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          Στη Λαμία, σήμερα 25 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., 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’ αρίθμ. πρωτ. οικ.204915/507/19-9-2017 
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 8η 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 αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας 
διάταξης:       
 

Θέμα 7ο  

H.Δ. 
α) Απολογισμός της εφαρμογής του προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ που αφορά στη Σίτιση και 
Προώθηση Υγιεινής Διατροφής σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της Περιφέρειας, το σχολικό έτος 2016 – 2017 
β) 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 2017 – 2018». 
Γ) Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη υπογραφής της Προγρ Σύμβασης 
δ) Ορισμός μελών στην  Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Εξωστρέφειας, Περιφερειακού Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Θεμιστοκλής Χειμάρας 

 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 
κ. Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου 
είναι:  
 
Παρόντες 
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
 Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης 
 Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Κυρίτσης 
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Ευάγγελος Κατσαγούνος, Φανή 

Παπαθωμά  Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τασιός  
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
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Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

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

1 Αναστασίου Γεώργιος  √ 1 Παρασκευάς Δρόσος √  
2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  
3 Αραβαντινού Πέγκυ √  3 Ζαννιάς Αθανάσιος  √ 
4 Αργύρης Δημήτριος  √  4 Γρεβενίτης Θωμάς √  
5 Αργυρίου Δημήτριος  √  5 Κουλούρης Γεώργιος √  
6 Βαρδακώστας Κων/νος   √ 6 Μελισσάρης Ιωάννης  √  
7 Βουρδάνος Δημήτριος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος √  
8 Χατζηνικολής Ζαχαρίας √  8 Στουπής Νικόλαος  √  
9 Καλαντζή Αικατερίνη √  9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος  √  
10 Κάππος Ευστάθιος  √  10 Τσολάκη Σοφία  √ 
11 Καραγιάννης Κων/νος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 
12 Καρακάντζας Αθανάσιος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος  √  
13 Κατσαρός Χαράλαμπος √  12 Γιαννάκης Μιχαήλ √  
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  Γιανναράκης Ιωάννης √  
26 Σανιδάς Χαράλαμπος  √  
27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  
28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  
29 Φακίτσας Βασίλειος  √  
30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  
31 Ψυχογιός Γεώργιος √   

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 26 5 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 18 2 
 
 
 
       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα 
ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα τέσσερις (44), ο Πρόεδρος 
του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Χρέη Υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπηρεσιακή Γραμματέας κ. Μαρούλα Ξηρού, 
υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στη Συνεδρίαση ήταν παρών κι ο 
Αναπληρωτής υπηρεσιακός γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου. 
 
      Ο    Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε τον λόγο 
στον εισηγητή του 7ου θέματος  ημερήσιας διάταξης Αντιπεριφερειάρχη 
Επιχειρηματικότητας, Εξωστρέφειας, Περιφερειακού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Θεμιστοκλή Χειμάρα, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος 
την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 437/195081/6-9-2017 εισήγησή του και ανέφερε τα ακόλουθα : 
   
Α) Απολογισμός Προγράμματος 2016 - 2017 
Με την υπ΄ αριθμ. 266/2016 (ΑΔΑ:6Ψ6Π7ΛΗ-ΥΩΜ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  εγκρίθηκε η Προγραμματική Σύμβαση  της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και του <<Ινστιτούτου Prolepsis>> για την εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και 
Προώθησης Υγιεινής Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σχολείων Α’βάθμιας και Β’βάθμιας 
εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το σχολικό έτος 2016-2017» 
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Το προγραμμα υλοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία και την σχολική χρονιά 2016 -2017,  
συμβάλλοντας  σημαντικά στην ανακούφιση οικογενειών που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
επισιτιστικής ανασφάλειας προσφέροντας, καθημερινά και δωρεάν υγιεινά γεύματα σε δημόσια 
σχολεία της Περιφέρειας. 
 
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 αυστηρά 
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 

Κατά την περίοδο από την έναρξη υλοποίησης του έργου: « Εφαρμογή του Προγράμματος 
Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σχολείων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», και 
έως τις 30/06/2017 που έληξε το πρόγραμμα  πραγματοποιηθηκαν οι παρακάτω ενέργειες. 

 
 

i.) Σχολεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας ) 
 
Σημειώνεται ότι η συμμετοχή των παρακάτω σχολείων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
πραγματοποιήθηκε με την χρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τα 
συμπληρωματικά κονδύλια του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 
 
 

A/A Περιφερειακή Ενότητα Αριθμός 
Σχολείων 

Σύνολο 
μαθητών 

(σιτιζόμενο
ι) 

1.  ΒΟΙΩΤΙΑ 11 866 

2.  ΕΥΒΟΙΑ 20  1.402 

3.  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 2 188 

4.  ΦΘΙΩΤΙΔΑ 19 1.140 

5.  ΦΩΚΙΔΑ 4 413 

   ΣΥΝΟΛΟ  56 4.009 

 
 
ii.) Διανομή ενημερωτικού φακέλου και ερωτηματολογίων στα σχολεία 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
 
Κατά την ένταξη των σχολείων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διανεμήθηκε στους 
γονείς των μαθητών ενημερωτικός φάκελος, ο οποίος περιλάμβανε τα εξής: 

 ενημερωτική επιστολή για το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ, στην οποία γινόταν αναφορά 
στην χρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με αναγραφή και του 
λογοτύπου της Περιφέρειας, και  
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 ερωτηματολόγιο για την καταγραφή της ανάγκης 

Οι ενημερωτικοί φάκελοι εστάλησαν στο σύνολο των γονέων των σχολείων που 
συμμετείχαν στο Πρόγραμμα, προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά για την υλοποίηση 
του Προγράμματος και ταυτόχρονα να συλλεχθούν οι απαραίτητες αρχικές μετρήσεις 
αναφοράς για την ποσοτική ανάλυση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου. 
Αντίστοιχη διαδικασία συμπλήρωσης ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε κατά τη λήξη 
του έργου τον Ιούνιο, κατά την οποία διανεμήθηκε στους γονείς των μαθητών 
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του Προγράμματος. 
 
iii.) Σχεδιασμός Διαιτολογίου 

Υπεύθυνη για τον σχεδιασμό του διαιτολογίου ήταν η επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου 
Prolepsis (ιατροί, διατροφολόγοι, τεχνολόγος τροφίμων, ειδικός προαγωγής υγείας) και 
συνεργατών από πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.  

