδια μέσα ή αναθέτοντας σε τρίτους με κριτήριο την παροχή υψηλής 
ποιότητας υπηρεσιών και τροφίμων.  

β) Να συμμετέχει στη Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 4 και να παρέχει πληροφορίες και 
βοήθεια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων 
προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει την …/11/2019 και λήγει την 19/06/2020. Παράταση της 
χρονικής διάρκειας της παρούσας σύμβασης για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών κατ’ 
ανώτατο, μπορεί να γίνει μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης 
και με σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων μερών. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΡΗΤΡΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι 
θεωρούνται  ουσιώδεις στο σύνολό τους και χωρίς καμία εξαίρεση, ή η παράβαση των 
διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, 
παρέχει αυτομάτως στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να 
αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. 

Σε περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης υλοποίησης του φυσικού και  οικονομικού 
αντικειμένου της παρούσας, ή μη τήρησης των υποχρεώσεών των συμβαλλομένων που 
απορρέουν απ’ αυτή, ή σε περίπτωση παραβάσεων αυτής, ή διαπίστωσης σημαντικών 
δυσλειτουργιών στην εξέλιξη υλοποίησης του Προγράμματος, κάθε συμβαλλόμενος 
διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης.  

Για το υπαίτιο συμβαλλόμενο μέρος, πέραν του καταλογισμού της ευθύνης που του 
ανήκει περιλαμβανομένων και των αντίστοιχων θετικών ζημιών, ορίζεται ποινική ρήτρα σε 
περίπτωση υπαναχώρησης ή μη εκτέλεσης των όρων της παρούσας, ύψους 1% επί του 
συνολικού ποσού του οικονομικού αντικειμένου του Άρθρου 3 της παρούσας. Τα ποσά 
που δεν επιστρέφονται αδικαιολογήτως επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία 

ΑΡΘΡΟ 8 

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) Το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων επί του παραγόμενου στο πλαίσιο της παρούσας 
σύμβασης υλικού (ενδεικτικά: διατροφολόγιο, οδηγοί, φυλλάδια ή άλλο ενημερωτικό ή/και 
εκπαιδευτικό υλικό) ανήκει στο Ινστιτούτο Prolepsis.  Στη δεύτερη των συμβαλλομένων 
παρέχεται η άδεια χρήσης αποσπασμάτων αυτών, μετά από γραπτή ενημέρωση του Ινστιτούτου 
Prolepsis, για τη δημοσιοποίηση- προβολή του προγράμματος με την υποχρέωση αναφοράς του 

ΑΔΑ: 7ΜΥΔ7ΛΗ-ΥΙ3



ονόματος του Ινστιτούτου Prolepsis, ως δημιουργού. Για κάθε άλλη χρήση, είναι απαραίτητη η 
προηγούμενη έγγραφη άδεια του Ινστιτούτου. 

4) Τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας έναντι των κινδύνων που 
απορρέουν από την επεξεργασία, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, 
αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα –
ανηλίκων και μη, ειδικής κατηγορίας και μη- που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν 
σε επεξεργασία στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης.  

5) Το πρόγραμμα δεν συνδέεται – επικαλύπτεται σε οικονομικό, διαχειριστικό, λογιστικό επίπεδο 
με άλλο πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από ελληνικές ή κοινοτικές πηγές σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 9 της Δ23/οικ. 25930/2011 (ΦΕΚ Β΄1652/9.6.2016) Απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Υγείας - 
Οικονομικών, με θέμα «Σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 

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 

 

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΑΣΤΙΚΗ 
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» 

 

        ΦΑΝΗΣ  Χ.  ΣΠΑΝΟΣ 

 

 

ΑΘΗΝΑ ΛΙΝΟΥ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Α 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και 

Προώθησης Υγιεινής Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σχολείων 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας 

Περίοδος Εφαρμογής Σχολικό Έτος 2019 - 2020 

Αριθμός Ωφελουμένων 2.100 

Εκτιμώμενος αριθμός γευμάτων 220.000 τεμ 

Μέσο κόστος ανά μαθητή 1,82€ 

  

