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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

Μαρούσι, 31-5-2018 

Εξ.Πρωτ.:  89318/Δ7 

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 

Βαθμός Ασφαλείας: - 

Να διατηρηθεί μέχρι: - 

Βαθμός Προτερ.: - 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ: 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝ: 

  

 

 

Θέμα: Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρόγραμμα διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος σχολικών 

ετών 2017/2018, 2018/2019 και 2019/2020 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α)Την παράγραφο 2, περίπτωση γ του άρθρου 24 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167Α/30-9-1985) «Δομή 

και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις». 

β) το Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) με θέμα : Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων και 

Δημοτικών Σχολείων 

γ) την υπ’ αριθ.  429/22087/(Β’ 594/2018) ΚΥΑ με θέμα : Καθορισμός των αναγκαίων 

συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) ΑΡΙΘ.1308/2013 ΤΟΥ 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EEL 347 της 20.12.2013,σ.671),(ΕΕ) αριθμ.2017/39 

της Επιτροπής (EEL 5 της 10.1.2017 σ.1) και (ΕΕ) αριθ. 2017/40 της Επιτροπής (EE L5 της 

10.1.2017,σ.11) σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σχολικού Προγράμματος διανομής 

φρούτων ,λαχανικών και γάλακτος. 

 δ)Του άρθρου 29 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135Α/5-6-2003) που αφορά στη «Ρύθμιση θεμάτων 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π». 



 

   2 

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που 

τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ΄ αριθ. 63/2005 Π.Δ. «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98Α/22-4-2005). 

στ) Τη με αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340Β/16-10-2002) Υ.Α του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορά στον 

«Καθορισμό των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών 

υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών 

των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων». 

 

 2. Τον Κανονισμό (Ε.Κ): 

288/2009 της Επιτροπής (L 94/8−4−2009) «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης 

για την προμήθεια οπωροκηπευτικών, μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και προϊόντων μπανάνας 

στα παιδιά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στο πλαίσιο σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 

στα σχολεία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων θέτει υπόψη των σχολικών μονάδων που 

περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα με τίτλο « Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρόγραμμα διανομής φρούτων, 

λαχανικών και γάλακτος, σχολικών ετών 2017/2018, 2018/2019 και 2019/2020»,τα εξής: 

 

Α’ Γενικά (Σκοπός –Στόχοι του προγράμματος) 

Με την παρούσα Εγκύκλιο θεσπίζονται οι όροι και οι διαδικασίες για την υλοποίηση του  

Ευρωπαϊκού σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία 

για τα σχολικά έτη 2017/2018, 2018/2019 και 2019/2020 καθώς και οι στόχοι αυτού.  

Στόχοι 

Α’.1)Με την εφαρμογή του Σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και 

γάλακτος στα σχολεία αναμένεται : 

1. Η ενίσχυση των θετικών στάσεων των μαθητών ως προς τις διατροφικές τους συνήθειες, μέσα 

από τη συγκεκριμένη, οργανωμένη, παρέμβαση. 

2. Η ανάπτυξη επιχειρηματολογίας στο πεδίο της υγιεινής διατροφής, μέσω ομαδοσυνεργατικής 

αλληλεπίδρασης. 

3. Η αλλαγή των διαιτητικών συμπεριφορών στην κατεύθυνση της αναχαίτισης του επιδημικού 

φαινομένου της παιδικής παχυσαρκίας. 

4. Ο περιορισμός του κόστους της Δημόσιας υγείας.  

Α.2) Ομάδα-στόχος  

Το Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρόγραμμα διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος θα υλοποιηθεί κατά 

τα σχολικά   έτη  2017/2018, 2018/2019 και 2019/2020 στα δημόσια και ιδιωτικά δημοτικά σχολεία  

της Περιφέρειας σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα 
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Α.3) Περίοδος υλοποίησης  

Ως περίοδος υλοποίησης του «Σχεδίου Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων, λαχανικών και 

γάλακτος» ορίζεται το χρονικό διάστημα 2017- 2020. 

Β’ Διαδικασίες υλοποίησης του Σχεδίου: 

  

α ) Το « Ευρωπαϊκό σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα 

σχολεία» θα υλοποιηθεί κατά τα σχολικά έτη 2017/2018, 2018/2019 και 2019/2020, δημόσια και 

ιδιωτικά Δημοτικά στα Σχολεία της Περιφέρειας σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα 1 . 

