Αθήνα, 29.11.2019
Αρ. Πρωτ.: 1404/309963

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Γραφείο Γεν. Δ/νσης Γεωργίας
τηλ.: 2102125121-5098

ΠΡΟΣ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ)

ΘΕΜΑ: Χρήσιμες πληροφορίες για το Πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία για το
2019/2020».
Σας αποστέλλουμε με σύμφωνη γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του
Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων, χρήσιμες πληροφορίες, για τη διανομή των
προϊόντων στις σχολικές μονάδες και παρακαλούμε για την αποστολή τους σε αυτές.
1. Τι θα διανεμηθεί στα παιδιά
α) Πόσες φορές και ποια φρούτα και λαχανικά θα μοιραστούν στα σχολεία που
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.
Προγραμματίζεται να γίνουν τουλάχιστον 7 διανομές και ανά μαθητή θα
περιλαμβάνουν τα εξής φρούτα και λαχανικά:
 1η-2η Διανομή: 2 μήλα, 1 πορτοκάλι, 1 αχλάδι, 3 μανταρίνια
 3η-6η Διανομή: 2 μήλα, 2 πορτοκάλια, , 1 αχλάδι
 7η Διανομή: 1 βερίκοκο, 2 ροδάκινα/ή νεκταρίνια
 τοματάκια τύπου cherry 150 gr και 3 αγγουράκια τύπου Κνωσσού για
όλες τις διανομές.
Σε περίπτωση που υπάρξει υπόλοιπο ποσοτήτων ενδέχεται να γίνουν επιπλέον
διανομές.
Όλα τα προϊόντα εκτός των μήλων, θα είναι τοποθετημένα σε ατομική συσκευασία
(χάρτινη κασετίνα). Τα μήλα (2 τεμ. /ανά μαθητή) θα είναι τοποθετημένα σε
συσκευασία πλαστική, κατάλληλη για χρήση στα τρόφιμα.
Όλες οι ατομικές συσκευασίες νωπών προϊόντων θα είναι συσκευασμένες σε
εξωτερικές συσκευασίες των 10-12 kg.
Τα φρούτα και λαχανικά που θα διανεμηθούν στους μαθητές προέρχονται από
καλλιέργειες που εφαρμόζεται Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, ώστε να
διασφαλίζεται η ασφάλεια και η ποιότητά τους. Έχει επιλεχθεί ανώτερη ποιοτική
κατηγορία (ποιοτική κατηγορία Ι, βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας) και υπόκεινται σε
σειρά επιπλέον ελέγχων ποιότητας και ασφάλειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του
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Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τις ΔΑΟΚ των Περιφερειών, πριν
διανεμηθούν στα σχολεία.
β) Πόσες φορές και τι είδους γάλα θα διανεμηθεί στα σχολεία που συμμετέχουν στο
Πρόγραμμα.
Προγραμματίζονται έως 23 διανομές γάλακτος και το γάλα που θα διανεμηθεί στους
μαθητές θα είναι πλήρες παστεριωμένο αγελαδινό γάλα σε συσκευασία των 250ml.
Διευκρινίζεται ότι πρόκειται για το κοινώς γνωστό ως «φρέσκο» γάλα (αν και ο όρος
δεν υφίσταται πλέον σε νομικό κείμενο) και όχι για γάλα υψηλής θερμικής
επεξεργασίας και άρα μακράς διάρκειας.
2. Διανομή των προϊόντων στις σχολικές μονάδες (χρόνος)
Τα φρούτα το γάλα και τα λαχανικά θα διανέμονται από τους φορείς υλοποίησης του
Προγράμματος από Δευτέρα έως Πέμπτη το αργότερο έως τις 12:30 μ.μ και την
Παρασκευή και τις παραμονές αργιών το αργότερο έως τις 11:00 π.μ..
Η διανομή των φρούτων/λαχανικών είναι ανεξάρτητη από τη διανομή του γάλακτος.
3. Παραλαβή των προϊόντων
Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής κάθε
σχολικής μονάδας, σε χώρους εντός των σχολείων, όπως έχουν καθοριστεί από τον
Υπεύθυνο του σχολείου για το Πρόγραμμα.
Οι φορείς υλοποίησης του Προγράμματος επικοινωνούν, πριν από κάθε διανομή με
τον Υπεύθυνο του σχολείου, για τον προγραμματισμό των παραδόσεων και
συνεννοούνται για τους χώρους παράδοσης των προϊόντων.
Το δελτίο παράδοσης–παραλαβής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος θα
υπογράφεται από τον Υπεύθυνο του σχολείου για το Πρόγραμμα αφού ελεγχθούν:
 οι ποσότητες των προϊόντων που παραδίδονται (ανάλογα με τον αριθμό των
μαθητών)
 η γενική κατάσταση των προϊόντων.
4. Διανομή των προϊόντων στους μαθητές
Η επιλογή του τρόπου και του χρόνου που θα γίνει η διανομή των προϊόντων στους
μαθητές εξαρτάται από την κάθε σχολική μονάδα. Σε κάθε περίπτωση, καθώς
πρόκειται για ευπαθή προϊόντα, συνιστάται τα προϊόντα να διανέμονται στους
μαθητές το συντομότερο δυνατό από την παραλαβή και οπωσδήποτε την ίδια μέρα
που παραδίδονται από τους φορείς υλοποίησης στις σχολικές μονάδες. Σε καμία
περίπτωση δεν διανέμονται τα ανωτέρω προϊόντα στους μαθητές την επόμενη ημέρα.
Ειδικά όσον αφορά το παστεριωμένο γάλα συνιστάται η άμεση κατανάλωση του στο
σχολείο.
5. Περιπτώσεις εύρεσης ατομικών συσκευασιών με αλλοιώσεις φρούτων ή/και
λαχανικών
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ατομικές συσκευασίες με αλλοιωμένα φρούτα και
λαχανικά, που τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση, μετά την παραλαβή τους
από τους φορείς υλοποίησης του Προγράμματος, η Επιτροπή Παραλαβής της
σχολικής μονάδας ειδοποιεί το συντομότερο δυνατό την αρμόδια Υπηρεσία (ΔΑΟΚ ή
Π.Κ.Π.Φ.Π.&Φ.Ε.), για άμεση αντικατάσταση του προϊόντος/ων με έξοδα του Φορέα
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Υλοποίησης του Προγράμματος (εφόσον οι αλλοιώσεις οφείλονται σε δική του
υπαιτιότητα), με ταυτόχρονη κοινοποίηση στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ στo
email: ggeorgiou@minagric.gr
Σας επισυνάπτουμε τον Πίνακα με τα στοιχεία επικοινωνίας των κατά τόπους
αρμοδίων Υπηρεσιών.
6. Προσωρινή αποθήκευση των φρούτων και λαχανικών.
Εάν προκύψει ανάγκη προσωρινής φύλαξης, για λίγες ώρες εντός της ημέρας, θα
πρέπει να φυλάσσονται σε σκιερό, προφυλαγμένο μέρος, χωρίς υγρασία και μακριά
από χημικές ουσίες.
Οι εξωτερικές συσκευασίες (συσκευασίες των 10-12 kg) από χαρτόνι ή πολυαιθυλένιο
θα πρέπει να ανοίγονται για να αερίζονται τα προϊόντα.
7. Υγιεινή-Οδηγίες
Για τα φρούτα και λαχανικά έχει γίνει μια προεργασία καθαρισμού. Σε κάθε
περίπτωση συνιστάται να πλένονται σχολαστικά πριν την κατανάλωση τους.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΥΠΑΑΤ
ΠΕΤΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
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Πίνακας στοιχείων επικοινωνίας των κατά τόπους αρμόδιων Διευθύνσεων
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), για αναφορά ποιοτικών αποκλίσεων
των φρούτων και λαχανικών που θα διανεμηθούν στα πλαίσια του Προγράμματος
της ΕΕ για τα σχολεία(παρ.5 του παρόντος)
Σχολικές ΜονάδεςΔιεύθυνση ΠΕ