Α. Σίτιση 205.000 € 

Σάντουιτς-Πίτες-Αρτοσκευάσματα 135.000 € 

Φρούτα 50.000 € 

Γαλακτοκομικά 20.000 € 

  

Β. Αποθήκευση-Διαχείριση-Διανομή γευμάτων 110.000 € 

  
Γ.  Έξοδα Διαχείρισης και υλοποίησης 

εκπαιδευτικών δράσεων 
85.000 € 

Έξοδα Προσωπικού 68.000 € 

Δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή 

εκπαιδευτικών δράσεων 

5.500 € 

Έξοδα σχεδιασμού και αναπαραγωγής 

ερωτηματολογίων για την καταγραφή της ανάγκης και 

την αξιολόγηση του έργου 

1.500 € 

Έξοδα Κίνησης 5.000€ 

Αναλώσιμα-Courier 1.500 € 

Έξοδα μικροβιολογικών αναλύσεων και ελέγχου 

ποιότητας τροφίμων 

2.000 € 

Έξοδα προώθησης και επικοινωνίας 1.500 

Σύνολο Α + Β + Γ   συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 400.000  € 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κατά τη διαλογική συζήτηση τέθηκαν ερωτήματα από τον επικεφαλής της παράταξης «Ελεύθερη 
Στερεά». κ Αντώνιο Βούλγαρη και  ο εισηγητής κ. Κων/νος Μπακομήτρος ζήτησε τη συνδρομή 
του Γεν. Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΣτΕ, κ. Σταύρου Τσελά, ο 
οποίος και απάντησε τόσο στα ερωτήματα του κ. Αντώνιου Βούλγαρη όσο και στον 
Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Σπυρίδωνα Λάμπου. Ο κ. Σπυρίδωνας Λάμπου ρώτησε α) αν το 
πρόγραμμα αφορά συγκεκριμένο αριθμό μαθητών και αν αυτό το κοστολόγιο των 400.000€ είναι 
καθορισμένο και δεν μεταβάλλεται και β) γεωγραφικά και κατά νομό την κατανομή ανά 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Ο κ. Στ. Τσελάς απάντησε ότι αφορά 2100 μαθητές και ότι 
κατά τα έτη 2015-16 που συνεισέφερε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος επιπλέον 400.000€ η ΠΣτΕ 
έφθανε να προσφέρει γεύματα σε 4000 με 4500 παιδιά. Πλέον όμως, το Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος δεν συμμετέχει. Κατά τη συζήτηση ειπώθηκε ότι η επιλογή των σχολείων γίνεται βάσει 
αλγορίθμου που ανά ΤΚ περιοχής λαμβάνει υπόψη το εισόδημα των κατοίκων της. Αναζητούνται 
έτσι περιοχές με το μικρότερο εισόδημα και δυστυχώς το πρόγραμμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί 
εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων. Κατά τη συνέχεια της διαλογικής συζήτησης, ο κ.  Σπ. 
Λάμπου πρότεινε «για τις ορεινές περιοχές της ΠΣτΕ χωρίς τον αλγόριθμο που εφαρμόζουν οι 
υπηρεσίες , αλλά με αλγόριθμο που θα βρουν οι κατά τόπους Αντιπεριφερειάρχες να αυξηθεί το 
πρόγραμμα κατά 200.000€ για να απολαμβάνουν τα παιδιά αυτά ό.τι απολαμβάνουν και τα 
παιδιά των αστικών κέντρων»  
 
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Σανίδας, έθεσε σε ψηφοφορία το θέμα λαμβάνοντας υπόψη τις 
παρατηρήσεις του κ. Λάμπου  για τις οποίες ανέφερε ότι «τις βρίσκουμε σωστές» 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 

Κατά πλειοψηφία, α) εγκρίνει  το σχέδιο και τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης, 
που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης,  μεταξύ της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του «Ινστιτούτο Prolepsis» για το έργο:  
«Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής-
“ΔΙΑΤΡΟΦΗ”  σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  για το σχολικό έτος 2019 - 2020» και  β) ορίζει 
μέλη για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από την πλευρά της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας την Προϊσταμένη της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας,  κ. Φλώρου 
Χρυσούλα με αναπληρωτή της τον κο Γεώργιο Κάππο υπάλληλο της Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, και την κα Παναγιώτα Κοντογιάννη προϊστ 
τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας 
Στ. Ελλάδας με αναπληρωτή της  τον κο Απόστολο Τσαμαδιά υπάλληλο της  Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 
Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Στερεάς Ελλάδας». 