β) Το Ευρωπαϊκό σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα 

σχολεία, τα σχολικά  έτη 2017/2018, 2018/2019 και 2019/2020 θα υλοποιηθεί με ευθύνη των 

οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπ/σης, των Διευθυντών Π.Ε., των Διευθυντών και του 

διδακτικού προσωπικού των Δημοτικών Σχολείων. 

 

Ειδικότερα : 

α) Οι Περιφερειακοί Δ/ντες/τριες Εκπ/σης εποπτεύουν και παρακολουθούν την υλοποίηση του 

Σχεδίου, αναφέρουν τυχόν προβλήματα που αφορούν στην ποιότητα των προϊόντων στις κατά 

τόπους αρμόδιες επιτροπές ποιοτικού ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

β)Σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπ. Αριθ. 429/22087/22-2-2018 Κ..Υ.Α οι σχολικές μονάδες που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα οφείλουν να συγκροτήσουν Επιτροπή Παραλαβής ,η οποία θα είναι 

αρμόδια για τον έλεγχο της ποσοτικής παραλαβής των προϊόντων από τον Εκπρόσωπο των φορέων 

υλοποίησης. 

γ) Οι διευθυντές /τριες της σχολικής μονάδας συστήνουν την ανωτέρω τριμελή επιτροπή (Επιτροπή 

Παραλαβής),στην οποία προεδρεύει υποχρεωτικά ο Διευθυντής /τρια  

δ) Οι διευθυντές /τριες της σχολικής μονάδας θα συμπληρώσουν και θα υπογράψουν το 

Πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής οπωροκηπευτικών και γάλακτος στο Δημοτικό Σχολείο 

 

ε) Ο Σύλλογος διδασκόντων : 

 Σε ειδική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί για αυτό το σκοπό, θα ορίσει τους εκπαιδευτικούς 

της τριμελούς σχολικής επιτροπής η οποία, με πρόεδρο το/την Δ/ντή/τρια της σχολικής μονάδας 

θα παραλάβει το τελικό προϊόν από τον εκπρόσωπο του φορέα εκτέλεσης, θα το διανείμει μαζί με 

τα επικοινωνιακά μέτρα στην ομάδα-στόχο και θα μεριμνήσει για την ανάρτηση της συνοδευτικής 

αφίσας σε εμφανές σημείο του σχολείου. 

Ειδικά, για τα 1/θέσια και 2/θέσια Δημοτικά Σχολεία ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας θα είναι 

υπεύθυνος για όσα περιγράφονται στα εδάφια β και γ. 
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Γ’) Υλοποίηση προγράμματος   

α) Σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος  και με σκοπό τη διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου 

των εμπλεκόμενων μερών , την παρακολούθηση του προγράμματος και τη μείωση του διοικητικού 

κόστους αυτού, έχει τεθεί  από τον Ο.Π.Ε.Κ.ΕΠ.Ε. σε λειτουργία ηλεκτρονική εφαρμογή στη 

διεύθυνση : 

https://schoolfruitscheme.opekepe.gr  

 

 β) Προκειμένου να συμμετέχουν οι σχολικές μονάδες στο πρόγραμμα πρέπει να αποκτήσουν 

πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή με την παρακάτω διαδικασία: 

1) Σε κάθε σχολική μονάδα θα ορίζεται ένας χρήστης του προγράμματος παραλαβής , ο οποίος θα  

συμπληρώσει το συνημμένο έντυπο Ε107-01 με τίτλο « Δήλωση Συμμόρφωσης Εξωτερικού 

Συνεργάτη ή Εξωτερικού Χρήστη Υπηρεσιών» και το συνημμένο αρχείο excel . 

Αναλυτικότερα συμπληρώνεται :  

1) Το έντυπο Ε 107-01  από κάθε χρήστη της σχολικής μονάδας. 

2) Η συγκεντρωτική κατάσταση χρηστών (συνημμένο excel) με τα στοιχεία των χρηστών.  

Αφού συμπληρωθούν τα δύο έντυπα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

disedu@minedu.gov.gr,  του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε ηλεκτρονική μορφή. το αργότερο έως τις 4 Ιουνίου 2018. 

