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Προς: Διευθυντές Σχολικών Μονάδων με Ενιαίο 
Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, που 
ανήκουν σε Ζώνες Εκπαιδευτικής 
Προτεραιότητας. 
(Συνημμένος Πίνακας) 

 

  
 

 

Θέμα: «Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή προγράμματος παροχής υπηρεσιών σχολικών 

γευμάτων (σίτισης) σε δημοτικά σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, 

που ανήκουν σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας» 

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της Πράξης 

«Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα» και σύμφωνα με την 

Πρόσκληση με κωδικό 126 (Α.Π. 6902/29-03-2013) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,  που συγχρηματοδοτείται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, 

πρόκειται να υλοποιήσει άμεσα Πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών σχολικών γευμάτων (σίτισης) σε 
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δημοτικά σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, που ανήκουν σε Ζώνες 

Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας. 

Για την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος παροχής υπηρεσιών σχολικών γευμάτων, επίκειται η 

έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Το Πρόγραμμα θα εφαρμοστεί πιλοτικά για το υπόλοιπο της τρέχουσας σχολικής χρονιάς 2012-

2013 στις Σχολικές Μονάδες με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που ανήκουν σε 

Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. 

 

Αναλυτικά τα βήματα που έχουν σχεδιασθεί για την υλοποίηση του ανωτέρω 

Προγράμματος, είναι: 

 

1. Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 

για υποβολή προσφοράς – Διαδικασία Διαπραγμάτευσης. 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, θα απευθύνει 

Πρόσκληση προς τους μισθωτές των κυλικείων των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, που ανήκουν σε Ζώνες 

Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, όπως αυτές αναγράφονται στον Συνημμένο Πίνακα,   να 

υποβάλλουν προσφορά για παροχή υπηρεσιών σχολικών γευμάτων στους μαθητές των 

ανωτέρω Σχολικών Μονάδων. 

Εντός δύο  εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής Πρόσκλησης, η οποία θα 

εκδοθεί στο πλαίσιο του ανωτέρω Προγράμματος, οι υποψήφιοι-μισθωτές κυλικείων θα 

πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τηλεομοιοτυπία στην ΕΥΕ ΕΔ, Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,  fax: 210-344 3335, σύμφωνα με το 

συνημμένο στην ανωτέρω Πρόσκληση έντυπο. 

Η Πρόσκληση θα απευθύνεται σε μισθωτές κυλικείων, οι οποίοι έχουν ήδη υπογεγραμμένη 

και ενεργή  σύμβαση  μίσθωσης  κυλικείου με τη Σχολική Μονάδα, στην οποία θα 

εφαρμοστεί το πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών σχολικών γευμάτων. 
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Για την υλοποίηση του προγράμματος θα συναφθεί σύμβαση μεταξύ της ΕΥΕ 

Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού και του αντίστοιχου μισθωτή του κυλικείου. 

 

2. Σύναψη Σύμβασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του 

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με τους μισθωτές των κυλικείων των Σχολικών Μονάδων. 

 

Ο μισθωτής του κυλικείου της Σχολικής Μονάδας με την οποία υφίσταται ενεργή 

Σύμβαση Μίσθωσης, θα παρέχει υπηρεσίες σχολικών γευμάτων στους παρόντες 

μαθητές, και συγκεκριμένα: 

 Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό, με τυρί (με προσθήκη ή μη 

λαχανικών, τομάτας, μαργαρίνης και άλλων), σύμφωνα με τους όρους της υπ΄αριθμ. 

ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 ΥΑ, όπως ισχύει, και τιμή προσφοράς 1 ΕΥΡΩ, σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμ. Α4-442/30-08-2012 ΥΑ και επιπλέον, ποσοστό έκπτωσης τουλάχιστον 10%, 

δηλαδή κατά μέγιστο 0,90/ανά τεμάχιο.  

 Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό με τυρί και γαλοπούλα (με προσθήκη ή 

μη λαχανικών, τομάτας, μαργαρίνης και άλλων),  σύμφωνα με τους όρους της υπ΄αριθμ. 

ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 ΥΑ, όπως ισχύει, και τιμή προσφοράς 1,25 ΕΥΡΩ, σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ. Α4-442/30-08-2012 ΥΑ και επιπλέον, ποσοστό έκπτωσης τουλάχιστον 

10%, δηλαδή κατά μέγιστο 1,125/ ανά τεμάχιο. 

 Τυρόπιτα-σπανακόπιτα με τυρί φέτα ή κασέρι βάρους 130 γραμμαρίων τουλάχιστον, 

σύμφωνα με τους όρους της υπ΄αριθμ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 ΥΑ, όπως ισχύει, και τιμή 

προσφοράς 1 ΕΥΡΩ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α4-442/30-08-2012 ΥΑ και επιπλέον, 

ποσοστό έκπτωσης τουλάχιστον 10%, δηλαδή κατά μέγιστο 0,90/ανά τεμάχιο.  

Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. 

 Στην ΕΥΕ ΕΔ θα συσταθεί Επιτροπή Διαπραγμάτευσης. Η Επιτροπή θα συσταθεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 
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Εβδομαδιαίο πρόγραμμα υπηρεσιών σχολικών γευμάτων: 

Δύο ημέρες την εβδομάδα θα παρέχεται σάντουϊτς με τυρί. 

Δύο ημέρες την εβδομάδα θα παρέχεται σάντουϊτς με τυρί και γαλοπούλα. 

Μία ημέρα την εβδομάδα θα παρέχεται σπανακόπιτα ή τυρόπιτα. 

Ο μισθωτής του κυλικείου υποχρεούται στην προμήθεια των ανωτέρω ειδών σύμφωνα με 

τις υγειονομικές διατάξεις και τις διατάξεις του αγορανομικού κώδικα, όπως κάθε φορά 

ισχύουν, καθώς επίσης και με τους όρους της Σύμβασης Μίσθωσης, η οποία έχει συναφθεί 

μεταξύ του ιδίου και της Σχολικής Επιτροπής. 

Σε εβδομάδες που υπάρχουν αργίες, ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας, δύναται να 

προσαρμόσει το πρόγραμμα παροχής σχολικών γευμάτων, ανάλογα με τις υφιστάμενες 

ανάγκες. 

Ο Ανάδοχος – μισθωτής κυλικείου σε ώρα που θα ορισθεί από το Διευθυντή του Σχολείου   

θα μεταφέρει στις τάξεις τα ως άνω περιγραφόμενα  γεύματα όπου και θα μοιράζονται 

παρουσία του εκπαιδευτικού της τάξης στους  παρόντες μαθητές . Ο αριθμός των 

παρόντων μαθητών θα προκύπτει  από  σχετικό «έντυπο σίτισης» (υπόδειγμα υπάρχει 

συνημμένο στη σύμβαση),  που θα διαβιβάζεται στο κυλικείο από το Διευθυντή του 

Σχολείου.  

Ο Ανάδοχος - Μισθωτής του κυλικείου υποχρεούται να  εκδίδει καθημερινά δελτίο 

αποστολής συγκεντρωτικό με τα προσφερόμενα είδη και τις σχετικές ποσότητες που 

προσέφερε με τα στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού της ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων του 

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και τόπο παράδοσης το σχολείο, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κώδικα 

Βιβλίων και Στοιχείων. 

Κάθε μήνα ο Ανάδοχος εκδίδει  τιμολόγιο πώλησης με τα στοιχεία του Ειδικού 

Λογαριασμού ως ανωτέρω για τις συνολικές ποσότητες γευμάτων που παρασχέθηκαν κατά 

τη διάρκεια του μήνα και θα προκύπτουν από τα σχετικά ημερήσια δελτία αποστολής.  

Τόσο τα εκδιδόμενα δελτία αποστολής όσο και τα τιμολόγια πώλησης θα παραδίδονται 

μετά την έκδοσή τους στην ανωτέρω Επιτροπή Παραλαβής. 