Ο σχεδιασμός του διαιτολογίου ήταν μία διαρκώς εξελισσόμενη διαδικασία με στόχο: α) την 
επιλογή και τον βέλτιστο συνδυασμό των γευμάτων για την εξασφάλιση της καλύτερης 
κάλυψης των ημερήσιων αναγκών των μαθητών σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά (βλ. 
παρακάτω υποκεφάλαιο «Ενέργεια και θρεπτικά συστατικά»), β) την προώθηση των 
υγιεινών διατροφικών επιλογών και γ) τη συνεχή βελτίωση των γευμάτων, ώστε να 
διασφαλίζεται θετική ανταπόκριση από τους μαθητές. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούταν 
καθημερινός έλεγχος και καταγραφή της ανταπόκρισης των μαθητών στα διατεθέντα 
γεύματα, καθώς λαμβάνονταν υπόψιν οι παρατηρήσεις τόσο των εμπλεκομένων 
(διευθυντών, εκπαιδευτικών και μαθητών), όσο και η καθημερινή καταγραφή και 
παρατηρήσεις από τον συνεργάτη συντονιστή στα σχολεία της περιοχής. 

Ο σχεδιασμός του διαιτολογίου βασιζόταν στο εγχειρίδιο 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», τις πλέον 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 
τον «Εθνικό Διατροφικό Οδηγό για Βρέφη, Παιδιά και Εφήβους» (www.diatrofikoiodigoi.gr), 
λαμβάνοντας υπόψιν τα εξής: 

α) τις ημερήσιες ανάγκες των παιδιών σε ενέργεια (θερμιδική πρόσληψη) 

β) τις ημερήσιες ανάγκες των παιδιών σε μακροθρεπτικά συστατικά (υδατάνθρακες, 
πρωτεΐνες, λίπος, φυτικές ίνες)  

γ) τις ημερήσιες ανάγκες των παιδιών σε μικροθρεπτικά συστατικά (π.χ. ασβέστιο, σίδηρος, 
φυλλικό οξύ) που είναι απαραίτητα για την ομαλή ανάπτυξη και λειτουργία του οργανισμού 
κατά την παιδική και εφηβική ηλικία  

δ) τις αρχές της υγιεινής διατροφής καθώς και τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακή 
ελληνικής διατροφής 
Αναλυτικά, το διαιτολόγιο κατά τους μήνες υλοποίησης περιλάμβανε τρόφιμα, όπως: 

- καθημερινά τοστ/σάντουιτς ολικής άλεσης με ημίσκληρο τυρί και λαχανικά, σάντουιτς 
ολικής άλεσης με κοτόπουλο/αυγό, σος με βάση το παρθένο ελαιόλαδο και φυτικά 
προϊόντα (π.χ. αλεύρι καλαμποκιού) (χωρίς προσθήκη αυγού) ή/και λαχανικά ή πίτα 
ολικής άλεσης με λαχανικά (πχ. σπανάκι, πράσο) ή λαχανικά και τυρί (πχ 
σπανακοτυρόπιτα) 

- δύο φορές την εβδομάδα γάλα  

-  καθημερινά φρέσκο φρούτο (όπως διάφορες ποικιλίες μήλου και πορτοκάλι)  
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Ενέργεια και θρεπτικά συστατικά 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα ποσοστά κάλυψης των γευμάτων όσον αφορά 
στις ημερήσιες ανάγκες των μαθητών σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά: 

 
Τα είδη που περιλαμβάνονταν στο διαιτολόγιο πληρούσαν αυστηρές τεχνικές 
προδιαγραφές και κριτήρια ποιότητας. 
 
iv.) Καθημερινή διανομή γευμάτων στα συμμετέχοντα σχολεία της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας 
 
Κατά την περίοδο υλοποίησης του έργου διανεμήθηκαν στα σχολεία της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας 464.352 γεύματα, εκ’ των οποίων τα 232.176 γεύματα παρασχέθηκαν με 
τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. . 

 
v) Παρακολούθηση διαδικασιών εφαρμογής και έλεγχος στα σχολεία της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
 
Στο πλαίσιο της παρακολούθησης των διαδικασιών και της γενικότερης εφαρμογής του 
Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποιήθηκαν από 
τον υπεύθυνο συντονιστή της περιοχής 1.092 προγραμματισμένες και έκτακτες επισκέψεις 
σε σχολεία και 1.556 τηλεφωνικές επικοινωνίες με Διευθυντές, Υπεύθυνους Προγράμματος 
και υπεύθυνους κυλικείων. 
 
Ο Αν. Προϊστ της Γενικής Δ/νσης Δημ Υγείας & Κοιν Μέριμνας είχε τηλεφωνική επικοινωνία 
με Δ/ντες Σχολείων για να διαπιστώσει την ορθή εφαρμογή του πρόγραμματος. 
 
vi.) Διασφάλιση ποιότητας  

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της τήρησης των κανόνων υγιεινής και ποιότητας των 
γευμάτων πραγματοποιούνταν καθημερινός έλεγχος τυχαίων δειγμάτων ως προς 
οργανοληπτικούς (χρώμα, υφή, οσμή, γεύση) και μακροσκοπικούς (εμφάνιση, βάρος, 
στοιχεία επί της ετικέτα, κλπ.) χαρακτήρες. Γενικά, αναφέρεται ότι δεν αντιμετωπίστηκαν 
ζητήματα υγιεινής και ποιότητας των γευμάτων.  