Περιγραφή Από Έως 

 
Σίτιση (παροχή γεύματος) …../12/2019 15/06/2020 

Διαχείριση έργου και οργάνωση 
και υλοποίηση εκπαιδευτικών 
δράσεων 

…/11/2019 19/06/2020 
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Κατά ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης «Ελεύθερη Στερεά» κ. 
Αντώνιος Βούλγαρης. 
Κατά ψήφισε η Περιφερειακή Σύμβουλος της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση στη 
Στερεά Ελλάδα» κ. Νίκη Πολυζώη. 

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

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
                 ΗΛΙΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ                                                   

 
 
 

ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
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ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗ  
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν 4368/2016   

 

 

Μεταξύ 

 

«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

 

και της  

 

« ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» 

με τον διακριτικό τίτλο 

«Ινστιτούτο Prolepsis»,  

  

  

γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ    

  

  

«Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής -ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος  2019 - 2020» 

 

 

Λαμία,  Νοέμβριος  2019 
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Στην Λαμία  σήμερα     /    / 2019  οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

1) Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, που εδρεύει στην Λαμία, Λεωφ. Καλυβίων 2,  ΑΦΜ 
997947718, Δ.Ο.Υ. Λαμίας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη  Φάνη Χ. Σπανό. 

2) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο 
«Ινστιτούτο Prolepsis», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (οδός Φραγκοκκλησιάς αριθ. 7), με 
ΑΦΜ 090073178 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από την Διαχειρίστρια 
αυτής, κα Αθηνά Λινού, 

 

συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 

 

Έχοντας υπόψη την κείμενη Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές 
ισχύουν κάθε φορά: 

1. Το άρθρο 17 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 81), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 89 του Ν. 
4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’ 21). 

2. Το ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 
διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87).  

3. To π.δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α’ 241) 
όπως ισχύει 

4. Το άρθρο 11 του ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος 
Κοινωνικής Φροντίδας & λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 30). 

5. Το ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25 ΕΕ)» (ΦΕΚ. Α΄ 147/2016), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

6. Το ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

7. Την υπ’ αριθ. Δ23/οικ. 25930/2011 (ΦΕΚ Β΄1652/09.06.2016) Απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Υγείας - 
Οικονομικών, με θέμα «Σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 

8.   Την υπ’ αριθ. Δ23/44261/3597/12-10-2016 (ΦΕΚ 3556 Β/2016) Απόφαση της 
Αναπλ. Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με 
θέμα “Ειδική πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης δεκαπέντε (15) Ν.Π.Ι.Δ. ως 
φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα” 
δυνάμει της οποίας πιστοποιήθηκε και το Ινστιτούτο Prolepsis ως φορέας παροχής 
υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.  

9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 144222/Δ2/17-09-2019 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π/θμιας, Διεύθυνση 
Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης, Διεύθυνση 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Διεύθυνση 
Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία) –με 
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θέμα «Πρόγραμμα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με το 
οποίο βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ για το σχολικό έτος 2019-2020 τελεί 
υπό την αιγίδα του ΥΠΠΘ. 

10. Το γεγονός ότι το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ εξυπηρετεί αποκλειστικά κοινωφελείς 
σκοπούς για την προώθηση της υγείας των μαθητών και της κοινωνικής 
αλληλεγγύης, καθώς προσφέρει δωρεάν, σε καθημερινή βάση, σε όλους τους 
μαθητές των σχολείων που επιλέγονται με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και 
συμμετέχουν, ένα πλήρες γεύμα ημερησίως, προωθώντας παράλληλα την υγιεινή 
διατροφή μέσω εκπαιδευτικού υλικού και δράσεων που απευθύνονται στους 
μαθητές και τις οικογένειές τους, ενώ από τα καταγεγραμμένα αποτελέσματα του 
Προγράμματος, αποδεικνύεται ότι μειώνει την επισιτιστική ανασφάλεια, μειώνει τον 
αριθμό των ελλιποβαρών, αλλά και των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών και 
βελτιώνει τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών. 