 

Υπενθυμίζεται ότι στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα έχουν πρόσβαση και οι ανάδοχοι εκτέλεσης του 

προγράμματος που θα προκύψουν από τη διαγωνιστική διαδικασία, καθώς και οι υπεύθυνοι των 

αρμόδιων για το πρόγραμμα Διευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων 

και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 

2) Οι Επιτροπές Παραλαβής των σχολικών μονάδων ,μετά από κάθε διανομή των προϊόντων και το 

αργότερο μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά τη διανομή, καταχωρούν στην ηλεκτρονική 

εφαρμογή αναλυτικά το περιεχόμενο της διανομής (οι αναγραφόμενες τιμές θα είναι προ 

συμπληρωμένες) και επιβεβαιώνουν τα αναγραφόμενα στα σχετικά Πρωτόκολλα Παράδοσης –

Παραλαβής (προϊόντος ,ερωτηματολογίων ,προβολής διαφήμισης ,συνοδευτικών μέτρων) και τα 

λοιπά παραστατικά (δελτία αποστολής κ.α.) στοιχεία των διανομών . 

Επισημαίνεται δε, η αναγκαιότητα ορθής καταχώρισης των ποσοτήτων στην ηλεκτρονική 

εφαρμογή, σύμφωνα με τα παραδοθέντα και παραληφθέντα αντικείμενα ανά περίπτωση (πακέτα 

φρούτων και λαχανικών ,τεμάχια συσκευασιών γάλακτος και τα συνοδευτικά αυτών μέτρα). 

 

Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της υπηρεσίας  βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση : 

http://support.opekepe.gr/services/school-fruit-scheme/topics 

 

https://schoolfruitscheme.opekepe.gr/
mailto:disedu@minedu.gov.gr
http://support.opekepe.gr/services/school-fruit-scheme/topics
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 Για την παραλαβή των αιτημάτων λογαριασμών υπεύθυνοι είναι : 

1) Χρυσούλα Στανίτσα , xrysoula.stanitsa@opekepe.gr 

2) Ιωάννης Παχούλης, ioannis.pahoulis@opekepe.gr 

 

 Για τη διαχείριση Χρηστών υπεύθυνοι είναι οι : 

1) Ευαγγελία Χαχούλη, evaggelia.xaxouli@opekepe.gr 

2) Αγλαϊα Ζαφείρη , aglaia.zafiri@opekepe.gr 

3) Ελένη Παππά, eleni.pappa@opekepe.gr 

 

 Για την τεχνική Υποστήριξη  υπεύθυνος είναι ο: 

Διονύσιος Αρβανίτης , dionysios.arvanitis@opekepe.gr 

 

Συνημμένα: 1 ηλεκτρονικό αρχείο (zip) 

  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

1) Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Β’ 

2) Δ/νση Πρωτοβάθμιας Σπουδών , Τμήμα Β’ 

3) Δ/νση Ειδικής Αγωγής, Τμήμα Β’  

4) Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης  

5) Γραφείο Γενικού Γραμματέα  

6) Γραφείο Γενικής Δ/νσης Σπουδών ΠΕ& ΔΕ  

mailto:xrysoula.stanitsa@opekepe.gr
mailto:ioannis.pahoulis@opekepe.gr
mailto:evaggelia.xaxouli@opekepe.gr
mailto:aglaia.zafiri@opekepe.gr
mailto:eleni.pappa@opekepe.gr
mailto:dionysios.arvanitis@opekepe.gr
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 

Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 

1 ΠΔΕ Αττικής mail@attik.pde.sch.gr  

2 ΠΔΕ Κρήτης mail@kritis.pde.sch.gr  

3 ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας mail@dellad.pde.sch.gr  

4 ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας mail@kmaked.pde.sch.gr  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 

Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 

1 

Γενική Δ/νση Γεωργίας – Δ/νση Συστημάτων 

Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής 

– Τμήμα Δενδρωδών Καλλιεργειών 

itatsi@minagric.gr  

2 

Γενική Δ/νση Τροφίμων – Δ/νση Αξιοποίησης και 

Τεχνολογίας Τροφίμων – Τμήμα Αξιοποίησης 

Γάλακτος & Γαλακτοκομικών Προϊόντων 

sfragkou@minagric.gr  

3 Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ioanna.gligori@opekepe.gr  

 

 

mailto:mail@attik.pde.sch.gr
mailto:mail@kritis.pde.sch.gr
mailto:mail@dellad.pde.sch.gr
mailto:mail@kmaked.pde.sch.gr
mailto:itatsi@minagric.gr
mailto:sfragkou@minagric.gr
mailto:ioanna.gligori@opekepe.gr
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