Τέλος, με στόχο τη διασφάλιση της υγιεινής των γευμάτων και την τήρηση των αυστηρών 
προδιαγραφών του Προγράμματος εστάλησαν δείγματα σε Συνεργαζόμενο Διαπιστευμένο 
Εργαστήριο Ανάλυσης Τροφίμων. Τα δείγματα ελήφθησαν τυχαία και με όλους τους 
προβλεπόμενους κανόνες από τις διανομές στα σχολεία και τις εγκαταστάσεις των 
προμηθευτριών εταιριών. Τα αποτελέσματα ήταν στο σύνολό τους εντός των 
προδιαγραφών . 
Επιπλέον δόθηκε εντολή στις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας & Κοιν Μέριμνας να κάνουν 
απροειδοποίητους ελέγχους τήρησης των κανόνων υγιεινής. 
 
vii.) Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού - Έγκριση 
εκπαιδευτικού υλικού και υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων από το Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

Απρίλιος-Ιούνιος Ενέργε
ια    

(kcal) 

Πρωτεΐ
νες   
(gr) 

Διαιτ. 
ίνες 
(gr) 

Βιτ. 
Α    

(μg) 

Βιτ. 
Ε   

(mg) 

Βιτ. C  
(mg) 

Φυλλι
κό 
οξύ 
(μg) 

Ασβέσ
τιο 

(mg) 

Σίδηρ
ος 

(mg) 

% κάλυψης 
ημερήσιων αναγκών 
των μαθητών 

20-27 38-46 36-41 22-
30 

15-
16 

73-
110 

35-50 44-47 35-52 
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Ειδικότερα, το εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό που αναπτύχθηκε και διατέθηκε στους 
μαθητές και τους γονείς τους κατά τη διάρκεια του έργου είναι το εξής: 
 

I. Μαθητές  
 Αφίσες (Όλες οι τάξεις): Σχεδιάστηκαν και διανεμήθηκαν στα σχολεία δύο αφίσες 

(μία ανά εκπαιδευτική βαθμίδα) στις οποίες δίνεται έμφαση στην προώθηση της 
σωματικής δραστηριότητας .  

 Εκπαιδευτικό παραμύθι (Νηπιαγωγείο & Α’ – Β’ Δημοτικού): Αναπτύχθηκε και 
διανεμήθηκε στους μαθητές του νηπιαγωγείου και των Α’ και Β΄ τάξεων του 
δημοτικού εκπαιδευτικό εικονογραφημένο παραμύθι (60 σελίδων) που αποσκοπεί 
στη γνωριμία των μικρών μαθητών με τις ομάδες τροφίμων και την προώθηση 
υγιεινών διατροφικών συνηθειών με πρωταγωνιστές τον Καπετάν Υγεία και τους 
Ήρωες της Νόστιμης Συμμαχίας . 

 Διαδικτυακό διαδραστικό μάθημα μέσω της πλατφόρμας «Skype in the 
Classroom» (Γ’ – ΣΤ’ Δημοτικού): Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης 
αναπτύχθηκε περιεχόμενο για την προώθηση της υγιεινής διατροφής το οποίο 
χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση διαδραστικών «ομιλιών» με τη χρήση 
Η/Υ μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (πχ. skype in the classroom). Το περιεχόμενο 
προβλήθηκε στους μαθητές με τη χρήση συνδυαστικών μέσων: παρουσίαση (ppt), 
βίντεο αλλά και ομιλία από τον ειδικό «ζωντανά» κατά την διάρκεια εκπαιδευτικών 
συνεδρίων. Σε συνέχεια της υλοποίησης των διαδραστικών ομιλιών, 
πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της δράσης από τους διευθυντές των σχολείων που 
συμμετείχαν, βάσει της οποίας επεσήμαναν ότι  φαίνεται πως υπήρξε ιδιαιτέρως 
θετική ανταπόκριση από τους μαθητές. Ειδικότερα, ανέφεραν ότι τα παιδιά έδειξαν 
μεγάλο ενδιαφέρον για την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης και για το περιεχόμενο 
των ομιλιών, καθώς και ότι η ομιλία λειτούργησε ενισχυτικά στα όσα ήδη μαθαίνουν 
βιωματικά για την υγιεινή διατροφή μέσω των γευμάτων που λαμβάνουν 
καθημερινά. 

 Εκπαιδευτικό βίντεο (Γ’ – ΣΤ’ Δημοτικού): Πραγματοποιήθηκε η παραγωγή 
εκπαιδευτικού βίντεο τεσσάρων (4) επεισοδίων. Στα γυρίσματα συμμετείχαν και 
εκπρόσωποι της επιστημονικής ομάδας του Ινστιτούτου, ώστε να έχουν την τελική 
εποπτεία του σεναρίου, των διαλόγων, της ενδυματολογικής προσέγγισης, κ.ά. . 
Αναλυτικά, το σενάριο διαδραματίζεται σε μία κουζίνα, με πρωταγωνιστές τα παιδιά 
και τη μητέρα τους, οι οποίοι μέσα από την προετοιμασία και την κατανάλωση 
γευμάτων ενημερώνονται αναφορικά με υγιεινές επιλογές για το πρωινό, το 
δεκατιανό και το μεσημεριανό/βραδινό, καθώς και άλλα θέματα σχετικά με τις 
καθημερινές διατροφικές τους επιλογές, αλλά και την ασφάλεια των τροφίμων. Στο 
πλαίσιο του παραπάνω σεναρίου, παρεμβάλλονται ερωτήσεις και σχόλια σχετικά με 
την υγιεινή διατροφή, με διαθέσιμο χρόνο ώστε να επιτρέπεται η ενεργός συμμετοχή 
των μαθητών. Το βίντεο διανεμήθηκε σε όλα τα δημοτικά σχολεία που συμμετείχαν 
στο Πρόγραμμα σε DVD.  

 Εκπαιδευτική ιστοσελίδα (Γυμνάσια και Λύκεια): Πραγματοποιήθηκε 
εμπλουτισμός και περαιτέρω χρήση της εκπαιδευτικής ιστοσελίδας http://e-
diatrofi.com/ που είχε αναπτυχθεί κατά την περσινή σχολική χρονιά. Συγκεκριμένα, 
το Ινστιτούτο προσκάλεσε γνωστούς αθλητές…  αναπτύχθηκε νέα ενότητα, η οποία 
περιέχει συνεντεύξεις με γνωστούς αθλητές, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε 
ερωτήσεις που τους απέστειλαν τα ίδια τα παιδιά σχετικά με θέματα διατροφής και 
σωματικής δραστηριότητας. Στον παρακάτω σύνδεσμο είναι διαθέσιμες οι 
συνεντεύξεις των αθλητών:  

 http://e-
diatrofi.com/2017/04/06/%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%80%CE%B7%CE%B
C%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%B9-
%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-
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%CF%83%CE%B5%CF%86-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CF%8C%CF%87%CE%B9-%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF/ 

ΙΙ. Γονείς 
 Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο: Αναπτύχθηκε και διανεμήθηκε στους γονείς των 