11. Το γεγονός ότι το Ινστιτούτο Prolepsis σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας υλοποίησε με ιδιαίτερη επιτυχία κατά τις σχολικές χρονιές 2015 -2016, 2016-
2017 και 2018 – 2019 πρόγραμμα σίτισης και προώθησης της υγιεινής διατροφής με την 
ονομασία ΔΙΑΤΡΟΦΗ, συμβάλλοντας  σημαντικά στην ανακούφιση οικογενειών που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα επισιτιστικής ανασφάλειας προσφέροντας, καθημερινά και 
δωρεάν υγιεινά γεύματα σε δημόσια σχολεία της Περιφέρειας. 

12. Την με αρ. πρωτ. 11760 από 26/09/2019 επιστολή της Διαχειρίστριας του 
Ινστιτούτου Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis, κας 
Αθηνάς Λινού, μέσω της οποίας τέθηκαν υπόψη αφενός οι στόχοι του προγράμματος για 
τη  σχολική χρονιά  2019-2020 και αφετέρου οι ευχαριστήριες επιστολές των σχολείων 
που συμμετείχαν το προηγούμενο έτος εφαρμογής, δηλαδή κατά το σχολικό έτος 2018-
2019. 

13. Την πρόταση του Ινστιτούτου Prolepsis για την υλοποίηση του Προγράμματος 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ για το σχολικό έτος 2019-2020 σε σχολεία της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, με τη συμμετοχή της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 

14. Την από 01/08/2018 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων του Ινστιτούτου 
Prolepsis με θέμα: «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας, με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου “Εφαρμογή του Προγράμματος 
Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής – ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σχολείων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για 
το έτος 2019 - 2020». 

15. Την αριθμ    /2019  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ:) Απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου  έγκρισης του πλαισίου συνεργασίας της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και του «Ινστιτούτου Prolepsis» για την εφαρμογή του προγράμματος 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ που αφορά στη Σίτιση και Προώθηση Υγιεινής Διατροφής σε μαθητές 
σχολείων Α’ βάθμιας & Β’ βάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για 
το σχολικό έτος 2019-2020. 

16. Την υπ’ αριθ. πρωτ. /00-008-19 (ΑΔΑ:.   ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί Ελέγχου Νομιμότητας της ως άνω υπ’ αριθ. 
…/2019. απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

17. Tην υπ΄ αριθ.  /00-00-2019  έγκριση δέσμευσης πίστωσης που καταχωρήθηκε με α/α 
και ΑΑ Βεβ:  στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Οικονομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ….., ΑΔΑΜ: ………..).. 

18. Την αριθμ   /  -00-2019 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Επιτρόπου Ν. Φθιώτιδας  
σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης  

19. Την υπ’ αριθμ.  Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ΑΝΑΘΕΤΕΙ με την παρούσα στο Ινστιτούτο Prolepsis το έργο: 

 

«Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2019 - 2020». 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

1) Το Έργο αφορά στην εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής 
Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης  της  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2019 - 2020. 

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 
Ινστιτούτο Prolepsis για ένατη συνεχόμενη χρονιά, με Ιδρυτικό 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.144222/Δ2/17/09/2019, αρ. πρωτ 
154572/ΓΔ4/18/09/2018, αρ. πρωτ. 125632/Δ2/2407.2017, αρ. πρωτ. 125228/Δ2/28/07/2016 και 
Φ.14/1490/123341/Δ1/26-07-2016, αρ. πρωτ. 142975/Δ2/14/09/2015, αρ. πρωτ. 
Φ14/1714/147302/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). 

2) Το Ινστιτούτο Prolepsis ενημέρωσε την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την πρόταση 
υλοποίησης του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ κατά το σχολικό έτος 2019-2020. Με βάση την 
πρόταση και την σχετική απόφαση της Περιφέρειας, με το οικονομικό αντικείμενο της παρούσης, 
ο τελικός αριθμός των σιτιζόμενων μαθητών θα αναχθεί σε περίπου 2.100 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 και της υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων στα σχολεία που συμμετέχουν, καθώς 
και 

γ) η καταγραφή της ανάγκης στα συμμετέχοντα σχολεία (της Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας). 