Αρμόδια ΔΑΟΚ

Αρμόδιοι
υπάλληλοι

τηλ
επικοινωνίας

Β Αθήνας

Δ/νση Αγρ. Οικονομίας &
Κτηνιατρικής ΠΕ Βορείου Τομέα

Αγγελικούσης Στ.

2132100455

Ντάφου Ε.

2132100459

Δ Αθήνας

Δ/νση Αγρ. Οικονομίας &
Κτηνιατρικής ΠΕ Νοτίου Τομέα

Παπαδόπουλος Μ.

2132101716

Λουρίδας Δ.

2132101715

Α Αθήνας

Λαϊνη Ε.
Δ/νση Αγρ. Οικονομίας &
Κτηνιατρικής ΠΕ Κεντρικού Τομέα Κριτσωτάκης Ελ.

Γ Αθήνας

Δ/νση Αγρ. Οικονομίας &
Κτηνιατρικής ΠΕ Δυτικού Τομέα

Παναγέα Σ.

2132100941

Νίκας Α.

2132100941

Δυτικής Αττικής

Δ/νση Αγρ. Οικονομίας &
Κτηνιατρικής ΠΕ Δυτικής Αττικής

Σκούρτη Β.

2131600815

Οικονόμου Ν.

2131600812

Ντικούλης Κων.

2131602676

Ανδρουλιδάκη Α.

2131602610

Περιφερειακό Κέντρο
Προστασίας Φυτών Ποιοτικών &
Φυτ/νομικού Ελέγχου Θεσ/κης

Κατωπόδης Σπ.

2310476626

Ποζάνη Ρίτα

2310476620

Αχαΐας

Δ/νση Αγρ. Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Αχαίας

Φραγκούλιας Κ.

2613613722

Ηρακλείου

Δ/νση Αγρ. Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Ηρακλείου

Σαπαλίδου Ε.

2813407914

Σφακιανανη Β.

2813407915

Σωτηροπούλου Ε.

2831343801

Μαθιουλάκης Α.

2831343803

Πειραιά
Θεσσαλονίκης

Ρεθύμνου

Δ/νση Αγρ. Οικονομίας &
Κτηνιατρικής ΠΕ Πειραιώς

Δ/νση Αγρ. Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Ρεθύμνου

2132065778
2132065801
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Γενική Δ/νση Σπουδών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης
Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία
Τμήμα Β΄ Σχολικής Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας
email:disedu@minedu.gov.gr

ΚΟΙΝ:
1. Γραφείο Υπουργού
κ. Μ. Βορίδη
2. Γραφείο Υφυπουργού
3.
κα Φωτεινή Αραμπατζή
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
κ. Γεώργιο Στρατάκο
5. Γεν. Δ/νση Τροφίμων
κα Χ. Παπαδημητρίου
6. Δ/νση Αξιοποίησης & Τεχνολογίας Τροφίμων
7. Δ/νση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων
8. Δ/νση Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων
9. Π.Κ.Π.Φ.Π.&.Φ.Ε Θεσσαλονίκης
10. Π.Κ.Π.Φ.Π.&.Φ.Ε. Ηρακλείου
11. Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των ΠΕ:
 Βορείου Τομέα Αθηνών
 Νοτίου Τομέα Αθηνών
 Κεντρικού Τομέα Αθηνών
 Δυτικού Τομέα Αθηνών
 Δυτικής Αττικής
 Πειραιώς
 Αχαΐας
 Ρεθύμνου
 Ηρακλείου
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