μαθητών σύντομο 16-σέλιδο εγχειρίδιο με τίτλο «Τρεφόμαστε σωστά και κάνουμε τη 
σωματική δραστηριότητα μέρος στη ζωή μας. Συμβουλές για όλη την οικογένεια» 
(Παράρτημα XI). Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει έξι ενότητες ως εξής:  

 Υγιεινή Διατροφή στην πράξη 
 Ο δεκάλογος της υγιεινής διατροφής 
 Τι να τρώμε από κάθε ομάδα τροφίμων  
 Περισσότερες συμβουλές για τα παιδιά 
 Ψωνίζουμε έξυπνα και οικονομικά  
  Εντάσσουμε τη σωματική δραστηριότητα στην καθημερινότητά μα 

 
ix.) Αξιολόγηση Προγράμματος – Ποσοτική ανάλυση 
 

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του έργου πραγματοποιήθηκε ποσοτική ανάλυση δεδομένων 
που συλλέγονται μέσω ερωτηματολογίων, τα οποία διανέμονται στους γονείς των μαθητών 
κατά την έναρξη και λήξη του έργου. Ενδεικτικά, μέσω των ερωτηματολογίων γίνεται 
καταγραφή δημογραφικών στοιχείων και κοινωνικό-οικονομικών χαρακτηριστικών των 
οικογενειών, της επισιτιστικής ανάγκης, της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής και 
των διατροφικών συνηθειών των μαθητών και άλλων παραμέτρων.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από 2.540 ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν 
οι γονείς των μαθητών 56 σχολείων κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2016-2017 στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, προκύπτουν τα παρακάτω για τα σχολεία που συμμετέχουν 
στο Πρόγραμμα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

Αναφορικά με τα οικονομικο-κοινωνικά χαρακτηριστικά των οικογενειών των μαθητών, τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

 47,8% των οικογενειών αντιμετώπιζαν επισιτιστική ανασφάλεια, ενώ 19,8% 
των οικογενειών αντιμετώπιζαν επισιτιστική ανασφάλεια με πείνα. 

 Σε 57,0% των οικογενειών, τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς δεν είχε 
εισόδημα, ενώ στο 7,8% των οικογενειών κανένας από τους δύο γονείς δεν 
είχε εισόδημα. 

 Σε 5,4% των οικογενειών υπήρχε διακοπή σύνδεσης του ηλεκτρικού 
ρεύματος κατά το προηγούμενο έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της μίας 
εβδομάδας. 

  7,0% των παιδιών δεν καλύπτονταν από κάποιο ασφαλιστικό ταμείο 
Επίσης, όσον αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότερες 
από 1 ανά 3 οικογένειες, ήτοι 34,3% των οικογενειών, είχαν 3 ή περισσότερα τέκνα, ενώ 
11,5% των οικογενειών είχαν 4 ή περισσότερα τέκνα (Πίνακας 1) (ο αντίστοιχος Εθνικός 
μέσος όρος μεταξύ των οικογενειών με παιδιά, σύμφωνα με την απογραφή του 2001, είναι 
9,6%) 
Επίσης, εξετάστηκε κατά πόσο η διατροφή των μαθητών ακολουθεί τα πρότυπα της 
Μεσογειακής διατροφής, για την καταγραφή της οποίας χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο 
μέτρησης της ποιότητας Μεσογειακής Διατροφής Mediterranean Diet Quality Index, ή 
αλλιώς KIDMED. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η ποιότητα διατροφής 81,3% 
των μαθητών ήταν χαμηλή ή μέτρια (δηλ. απαιτούνταν βελτίωση της ποιότητας της 
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διατροφής τους προκειμένου αυτή να πλησιάσει στο Μεσογειακό πρότυπο διατροφής), ενώ 
μόλις 18,7% των μαθητών βρίσκονταν κοντά στο πρότυπο της Μεσογειακής Διατροφής . 
Με βάση τα στοιχεία που έδωσαν οι γονείς για το ύψος και το βάρος των μαθητών, 
υπολογίστηκε ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ, με μονάδες kg/m2), λαμβάνοντας επίσης 
υπόψη το φύλο και την ηλικία τους. Ο ΔΜΣ χρησιμοποιήθηκε για την ταξινόμηση των 
μαθητών στις παρακάτω κατηγορίες: λιποβαρείς, φυσιολογικού σωματικού βάρους, 
υπέρβαροι και παχύσαρκοι. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι 10.3% των μαθητών 
που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ήταν λιποβαρείς, ενώ περίπου 3 στους 10 (28,7%) 
μαθητές ήταν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. 
 

 Το ερωτηματολόγιο περιελάβανε επίσης τις ερωτήσεις  του σταθμισμένου 
ερωτηματολογίου εκτίμησης της ποιότητας ζωής στην παιδική ηλικία Pediatric Quality of 
Life (PedsQL), σκοπός του οποίου είναι η μέτρηση με κατάλληλους δείκτες της ποιότητας 
ζωής των μαθητών που σχετίζεται με την υγεία. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τέσσερις 
κατηγορίες: της σωματικής υγείας, της συναισθηματικής υγείας, της κοινωνικής λειτουργίας 
και της σχολικής λειτουργίας των μαθητών. Η ανάλυση τον αποτελεσμάτων έδειξε ότι 12,8% 
των μαθητών των σχολείων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αντιμετώπιζαν σοβαρά 
προβλήματα ποιότητας ζωής σχετιζόμενης με την υγεία. Συγκεκριμένα, κατά την έναρξη 
του Προγράμματος (Πίνακας 3): 

 10,3% και 25,4% των μαθητών είχαν προβλήματα σωματικής και 
συναισθηματικής υγείας, αντίστοιχα. 

  17,3% των μαθητών αντιμετώπιζαν προβλήματα σχετικά με τις κοινωνικές 
δραστηριότητες και 20,8% των μαθητών είχαν δυσκολίες σχετικές με τις σχολικές 
δραστηριότητες. 