4)Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο των κοινωνικών της δράσεων επιθυμεί την 
εφαρμογή του Προγράμματος στα σχολεία της Περιφέρειας με την δική της συμμετοχή για το 
σχολικό έτος 2019 - 2020, προσφέροντας πόρους.  

5)Είναι αυτονόητο πως το συγκεκριμένο έργο δεν μπορεί παρά να γίνει σε συνεργασία και με 
την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Ινστιτούτο Prolepsis, που έχει την αναγκαία 
εμπειρία και υποδομή, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω. 

6) Η επιλογή των σχολείων θα γίνει σε συνεννόηση του Ινστιτούτου Prolepsis με την Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας με βάση 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 
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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, σε συνδυασμό 
με τα σχετικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Περιφέρεια. Τα σχολεία που θα συμμετέχουν 
θα προέρχονται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Το Έργο θα έχει διάρκεια από την …/11/2019 έως το τέλος του σχολικού έτους, ήτοι την 
19/06/2020. Το περιεχόμενο των σταδίων αυτών περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Περιγραφή Από Έως 

Σίτιση (παροχή γεύματος) …/12/2019 15/6/2020 

Διαχείριση έργου και οργάνωση 
και υλοποίηση εκπαιδευτικών 
δράσεων  

 

…/11/2019 

 

19/6/2020 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

1)Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των  τετρακοσίων χιλιάδων 
(400.000,00 €) και θα χρηματοδοτηθεί από τον ΚΑΕ 02.01.071.9899.01 (Λοιπές Δαπάνες 20% 
Έργα Περιφέρειας)  

2)Το ανωτέρω ποσό θα καταβληθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στον υπ’ αριθμόν 
(ΙΒΑΝ) GR74 0110 669 000 00 669 48 00 2309 λογαριασμό του Ινστιτούτου που τηρείται στην 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας ως εξής 

• Ποσό 100.000,00 € ως προκαταβολή  με την υπογραφή της παρούσας εντός ευλόγου 
διαστήματος από την υπογραφή της σύμβασης και μετά από Βεβαίωση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης ότι πραγματοποιήθηκε η έναρξη του έργου 
 

• Ποσό 200.000,00 € εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής  εκ μέρους της 
επιτροπής παρακολούθησης των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την 
31/03/2020. Μετά την άπρακτη πάροδο 20ημέρου από την ημερομηνία υποβολής από το 
Ινστιτούτο του δελτίου πεπραγμένων των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την 
31/03/2020, τεκμαίρεται η  προσήκουσα παραλαβή των εργασιών εκ μέρους της 
επιτροπής παρακολούθησης. 

• Ποσό 100.000,00 € με την βεβαίωση εκ μέρους της Επιτροπής Παρακολούθησης της 
ολοκλήρωσης  του έργου, και σε κάθε  περίπτωση το αργότερο εντός  τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τελευταίου δελτίου πεπραγμένων του έργου 
από το Ινστιτούτο. Μετά την άπρακτη πάροδο 20ημέρου από την ημερομηνία υποβολής 
από το Ινστιτούτο του δελτίου ολοκλήρωσης του έργου, τεκμαίρεται η προσήκουσα 
παραλαβή του συνόλου του έργου εκ μέρους της επιτροπής παρακολούθησης. 

 

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης οποιασδήποτε από τις ως άνω τιθέμενες ημερομηνίες 
καταβολών της χρηματοδότησης, το Ινστιτούτο θα έχει το δικαίωμα είτε να αναστείλει την 
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εκτέλεση του Έργου έως την αποπληρωμή κάθε δόσης, είτε να διακόψει στο σύνολό της την 
εκτέλεση του Έργου.  

3) Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PROLEPSIS Προσκόμισε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 3% του 
έργου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο με την ολοκλήρωση του έργου 
της σύμβασης.  

4) Το Ινστιτούτο  Prolepsis, θα εκδώσει το/τα σχετικό/α τιμολόγιο/α για την είσπραξη του ποσού 
και θα αναλάβει συνολικά τη διαχείριση των χρηματικών καταβολών σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό του Έργου. 

