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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης για την έγκριση του πλαισίου συνεργασίας του Δήμου Βόρειας 

Κυνουρίας  και  του  «Ινστιτούτου  Prolepsis»,  για  την  εφαρμογή  του  προγράμματος 
«ΔΙΑΤΡΟΦΗ»,  που αφορά τη σίτιση και  προώθηση υγιεινής  διατροφής σε όλους  τους 
μαθητές  των  Σχολείων  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  (Δημοτικά  Σχολεία)  του  Δήμου 
Βόρειας Κυνουρίας, για το σχολικό έτος 2016 – 2017. 
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και 
του  «Ινστιτούτου  Prolepsis»  για  το  έργο  «Εφαρμογή  του  προγράμματος  σίτισης  και 
προώθησης  υγιεινής  διατροφής  –  ΔΙΑΤΡΟΦΗ»  σε  μαθητές  Σχολείων  Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Δημοτικά Σχολεία) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, για το σχολικό έτος 2016 
– 2017. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις δυσμενείς συνθήκες που έχει επιφέρει σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού η 

οικονομική  κρίση  των  τελευταίων  ετών,  τη  δύσκολη  οικονομική  κατάσταση  που  έχει 

διαμορφωθεί  στη  χώρα μας και  τον  ολοένα αυξανόμενο αριθμό συμπολιτών  μας που 

ωθούνται στην ανέχεια.

2. Το  με  αρ.  πρωτ.  Φ.14/1490/123341/Δ1/26-07-2016  έγγραφο  του  Υπουργείου 

Παιδείας,  Έρευνας  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 ΥΠΠΕΘ», με το 

οποίο  βεβαιώνεται  ότι  το  πρόγραμμα  σίτισης  και  προώθησης  υγιεινής  διατροφής, 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ,  που  υλοποιείται  από  το  μη  κερδοσκοπικό  Ινστιτούτο  Προληπτικής, 

Περιβαλλοντικής  &  Εργασιακής  Ιατρικής  «Prolepsis»,  σε  συνεργασία  με  επιστημονικούς 

συνεργάτες της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
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και απευθύνεται σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τελεί υπό την αιγίδα του 

ΥΠΠΕΘ, για το σχολικό έτος 2016 – 2017.

3. Το με αρ. πρωτ. 125228/Δ2/28-07-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 

και  Θρησκευμάτων,  Γενική  Διεύθυνση  Σπουδών  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης, 

Τμήμα Α΄, με  θέμα  «Πρόγραμμα  υπό  την  αιγίδα  του  Υπουργείου  Παιδείας,  Έρευνας  και  

Θρησκευμάτων»,  με  το  οποίο  βεβαιώνεται  ότι  το  πρόγραμμα  σίτισης  και  προώθησης 

υγιεινής  διατροφής,  ΔΙΑΤΡΟΦΗ,  που  υλοποιείται  από  το  Ινστιτούτο  Προληπτικής, 

Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής «Prolepsis» και απευθύνεται σε σχολικές μονάδες 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τελεί υπό την αιγίδα του ΥΠΠΕΘ, για το σχολικό έτος 2016 – 

2017. 

4. Το πρόγραμμα, απευθύνεται σε μαθητές δημοσίων σχολείων, κοινωνικοοικονομικά 

ευπαθών  περιοχών  όλης  της  χώρας,  που  πλήττονται  περισσότερο  από  την  οικονομική 

κρίση,  με  στόχο  την  αντιμετώπιση  των  επισιτιστικών  προβλημάτων.  Υλοποιείται  από  το 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  PROLEPSIS  για  έκτη  συνεχόμενη  χρονιά,  με  δωρεά  του  Ιδρύματος  Σταύρος 

Νιάρχος και παράλληλη οικονομική υποστήριξη από άλλα ιδρύματα, ιδιώτες και εταιρείες.