 

Συμπεράσματα 
Οι μαθητές των σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που συμμετείχαν στο 
Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα επισιτιστικής ανασφάλειας, 
απουσίας οικογενειακού εισοδήματος, καθώς και χαμηλά επίπεδα ποιότητας ζωής 
σχετιζόμενης με την υγεία. Επιπρόσθετα, σημαντικός αριθμός μαθητών έχει μη φυσιολογικό 
δείκτη μάζας σώματος (λιποβαρή, υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά), ενώ επίσης ένα 
υψηλό ποσοστό μαθητών υιοθετεί μη υγιεινές διατροφικές συνήθειες. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι μόλις 18,7% των παιδιών ακολουθεί υγιεινές διατροφικές συνήθειες, ενώ 39,0% των 
παιδιών δεν έχουν φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος. 
 
β) Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης  
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
Ι. Τα παραπάνω συμπεράσματα 
II. 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 και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό συμπολιτών μας 
που ωθούνται στην ανέχεια. 

ΙΙI. Ότι το Ινστιτούτο Prolepsis σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
υλοποίησε με ιδιαίτερη επιτυχία, τις δύο προηγούμενες σχολικές χρονιές, 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. 

IV. To με αρ. πρωτ. 479/30-8-2016. Έγγραφο της Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ για την ομαλή και εντός των στόχων ολοκλήρωση της Προγραμματικής 
σύμβασης του έργου την  σχολική χρονιά 2015 - 2016 και το  αρ. πρωτ. 443/31-7-2016. 
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Έγγραφο της Επιτροπής Παρακολούθησης  για την ομαλή και εντός των στόχων 
ολοκλήρωση του έργου την σχολική χρονιά 2016 - 2017... 
V. Την ανάγκη συνέχισης του προγράμματος  για το νέο σχολικό έτος 2017 - 2018 (που 
τελείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων) στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. 
VI. 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.  

VII. Την πρόταση του Ινστιτούτου Prolepsis για το σχολικό έτος 2017 – 2018. 

VIII. Την πρόθεση συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στον προϋπολογισμό του 
Προγράμματος για την σχολική χρονιά 2017 – 2018, με τη διάθεση ποσού 400.000,00 
ευρώ   

IX. Την αριθμ. 141/2017 απόφση Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 3η 
Τροποποίηση (τροπ.03 ) του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 
2017 που αφορά το πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των 
πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ 
(Περιφερειακοί ΚΑΠ) (ΑΔΑ: 69ΦΜ7ΛΗ-ΒΩΞ). 
X. Την αριθμ. 1539/21-8-2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  εγκριση δαπάνης και 
πολυετούς  δέσμευσης πιστώσεων (ΑΔΑ: ΨΖΕΙ7ΛΗ-Λ98) 

ΧI. Τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν.4368/2016 [ΦΕΚ Α’21] 

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

XIII. Την αριθμ 855/26-04-2017απόφαση του Μείζονος Τμήματος Επταμελούς Σύνθεσης 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία αποφαίνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της 
παρούσας 

XIV. Επειδή το Συμβούλιό σας είναι αρμόδιο να αποφασίσει, κατ' άρθρο 163 του 
Ν.3852/2010. 
 
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 2017 - 2018 
ΙΙ. Να εξουσιοδοτηθεί ο Περιφερειάρχης ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες  με 
στόχο την υπογραφή, τροποποίηση και εκτέλεση της προγραμματικής σύμβασης. 
ΙΙΙ. 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 και τον υπάλληλο της Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. Κάππο Γεώργιο. 
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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  2017 - 2018» 

 
 

Λαμία,           2017 

 

 

. 
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Στην Λαμία  σήμερα    /        ./ 2017  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  Κωνσταντίνο Π. 
Μπακογιάννη. 

2) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο 
«Ινστιτούτο 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 την κείμενη Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν 
κάθε φορά: 

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). 

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

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

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

Τον 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. 

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. 

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». 

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.  

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. 

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.14/1490/123341/Δ1/26-07-2016 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης – Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. – Τμήμα Γ΄ Μαθητικής 
Μέριμνας & Σχολικής Ζωής) με θέμα «Πραγματοποίηση προγράμματος Σίτισης και Προώθησης 
Υγιεινής Διατροφής, “ΔΙΑΤΡΟΦΗ”, υπό την αιγίδα του ΥΠΟΠΑΙΘ», με το οποίο βεβαιώνεται ότι το 
πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ για το σχολικό έτος 2016-2017 τελεί υπό την αιγίδα του ΥΠΟΠΑΙΘ. 

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 125228/Δ2/28-07-2016 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων [Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Διεύθυνση 
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Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε.– Τμήμα Α΄] με θέμα «Πρόγραμμα υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων», με το οποίο βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ που διεξάγεται για το σχολικό έτος 2016-2017 σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, τελεί υπό την αιγίδα του ΥΠΟΠΑΙΘ.  

Την αριθμ 855/26-04-2017απόφαση του Μείζονος Τμήματος Επταμελούς Σύνθεσης του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου με την οποία αποφαίνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 
Περιφερειας Στ Ελλάδας & Ινστιυούτου Prolepsis.. 

Την ιδρυτική συστατική πράξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», και ειδικότερα το 
άρθρο 3.1, όπου αναφέρονται και εξειδικεύονται οι κοινωφελείς σκοποί για τους οποίους ιδρύθηκε 
και λειτουργεί το Ίδρυμα, όπως ιδίως η άμεση παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε διάφορους 
τομείς.  

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 αυστηρά 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. 

Το γεγονός ότι το Ινστιτούτο Prolepsis σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υλοποίησε με 
ιδιαίτερη επιτυχία, τις δύο προηγούμενες σχολικές χρονιές, 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. 

Την με αρ. εισερχομένου πρωτ. ........................... επιστολή της Προέδρου 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  2017 - 2018 και αφετέρου οι ευχαριστήριες 
επιστολές των σχολείων που συμμετείχαν το προηγούμενο έτος. 

Την πρόταση του Ινστιτούτου Prolepsis για το σχολικό έτος 2017 - 2018 που υλοποιεί το πρόγραμμα 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ και σε σχολεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για επέκταση του Προγράμματος 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ με τη συμμετοχή της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» σε αυτό, με ποσό 400.000,00 ευρώ για 
την σχολική περίοδο 2017 – 2018, που θα έχει σαν αποτέλεσμα, η προσφορά αυτή της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» να διπλασιαστεί από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» με ισόποση χρηματική δωρεά, στο πλαίσιο των 
συμπληρωματικών κονδυλίων που προσφέρει το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», με απώτερο αποτέλεσμα να 
διπλασιαστεί και ο αριθμός των σιτιζόμενων μαθητών. 