Ο Ανάδοχος - Μισθωτής του κυλικείου υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους 

όρους της ήδη υπάρχουσας Σύμβασης Μίσθωσης  που έχει συναφθεί μεταξύ αυτού 

ως μισθωτή του κυλικείου και της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής.   
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Ο μισθωτής του κυλικείου υποχρεούται στην προμήθεια των ανωτέρω ειδών 

σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις και τις διατάξεις του αγορανομικού κώδικα, 

όπως κάθε φορά ισχύουν. 

 

3. Υποχρεώσεις / Αρμοδιότητες του Διευθυντή και της Επιτροπής Παραλαβής της Σχολικής 

Μονάδας.  

Ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας καλεί τους γονείς των μαθητών να υπογράψουν 

Υπεύθυνη Δήλωση για το αν επιθυμούν ή όχι τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα παροχής 

υπηρεσιών σχολικών γευμάτων.  

Ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας, ανάλογα με το ωρολόγιο πρόγραμμα και λαμβάνοντας 

υπόψη του τις ανάγκες των μαθητών, θα ορίσει την ώρα παροχής των σχολικών γευμάτων, τα 

οποία θα μεταφέρονται από τον Ανάδοχο – Μισθωτή του κυλικείου στις τάξεις όπου και θα 

μοιράζονται παρουσία του εκπαιδευτικού της τάξης στους  παρόντες μαθητές. Ο αριθμός των 

παρόντων μαθητών θα προκύπτει  από  σχετικό «έντυπο σίτισης» (υπόδειγμα υπάρχει 

συνημμένο στη σύμβαση),  που θα διαβιβάζεται στο κυλικείο από το Διευθυντή του Σχολείου.  

Το ημερήσιο «έντυπο σίτισης» θα περιέχει τον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών κάθε 

τμήματος, τον αριθμό των απόντων, θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του 

τμήματος και από τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας, ο οποίος θα το διαβιβάζει έγκαιρα 

στον Μισθωτή του Κυλικείου, προκειμένου να ετοιμαστούν τα προς διανομή σχολικά γεύματα.  

Ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας, μεριμνά για τη σύσταση – συγκρότηση Επιτροπής 

Παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων, για την παραλαβή των 

παραδοτέων της σύμβασης, η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της ΕΥΕ ΕΔ και του μισθωτή του 

κυλικείου. Η εν λόγω επιτροπή θα ορισθεί με σχετική απόφαση του Διευθυντή της Σχολικής 

Μονάδας και θα αποτελείται από τον ίδιο ως Πρόεδρο και Δύο (2) εκπαιδευτικούς από τους 

υπηρετούντες σε αυτήν, ως μέλη. Έργο της Επιτροπής Παραλαβής είναι η παραλαβή των 

υπηρεσιών διαχείρισης κυλικείου και υπηρεσιών σχολικών γευμάτων, σύμφωνα με τους όρους 

της Σύμβασης καθώς και της Πρόσκλησης, η οποία θα εκδοθεί, όπως και ο έλεγχος 

αντιστοιχίας των παραδοθέντων γευμάτων με την αριθμητική κατάσταση των παρόντων 

μαθητών που σιτίστηκαν, όπως αυτή έχει καταγραφεί στο σχετικό έντυπο, η συγκέντρωση των 

δελτίων αποστολής και των τιμολογίων πώλησης από τον ανάδοχο, η έκδοση Πρακτικού 

Παραλαβής καθώς και η αποστολή όλων των ανωτέρω στην ΕΥΕ ΕΔ του ΥΠΑΙΘΠΑ, Ανδρέα 

Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι, γραφείο 1031, 1ος όροφος. 
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Ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας συνεργάζεται με την αρμόδια Σχολική Επιτροπή, για κάθε 

θέμα που θα προκύψει κατά την εκτέλεση του Προγράμματος και το οποίο εμπίπτει στο πεδίο 

αρμοδιοτήτων της. 

 

 

 

               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ  Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α 

    

 

                               

                                   ΚΥΡΙΑΖΗΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   
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