5). Ενδεικτικός αναλυτικός προϋπολογισμός του έργου παρουσιάζεται στο Παράρτημα A 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας σύμβασης ορίζεται Επιτροπή 
αποτελούμενη από τους: 

1) κα Χρυσούλα Φλώρου, προϊσταμένη  της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας με 
αναπληρώτή της τον κο Γεώργιο Κάππο υπάλληλο της Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού. 

2 )κα Παναγιώτα Κοντογιάννη προϊστ τμηματ Κοινωνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής 
Μέριμνας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας με αναπληρωτή της  τον  Απόστολο Τσαμαδιά υπάλληλο 
της της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

3) κα Άννα-Μαρία Χάβιαρη, υπεύθυνη Διαχείρισης Εφαρμοσμένων Προγραμμάτων του 
Ινστιτούτου Prolepsis με αναπληρώτριά της την κα. Γεωργία Τσιάκα του ίδιου Ινστιτούτου.  

Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου που αναφέρεται στο 
άρθρο 1, η εποπτεία εφαρμογής όλων των όρων της παρούσας σύμβασης και η παραλαβή των 
εργασιών μέχρι 31/03/2020 καθώς και του συνόλου των εργασιών της σύμβασης μετά την 
ολοκλήρωσή τους συντάσσοντας σχετικό πρακτικό. Επίσης η επιτροπή παρακολούθησης 
υποβάλλει έκθεση  για την πορεία υλοποίησης του έργου στους εποπτεύοντες και 
επιχορηγούντες φορείς και βεβαιώνει την έναρξη και καλή εκτέλεση του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Για την εκπλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει:  

α) Να παρέχουν κάθε αναγκαία διευκόλυνση στην Επιτροπή Παρακολούθησης. 

β) Να παρέχουν κάθε αναγκαία διευκόλυνση μεταξύ τους και να λαμβάνουν αναγκαία μέτρα που 
αποσκοπούν στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.  

γ) Να παρέχουν τη δυνατότητα απασχόλησης του προσωπικού τους που κρίνεται αναγκαίο για 
την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της σύμβασης και για το διάστημα ισχύος αυτής. 

 

δ) Να συντάξουν δελτίο οικονομικών στοιχείων και πεπραγμένων το οποίο θα υποβάλλουν στην 
επιτροπή παρακολούθησης με την λήξη του προγράμματος. 

 

1) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει την υποχρέωση: 

α) Να χρηματοδοτήσει το Ινστιτούτο Prolepsis με το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 3 της 
σύμβασης. 

β) Να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 4. 
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2) Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PROLEPSIS αναλαμβάνει την υποχρέωση: 

α) Να υλοποιήσει το συμφωνηθέν έργο εντός της προβλεπόμενης διάρκειας και 
χρηματοδότησης, με ίδια μέσα ή αναθέτοντας σε τρίτους με κριτήριο την παροχή υψηλής 
ποιότητας υπηρεσιών και τροφίμων.  

β) Να συμμετέχει στη Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 4 και να παρέχει πληροφορίες και 
βοήθεια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων 
προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει την …/11/2019 και λήγει την 19/06/2020. Παράταση της 
χρονικής διάρκειας της παρούσας σύμβασης για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών κατ’ 
ανώτατο, μπορεί να γίνει μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης 
και με σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων μερών. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΡΗΤΡΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι 
θεωρούνται  ουσιώδεις στο σύνολό τους και χωρίς καμία εξαίρεση, ή η παράβαση των 
διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, 
παρέχει αυτομάτως στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να 
αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. 

Σε περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου της παρούσας, ή μη τήρησης των υποχρεώσεών των συμβαλλομένων που 
απορρέουν απ’ αυτή, ή σε περίπτωση παραβάσεων αυτής, ή διαπίστωσης σημαντικών 
δυσλειτουργιών στην εξέλιξη υλοποίησης του Προγράμματος, κάθε συμβαλλόμενος 
διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης.  