Την από ......................... 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 
2017 - 2018». 

Την αριθμ          /2017 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 2017 - 2018. 

Την υπ’ αριθ. πρωτ. ........................ (ΑΔΑ:........................ ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί Ελέγχου Νομιμότητας της ως άνω υπ’ αριθ. ............/2017 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου. 

Την αριθμ. 1539/21-8-2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  εγκριση δαπάνης και πολυετούς  δέσμευσης 
πιστώσεων (ΑΔΑ: ΨΖΕΙ7ΛΗ-Λ98)...... 

Tην υπ΄ αριθ. ........................... έγκριση δέσμευσης πίστωσης που καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και 
εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Φθιώτιδας με αριθ. Έγκρισης ........../.......2017. 
(ΑΔΑ: ................). 

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 2017 - 2018». 

 

 

 

 

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 2017 - 2018. 

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 έβδομη 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. 125228/Δ2/28-07-2016 και 
Φ.14/1490/123341/Δ1/26-07-2016, 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 το παραπάνω 
Πρόγραμμα,  επισημαίνοντας πως εάν συμμετάσχει η Περιφέρεια οικονομικά σε αυτό με ποσό 
400.000 ευρώ για την σχολική περίοδο 2017-2018 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.  

Με βάση συνεπώς την πρόταση του Ινστιτούτου Prolepsis, και την σχετική απόφαση της 
Περιφέρειας με το οικονομικό αντικείμενο της παρούσης, ο τελικός αριθμός των σιτιζόμενων 
μαθητών, θα αναχθεί σε περίπου  2.000 μαθητές, ενώ με τα ως άνω συμπληρωματικά κονδύλια  
που προσφέρει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, θα διπλασιαστούν οι σιτιζόμενοι 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 
εφαρμογή του Προγράμματος στα σχολεία της Περιφέρειας με την δική της συμμετοχή για το 
σχολικό έτος 2017 - 2018, 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, 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 
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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 την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Το Έργο θα έχει διάρκεια από την       / 10 / 2017  έως το τέλος του σχολικού έτους, ήτοι η 
30/06/2018 . Το περιεχόμενο των σταδίων αυτών περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Περιγραφή Από Έως 

Σίτιση (παροχή γεύματος)    /10/2017 30/6/2017 

Αναπαραγωγή διανομή 
εκπαιδευτικού και ενημερωτικού 
υλικού και διαχείριση 

 

 

    /10/2017  

 

30/6/2017 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

1) Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των  τετρακοσίων χιλιάδων 
(400.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Το έργο 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 εντός ευλόγου διαστήματος από την υπογραφή της 
σύμβασης και μετά από Βεβαίωση της Επιτροπής Παρακολούθησης ότι πραγματοποιήθηκε η 
έναρξη του έργου. 

 Ποσό 150.000,00 € μετά  την παραλαβή εκ μέρους της  επιτροπή παρακολούθησης των 
εργασιών που πραγματοποιήθηκαν   μέχρι την  31/3/2016 και . 

 Ποσό 150.000,00 € με την βεβαίωση εκ μέρους της Επιτροπής Παρακολούθησης 
ολοκλήρωσης  του έργου. 

3) 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. 

4. 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: 

 κα Χρυσούλα Φλώρου, προϊσταμένη  της Δ/νσης΅Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας με 
αναπληρώτρια της την κα Παναγιώτα Κοντογιάννη  υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας. 
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 κο Γεώργιο Κάππο υπάλληλο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας 
Στ. Ελλάδας με αναπληρωτή του  τον  Απόστολο Τσαμαδιά υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας. 

 κα Άννα-Μαρία Χάβιαρη, υπεύθυνη Οικονομικής Διαχείρισης Προγραμμάτων του 
Ινστιτούτου Prolepsis με αναπληρωτή της τον κο Πέππα Εμμανουήλ Υπεύθυνο 
Υλοποίησης Εφαρμοσμένων Προγραμμάτων του ίδιου Ινστιτούτου.  

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 και την παραλαβή 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 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 εξασφαλίζουν την χρηματοδότηση για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. 

ε) 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. 

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 για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται 
στην παρούσα σύμβαση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει την    / 10 / 2017 και λήγει την 30 / 06 / 2018. 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. 
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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) Τα πνευματικά δικαιώματα, περιουσιακά και ηθικά,  επί των στοιχείων που θα συλλεχτούν από τα 
σχολεία που θα συμμετέχουν στο έργο της παρούσης, καθώς και κάθε στοιχείο/οδηγός/φυλλάδιο ή 
ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος, θα έχει σε κάθε περίπτωση, αποκλειστικά 
το Ινστιτούτο Prolepsis. Η πρώτη συμβαλλόμενη θα έχει ωστόσο το δικαίωμα χρήσης των ως άνω 
στοιχείων με την υποχρέωση αναφοράς του ονόματος του Ινστιτούτου Prolepsis σε οποιαδήποτε 
δημοσιοποίηση - ανακοίνωση αυτών και κατόπιν συνεννόησης με το Ινστιτούτο.  

4) 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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ» 

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ ΛΙΝΟΥ  

 

 

 

        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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                                                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Α 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: Επέκταση Εφαρμογής του Προγράμματος 
Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σχολείων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας 
Περίοδος Εφαρμογής Σχολικό Έτος 

2017 - 2018 
Αριθμός Ωφελουμένων 2.000 
Εκτιμώμενος αριθμός γευμάτων 234.000 τεμ 
Μέσο κόστος ανά μαθητή 1,71 € 
  
Α. Σίτιση 226.500 € 

Σάντουιτς-Πίτες-Αρτοσκευάσματα 148.300 € 
Φρούτα 47.200 € 

Γαλακτοκομικά 31.500 € 
  
Β. Αποθήκευση-Διαχείριση-Διανομή γευμάτων 120.500 € 
  
Γ.  Έξοδα Διαχείρισης και Αναπαραγωγή     Εκπαιδευτικού 
Υλικού 53.000 € 

Έξοδα Προσωπικού 44.000 € 
Έξοδα σχεδιασμού και αναπαραγωγής εκπαιδευτικού υλικού  2.000 € 
Έξοδα σχεδιασμού και αναπαραγωγής ερωτηματολογίων για 