5.Τους σκοπούς του έργου, που είναι:

 Μείωση  της  επισιτιστικής  ανασφάλειας  (καθημερινή  παροχή  σε  όλους  τους 

μαθητές  των  σχολείων  που  συμμετέχουν  στο  πρόγραμμα  ενός  δωρεάν  υγιεινού 

γεύματος, ο μέσος δείκτης επισιτιστικής ανασφάλειας μειώθηκε κατά 7%, το 18,9% των 

οικογενειών  που  αντιμετώπιζαν  επισιτιστική  ανασφάλεια  κατά  την  έναρξη  δεν 

αντιμετώπιζαν  στη  λήξη  στη  λήξη  του  σχολικού  έτους,  το  36%  των  οικογενειών  που 

αντιμετώπιζαν  επισιτιστική  ανασφάλεια  με  ύπαρξη  πείνας  κατά  την  έναρξη  δεν 

αντιμετώπιζαν στη λήξη του σχολικού έτους). 

 Αποτελεσματική  αντιμετώπιση  προβλημάτων  βάρους  (14,5%  των  μαθητών  που 

ήταν παχύσαρκοι στην έναρξη είχαν φυσιολογικό βάρος στη λήξη, 32,9% των μαθητών 

που  ήταν  υπέρβαροι  στην  έναρξη  είχαν  φυσιολογικό  βάρος  στη  λήξη,  45,2%  των 

μαθητών που ήταν ελλιποβαρείς στην έναρξη είχαν φυσιολογικό βάρος στη λήξη, 32,4% 

των μαθητών που δεν είχαν φυσιολογικό βάρος στην έναρξη έχουν φυσιολογικό βάρος 

στη λήξη). 

 Αύξηση  της  κατανάλωσης  υγιεινών  διατροφικών  επιλογών  των  μαθητών  (από 

τους  μαθητές  που  δεν  κατανάλωναν  φρούτα,  το  59% πλέον  καταναλώνει,  από  τους 

μαθητές  που  δεν  κατανάλωναν  λαχανικά,  το  48,6%  πλέον  καταναλώνει,  από  τους 

μαθητές που δεν κατανάλωναν γάλα ή γιαούρτι το 67,1% πλέον καταναλώνει, από τους 

μαθητές που δεν κατανάλωναν μαύρο ψωμί το 48,8% πλέον καταναλώνει). 

 Βελτίωση  της  ποιότητας  της  υγείας  των  μαθητών  (το  51,3%  των  μαθητών 

παρουσίασε  βελτίωση  στη  σχετιζόμενη  με  την  υγεία  ποιότητα  ζωής,  το  39,3%  των 



μαθητών παρουσίασε βελτίωση στη σωματική υγεία, το 41,5% των μαθητών παρουσίασε 

βελτίωση στη συναισθηματική του υγεία, το 32,4% των μαθητών βελτίωσε τις κοινωνικές 

του δραστηριότητες). 

 Οικονομική ενίσχυση των οικογενειών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (το 91,6% 

των γονέων δήλωσε ότι το πρόγραμμα βοήθησε οικονομικά την οικογένειά τους, το 77,4% 

των γονέων δήλωσε ότι το παιδί πλέον τρώει περισσότερο όσο είναι στο σχολείο και το 

73,7%  ότι  τρώει  γενικά  περισσότερο,  το  88,2  των  γονέων  θεωρεί  ότι  το  πρόγραμμα 

καλύπτει κάποια υπαρκτή ανάγκη για τις περισσότερες οικογένειες).

 Εκπαιδευτικά οφέλη (οι γονείς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα δηλώνουν ότι το 

πρόγραμμα επηρέασε θετικά το ενδιαφέρον του παιδιού να πηγαίνει σχολείο κατά 69,9%, 

το ενδιαφέρον του παιδιού κατά τη διάρκεια των μαθημάτων κατά 70,2%, τη συμπεριφορά 

του παιδιού στο σχολείο κατά 66,7%, τη συγκέντρωση του παιδιού στα μαθήματά του 

κατά 66,3%, την επίδοση του παιδιού στο σχολείο κατά 65,3%).