Για το υπαίτιο συμβαλλόμενο μέρος, πέραν του καταλογισμού της ευθύνης που του 
ανήκει περιλαμβανομένων και των αντίστοιχων θετικών ζημιών, ορίζεται ποινική ρήτρα σε 
περίπτωση υπαναχώρησης ή μη εκτέλεσης των όρων της παρούσας, ύψους 1% επί του 
συνολικού ποσού του οικονομικού αντικειμένου του Άρθρου 3 της παρούσας. Τα ποσά 
που δεν επιστρέφονται αδικαιολογήτως επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία 

ΑΡΘΡΟ 8 

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) Το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων επί του παραγόμενου στο πλαίσιο της παρούσας 
σύμβασης υλικού (ενδεικτικά: διατροφολόγιο, οδηγοί, φυλλάδια ή άλλο ενημερωτικό ή/και 
εκπαιδευτικό υλικό) ανήκει στο Ινστιτούτο Prolepsis.  Στη δεύτερη των συμβαλλομένων 
παρέχεται η άδεια χρήσης αποσπασμάτων αυτών, μετά από γραπτή ενημέρωση του Ινστιτούτου 
Prolepsis, για τη δημοσιοποίηση- προβολή του προγράμματος με την υποχρέωση αναφοράς του 
ονόματος του Ινστιτούτου Prolepsis, ως δημιουργού. Για κάθε άλλη χρήση, είναι απαραίτητη η 
προηγούμενη έγγραφη άδεια του Ινστιτούτου. 

4) Τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας έναντι των κινδύνων που 
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απορρέουν από την επεξεργασία, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, 
αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα –
ανηλίκων και μη, ειδικής κατηγορίας και μη- που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν 
σε επεξεργασία στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης.  

5) Το πρόγραμμα δεν συνδέεται – επικαλύπτεται σε οικονομικό, διαχειριστικό, λογιστικό επίπεδο 
με άλλο πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από ελληνικές ή κοινοτικές πηγές σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 9 της Δ23/οικ. 25930/2011 (ΦΕΚ Β΄1652/9.6.2016) Απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Υγείας - 
Οικονομικών, με θέμα «Σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 

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 

 

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΑΣΤΙΚΗ 
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» 

 

        ΦΑΝΗΣ  Χ.  ΣΠΑΝΟΣ 

 

 

ΑΘΗΝΑ ΛΙΝΟΥ  

 

                                                   

ΑΔΑ: 7ΜΥΔ7ΛΗ-ΥΙ3



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Α 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και 

Προώθησης Υγιεινής Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σχολείων 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας 

Περίοδος Εφαρμογής Σχολικό Έτος 2019 - 2020 

Αριθμός Ωφελουμένων 2.100 

Εκτιμώμενος αριθμός γευμάτων 220.000 τεμ 

Μέσο κόστος ανά μαθητή 1,82€ 

  

Α. Σίτιση 205.000 € 

Σάντουιτς-Πίτες-Αρτοσκευάσματα 135.000 € 

Φρούτα 50.000 € 

Γαλακτοκομικά 20.000 € 

  

Β. Αποθήκευση-Διαχείριση-Διανομή γευμάτων 110.000 € 

  
Γ.  Έξοδα Διαχείρισης και υλοποίησης 

εκπαιδευτικών δράσεων 
85.000 € 

Έξοδα Προσωπικού 68.000 € 

Δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή 

εκπαιδευτικών δράσεων 

5.500 € 

Έξοδα σχεδιασμού και αναπαραγωγής 

ερωτηματολογίων για την καταγραφή της ανάγκης και 

την αξιολόγηση του έργου 

1.500 € 

Έξοδα Κίνησης 5.000€ 

Αναλώσιμα-Courier 1.500 € 

Έξοδα μικροβιολογικών αναλύσεων και ελέγχου 

ποιότητας τροφίμων 

2.000 € 

Έξοδα προώθησης και επικοινωνίας 1.500 

Σύνολο Α + Β + Γ   συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 400.000  € 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή Από Έως 

 
Σίτιση (παροχή γεύματος) …../12/2019 15/06/2020 

Διαχείριση έργου και οργάνωση 
και υλοποίηση εκπαιδευτικών 
δράσεων 

…/11/2019 19/06/2020 
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