τηνκαταγραφή της ανάγκης και την αξιολόγηση του έργου 
   500 € 

Έξοδα Κίνησης 2.300 € 
Αναλώσιμα-Courier 1.200 € 

Έξοδα μικροβιολογικών αναλύσεων και ελέγχου ποιότητας 
τροφίμων 

1.500 € 

Έξοδα επικοινωνίας 1.500 € 
Σύνολο Α + Β + Γ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 400.000  € 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 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 2017 – 2018 , β) εξουσιοδοτεί 
τον Περιφερειάρχη ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες  με στόχο την 
υπογραφή, τροποποίηση και εκτέλεση της προγραμματικής σύμβασης και γ) ορίζει 
στην  κοινή τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος ως    μέλη,  από 
την πλευρά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τους: 

  κα Χρυσούλα Φλώρου, προϊσταμένη  της Δ/νσης΅Κοινωνικής Μέριμνας της 
Περιφέρειας με αναπληρώτρια της την κα Παναγιώτα Κοντογιάννη  υπάλληλο 
της ίδιας υπηρεσίας. 

 κο Γεώργιο Κάππο υπάλληλο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας με αναπληρωτή του  τον  Απόστολο Τσαμαδιά 
υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας. 

σύμφωνα με το συνημμένο  σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης  . 
Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Στερεάς Ελλάδας» και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης «Αριστερή 
Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» κ. Ιωάννης Γιανναράκης.  

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

 
 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ              

 
 
 
            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 

 
 
 

Περιγραφή Από Έως 

 
Σίτιση (παροχή γεύματος)  /10/2017 30/6/2018 

Αναπαραγωγή διανομή εκπαιδευτικού 
και ενημερωτικού υλικού  

 /10/2017 30/6/2018 

Διαχείριση έργου και παρακολούθηση  
διαδικασιών υλοποίησης  

 /10/2017 15/07/2018 
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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  2017 - 2018» 

 
 

Λαμία,           2017 

 

 

. 
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Στην Λαμία  σήμερα    /        ./ 2017  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  Κωνσταντίνο Π. 
Μπακογιάννη. 

2) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο 
«Ινστιτούτο 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 την κείμενη Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν 
κάθε φορά: 

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). 

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

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

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

Τον 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. 

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. 

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». 

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.  

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. 

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.14/1490/123341/Δ1/26-07-2016 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης – Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. – Τμήμα Γ΄ Μαθητικής 
Μέριμνας & Σχολικής Ζωής) με θέμα «Πραγματοποίηση προγράμματος Σίτισης και Προώθησης 
Υγιεινής Διατροφής, “ΔΙΑΤΡΟΦΗ”, υπό την αιγίδα του ΥΠΟΠΑΙΘ», με το οποίο βεβαιώνεται ότι το 
πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ για το σχολικό έτος 2016-2017 τελεί υπό την αιγίδα του ΥΠΟΠΑΙΘ. 

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 125228/Δ2/28-07-2016 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων [Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Διεύθυνση 

ΑΔΑ: ΩΑΗΨ7ΛΗ-0ΥΒ



Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε.– Τμήμα Α΄] με θέμα «Πρόγραμμα υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων», με το οποίο βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ που διεξάγεται για το σχολικό έτος 2016-2017 σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, τελεί υπό την αιγίδα του ΥΠΟΠΑΙΘ.  

Την αριθμ 855/26-04-2017απόφαση του Μείζονος Τμήματος Επταμελούς Σύνθεσης του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου με την οποία αποφαίνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 
Περιφερειας Στ Ελλάδας & Ινστιυούτου Prolepsis.. 

Την ιδρυτική συστατική πράξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», και ειδικότερα το 
άρθρο 3.1, όπου αναφέρονται και εξειδικεύονται οι κοινωφελείς σκοποί για τους οποίους ιδρύθηκε 
και λειτουργεί το Ίδρυμα, όπως ιδίως η άμεση παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε διάφορους 
τομείς.  

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 αυστηρά 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. 

Το γεγονός ότι το Ινστιτούτο Prolepsis σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υλοποίησε με 
ιδιαίτερη επιτυχία, τις δύο προηγούμενες σχολικές χρονιές, 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. 

Την με αρ. εισερχομένου πρωτ. ........................... επιστολή της Προέδρου 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  2017 - 2018 και αφετέρου οι ευχαριστήριες 
επιστολές των σχολείων που συμμετείχαν το προηγούμενο έτος. 

Την πρόταση του Ινστιτούτου Prolepsis για το σχολικό έτος 2017 - 2018 που υλοποιεί το πρόγραμμα 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ και σε σχολεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για επέκταση του Προγράμματος 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ με τη συμμετοχή της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» σε αυτό, με ποσό 400.000,00 ευρώ για 
την σχολική περίοδο 2017 – 2018, που θα έχει σαν αποτέλεσμα, η προσφορά αυτή της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» να διπλασιαστεί από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» με ισόποση χρηματική δωρεά, στο πλαίσιο των 
συμπληρωματικών κονδυλίων που προσφέρει το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», με απώτερο αποτέλεσμα να 
διπλασιαστεί και ο αριθμός των σιτιζόμενων μαθητών. 

Την από ......................... 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 
2017 - 2018». 

Την αριθμ          /2017 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 2017 - 2018. 

Την υπ’ αριθ. πρωτ. ........................ (ΑΔΑ:........................ ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί Ελέγχου Νομιμότητας της ως άνω υπ’ αριθ. ............/2017 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου. 

Την αριθμ. 1539/21-8-2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  εγκριση δαπάνης και πολυετούς  δέσμευσης 
πιστώσεων (ΑΔΑ: ΨΖΕΙ7ΛΗ-Λ98)...... 

Tην υπ΄ αριθ. ........................... έγκριση δέσμευσης πίστωσης που καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και 
εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Φθιώτιδας με αριθ. Έγκρισης ........../.......2017. 
(ΑΔΑ: ................). 

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 2017 - 2018». 

 

 

 

 

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 2017 - 2018. 