 Επιπρόσθετα  κοινωνικά  και  ευρύτερα  παιδαγωγικά  οφέλη  (Διευθυντές, 

εκπαιδευτικοί και γονείς μαθητών αναφέρουν ότι μειώνεται η σχολική διαρροή, ενισχύεται 

η κοινωνική συνοχή, η συλλογικότητα και η αλληλεγγύη εντός της σχολικής κοινότητας, 

ενισχύεται  το  παιδαγωγικό  έργο  του  σχολείου  και  η  συνεργασία  μεταξύ  γονέων  και 

σχολείου). 

 Προώθηση της υγιεινής διατροφής στους μαθητές και τις οικογένειες τους, μέσω 

του σχεδιασμού αναπαραγωγής και διανομής εκπαιδευτικού υλικού. 

 Καταγραφή της ανάγκης στα συμμετέχοντα σχολεία του Δήμου. 

6.Την πρόταση του Ινστιτούτου Prolepsis για το σχολικό έτος 2016 – 2017.

7. Τις συντονισμένες προσπάθειες που θα καταβάλλει  ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας 

προσκαλώντας  όλες  τις  επιχειρήσεις  να  συμβάλλουν  στην  παροχή  ειδών  και  τροφίμων 

βελτιώνοντας  ταυτόχρονα  όχι  μόνο  το  κόστος  ανά  παρεχόμενο  γεύμα  αλλά  και 

αυξάνοντας τον αριθμό των μαθητών που αναμένεται να ωφεληθούν.

8. Την πρόθεση συμμετοχής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στον προϋπολογισμό του 

προγράμματος  για  τη  σχολική  χρονιά  2016  –  2017,  με  τη  διάθεση  συνολικού  ποσού 

62.000,00 ευρώ ως εξής:

(α) Η διάθεση των ποσών θα προέλθει από Ίδιους Πόρους του Δήμου.

(β) Στον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2016, έχει εγγραφεί πίστωση ύψους 

20.000,00  ευρώ  και  στον  υπό  κατάρτιση  προϋπολογισμό  έτους  2017,  θα  εγγραφεί 

πίστωση 42.000,00 ευρώ. 

Αντίστοιχα, το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα συμμετέχει  με ισόποση χρηματική δωρεά 

(δηλαδή το υπόλοιπο κόστος του προγράμματος), που αφορά δαπάνη 62.000,00€.

(γ) Στη συνέχεια, η Ο.Ε., θα ψηφίσει τις ανάλογες πιστώσεις.

(ε) Η προμήθεια των τροφίμων θα γίνει με τη διαδικασία που προβλέπει ο Νόμος



Εισηγούμαστε 

1. Την έγκριση του πλαισίου συνεργασίας, μεταξύ του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και του 

«Ινστιτούτου PROLEPSIS», για σίτιση και προώθηση της υγιεινής διατροφής σε μαθητές 

σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δημοτικά σχολεία) για το σχολικό έτος 2016 

– 2017. 

2. Την  έγκριση  του  σχεδίου  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Βόρειας 

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

Σίτισης  και  Προώθησης  Υγιεινής  Διατροφής  –  ΔΙΑΤΡΟΦΗ  σε  μαθητές  σχολείων 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δημοτικά σχολεία) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για το 

σχολικό έτος 2016 – 2017. 

3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Βόρειας Κυνουρίας, κου Μαντά Παναγιώτη, ώστε να 

προβεί  στις  απαραίτητες  ενέργειες  με  στόχο  την  υλοποίηση  και  εκτέλεση  της 

προγραμματικής σύμβασης.

4. Τον  ορισμό,  μετά  από  κλήρωση,  των  2  μελών  της  τριμελούς  Επιτροπής 

Παρακολούθησης της εκτέλεσης του έργου και εποπτείας εφαρμογής όλων των όρων 

της Σύμβασης.

 Ο
Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας

Παναγιώτης Κ. Μαντάς 
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