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 έβδομη 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. 125228/Δ2/28-07-2016 και 
Φ.14/1490/123341/Δ1/26-07-2016, 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 το παραπάνω 
Πρόγραμμα,  επισημαίνοντας πως εάν συμμετάσχει η Περιφέρεια οικονομικά σε αυτό με ποσό 
400.000 ευρώ για την σχολική περίοδο 2017-2018 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.  

Με βάση συνεπώς την πρόταση του Ινστιτούτου Prolepsis, και την σχετική απόφαση της 
Περιφέρειας με το οικονομικό αντικείμενο της παρούσης, ο τελικός αριθμός των σιτιζόμενων 
μαθητών, θα αναχθεί σε περίπου  2.000 μαθητές, ενώ με τα ως άνω συμπληρωματικά κονδύλια  
που προσφέρει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, θα διπλασιαστούν οι σιτιζόμενοι 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). 

6) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στα πλαίσια των κοινωνικών της δράσεων επιθυμεί την 
εφαρμογή του Προγράμματος στα σχολεία της Περιφέρειας με την δική της συμμετοχή για το 
σχολικό έτος 2017 - 2018, προσφέροντας πόρους.  

7) 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, 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 
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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 την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Το Έργο θα έχει διάρκεια από την       / 10 / 2017  έως το τέλος του σχολικού έτους, ήτοι η 
30/06/2018 . Το περιεχόμενο των σταδίων αυτών περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Περιγραφή Από Έως 

Σίτιση (παροχή γεύματος)    /10/2017 30/6/2017 

Αναπαραγωγή διανομή 
εκπαιδευτικού και ενημερωτικού 
υλικού και διαχείριση 

 

 

    /10/2017  

 

30/6/2017 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

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

4) 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 εντός ευλόγου διαστήματος από την υπογραφή της 
σύμβασης και μετά από Βεβαίωση της Επιτροπής Παρακολούθησης ότι πραγματοποιήθηκε η 
έναρξη του έργου. 

 Ποσό 150.000,00 € μετά  την παραλαβή εκ μέρους της  επιτροπή παρακολούθησης των 
εργασιών που πραγματοποιήθηκαν   μέχρι την  31/3/2016 και . 

 Ποσό 150.000,00 € με την βεβαίωση εκ μέρους της Επιτροπής Παρακολούθησης 
ολοκλήρωσης  του έργου. 

3) 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. 

4. 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: 

 κα Χρυσούλα Φλώρου, προϊσταμένη  της Δ/νσης΅Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας με 
αναπληρώτρια της την κα Παναγιώτα Κοντογιάννη  υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας. 
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 κο Γεώργιο Κάππο υπάλληλο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας 
Στ. Ελλάδας με αναπληρωτή του  τον  Απόστολο Τσαμαδιά υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας. 

 κα Άννα-Μαρία Χάβιαρη, υπεύθυνη Οικονομικής Διαχείρισης Προγραμμάτων του 
Ινστιτούτου Prolepsis με αναπληρωτή της τον κο Πέππα Εμμανουήλ Υπεύθυνο 
Υλοποίησης Εφαρμοσμένων Προγραμμάτων του ίδιου Ινστιτούτου.  

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 και την παραλαβή 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 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 εξασφαλίζουν την χρηματοδότηση για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. 

ε) 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. 

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 για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται 
στην παρούσα σύμβαση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει την    / 10 / 2017 και λήγει την 30 / 06 / 2018. 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. 
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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) Τα πνευματικά δικαιώματα, περιουσιακά και ηθικά,  επί των στοιχείων που θα συλλεχτούν από τα 
σχολεία που θα συμμετέχουν στο έργο της παρούσης, καθώς και κάθε στοιχείο/οδηγός/φυλλάδιο ή 
ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος, θα έχει σε κάθε περίπτωση, αποκλειστικά 
το Ινστιτούτο Prolepsis. Η πρώτη συμβαλλόμενη θα έχει ωστόσο το δικαίωμα χρήσης των ως άνω 
στοιχείων με την υποχρέωση αναφοράς του ονόματος του Ινστιτούτου Prolepsis σε οποιαδήποτε 
δημοσιοποίηση - ανακοίνωση αυτών και κατόπιν συνεννόησης με το Ινστιτούτο.  

4) 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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ» 

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ ΛΙΝΟΥ  

 

 

 

        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Α 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: Επέκταση Εφαρμογής του Προγράμματος 
Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σχολείων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας 
Περίοδος Εφαρμογής Σχολικό Έτος 

2017 - 2018 
Αριθμός Ωφελουμένων 2.000 
Εκτιμώμενος αριθμός γευμάτων 234.000 τεμ 
Μέσο κόστος ανά μαθητή 1,71 € 
  
Α. Σίτιση 226.500 € 

Σάντουιτς-Πίτες-Αρτοσκευάσματα 148.300 € 
Φρούτα 47.200 € 

Γαλακτοκομικά 31.500 € 
  
Β. Αποθήκευση-Διαχείριση-Διανομή γευμάτων 120.500 € 
  
Γ.  Έξοδα Διαχείρισης και Αναπαραγωγή     Εκπαιδευτικού 
Υλικού 53.000 € 

Έξοδα Προσωπικού 44.000 € 
Έξοδα σχεδιασμού και αναπαραγωγής εκπαιδευτικού υλικού  2.000 € 
Έξοδα σχεδιασμού και αναπαραγωγής ερωτηματολογίων για 

τηνκαταγραφή της ανάγκης και την αξιολόγηση του έργου 
   500 € 

Έξοδα Κίνησης 2.300 € 
Αναλώσιμα-Courier 1.200 € 

Έξοδα μικροβιολογικών αναλύσεων και ελέγχου ποιότητας 
τροφίμων 

1.500 € 

Έξοδα επικοινωνίας 1.500 € 
Σύνολο Α + Β + Γ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 400.000  € 

ΑΔΑ: ΩΑΗΨ7ΛΗ-0ΥΒ



 
 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
 
                 

 

Περιγραφή Από Έως 

 
Σίτιση (παροχή γεύματος)  /10/2017 30/6/2018 

Αναπαραγωγή διανομή εκπαιδευτικού 
και ενημερωτικού υλικού  

 /10/2017 30/6/2018 

Διαχείριση έργου και παρακολούθηση  
διαδικασιών υλοποίησης  

 /10/2017 15/07/2018 

ΑΔΑ: ΩΑΗΨ7ΛΗ-0ΥΒ
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