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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
-----

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ Β’ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
-----

Βαθμός Προτεραιότητας:ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι, 22-09-2020
Αρ. Πρωτ. :Φ.14.1/ΓΜ/126024/Δ7

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : disedu@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες : Β. Λελεντζή

  Π. Μαϊστρέλλη
Τηλέφωνο : 210 344 2330

  210 344 2224

ΠΡΟΣ : 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝ.:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ : Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σχολικού Προγράμματος διανομής 
φρούτων, λαχανικών και γάλακτος 

ΣΧΕΤ.: α. η με αρ. πρωτ. 429/22087/9-2-2018 (ΦΕΚ 594/Β΄/22-2-2018) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β. η με αρ. 462/41906/01-03-2019 (ΦΕΚ 783/Β΄/6-3-2019) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
γ. η με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/2020 Κ.Υ.Α. (Β΄3780/8-9-2020) με θέμα: «Λειτουργία των εκπαιδευτικών 
μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 
εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ, Κολλεγίων, Κέντρα Διά 
Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, 
φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης 
δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων 
και ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων 
του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020 – 2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους»,
δ. το με αρ. πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/οικ.55989 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Υγειονομικοί έλεγχοι 
στα σχολεία όλων των βαθμίδων και των ειδικών κατηγοριών, ημερήσια και νυχτερινά, δημόσια και 
ιδιωτικά και στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς 
για το σχολικό έτος 2020-2021».

Μετά την παράταση υλοποίησης του Eυρωπαϊκού Σχολικού Προγράμματος διανομής φρούτων, 
λαχανικών και γάλακτος και ενόψει της συνέχισής του έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, σας 
ενημερώνουμε για τα εξής:

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1. Τα προϊόντα θα διανέμονται από τους φορείς υλοποίησης του Προγράμματος ως εξής:

α. από Δευτέρα έως και Πέμπτη το αργότερο έως και τις 12:30 μ.μ. ,
β. την Παρασκευή και τις παραμονές αργιών έως και τις 11:00 π.μ. . 

http://www.minedu.gov.gr/
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Οι σχολικές μονάδες δε θα πρέπει να παραλαμβάνουν προϊόντα μετά το πέρας των ανωτέρω 
χρονικών ορίων.

2. Η διανομή των προϊόντων γίνεται οπωσδήποτε την ίδια μέρα που αυτά παραδίδονται στις 
σχολικές μονάδες από τους φορείς υλοποίησης. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να διανέμονται 
τα ανωτέρω προϊόντα στους μαθητές την επόμενη μέρα.

3. Σε περίπτωση που εντοπισθούν από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της σχολικής μονάδας 
ατομικές συσκευασίες με αλλοιωμένα προϊόντα, (α) ειδοποιείται το συντομότερο δυνατό η 
αρμόδια Υπηρεσία (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ή Περιφερειακό Κέντρο 
Προστασίας Φυτών Ποιοτικών και Φυτ/νομικού Ελέγχου), προκειμένου να αντικατασταθούν 
άμεσα τα προϊόντα με έξοδα του φορέα υλοποίησης του προγράμματος, εφόσον οι αλλοιώσεις 
οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα (συν. 2 : Πίνακας στοιχείων επικοινωνίας των κατά τόπους 
αρμοδίων Υπηρεσιών) και (β) ενημερώνεται η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: me22u151@minagric.gr (κα 
Ελένη Δημοπούλου).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με (α) τα προϊόντα που θα διανεμηθούν στις σχολικές 
μονάδες και τη συχνότητα διανομής τους, (β) την παραλαβή των προϊόντων, (γ) την προσωρινή 
αποθήκευσή τους, καθώς και άλλες σχετικές οδηγίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στο έγγραφο της 
Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: 
«Χρήσιμες πληροφορίες για το Πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία 2019/2020» (συν. 1).

Επισημαίνεται ότι κατά την παράδοση και παραλαβή των προϊόντων πρέπει να λαμβάνονται όλα 
τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης για την προστασία της ατομικής και δημόσιας 
υγείας, καθώς και για την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού, όπως αυτά ορίζονται στην 
κείμενη νομοθεσία.  

Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι Επιτροπές Παραλαβής των σχολικών μονάδων, μετά από κάθε διανομή των προϊόντων και το 
αργότερο μέσα σε δυο εργάσιμες μέρες από τη διανομή, καταχωρίζουν στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ αναλυτικά το περιεχόμενο της διανομής, όπου οι αναμενόμενες τιμές θα 
είναι προσυμπληρωμένες και επιβεβαιώνουν τα αναγραφόμενα στα σχετικά Πρωτόκολλα 
Παράδοσης – Παραλαβής (προϊόντος, ερωτηματολογίων, προβολής-διαφήμισης, συνοδευτικών 
μέτρων), καθώς και τα λοιπά παραστατικά στοιχεία των διανομών (δελτία αποστολής κ.ά.).

Είσοδος στην υπηρεσία
i. Μεταβαίνετε στη διεύθυνση schoolfruitscheme.opekepe.gr/accounts/taxisnet/login.

ii. Πατάτε το κουμπί «Αποδοχή».
iii. Εισάγετε τα στοιχεία Username και Password που χρησιμοποιείτε για να εισέλθετε στο 

TAXISnet.
iv. Μετά την επιτυχή εισαγωγή των στοιχείων σας θα γίνει αυτόματη μεταφορά σας στη σελίδα 

της υπηρεσίας.

mailto:me22u151@minagric.gr
http://schoolfruitscheme.opekepe.gr/accounts/taxisnet/login
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Επεξεργασία παραλαβής
i. Από το μενού αριστερά επιλέγετε «Παραλαβές».

ii. Επιλέγετε το checkbox της αποστολής που θέλετε να επεξεργαστείτε, εφόσον διαπιστώσετε 
ότι υπάρχουν αποκλίσεις σε σχέση με τα προσυμπληρωμένα πεδία. Κάνετε κλικ στην 

επιλογή «Επεξεργασία» .
iii. Συμπληρώνετε τα πεδία ανάλογα με το περιεχόμενο της αποστολής.
iv. Κάνετε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση».

Οριστικοποίηση παραλαβής
Μια καταχώριση θεωρείται έγκυρη μόνον εφόσον έχει προηγουμένως οριστικοποιηθεί. Αφού 
καταχωρίσετε τα στοιχεία της παραλαβής και είστε βέβαιοι για την ορθότητά τους, προχωρήστε 
στην οριστικοποίηση της παραλαβής ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

i. Επιλέγετε το checkbox της παραλαβής που θέλετε να οριστικοποιήσετε. Κάνετε κλικ στην 

επιλογή «Οριστικοποίηση» .
ii. Οριστικοποιείτε την παραλαβή επιβεβαιώνοντας το μήνυμα που εμφανίζεται.

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα παραθέτουμε τα στοιχεία 
επικοινωνίας των αρμόδιων υπαλλήλων:

Φορέας Υλοποίησης Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο 
Επικοινωνίας

Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων κα Β. Λελεντζή 210 344 2330

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων κα Ε. Δημοπούλου (φρούτα, λαχανικά) 210212 5071

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων κ. Λ. Πανομήτρος (φρούτα, λαχανικά) 210 212 5040

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων κ. Γ. Γεωργίου (φρούτα, λαχανικά) 2102125149

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων κα Σ. Φράγκου (γάλα) 210 212 5072

ΟΠΕΚΕΠΕ κα Α. Μπίλλα 210 880 2416

ΟΠΕΚΕΠΕ κα Π. Σιουγλέ 210 880 2416

ΟΠΕΚΕΠΕ
κα Χ. Στανίτσα (για την εγγραφή των σχολικών 
μονάδων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
ΟΠΕΚΕΠΕ)

210 880 2351

ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Ιωάννης Παχούλης (για τη διαχείριση χρηστών 
της πλατφόρμας του ΟΠΕΚΕΠΕ) 210 880 2508

ΟΠΕΚΕΠΕ
κα Ζωή Πολιτοπούλου (για την ηλεκτρονική 
υποστήριξη της 
πλατφόρμας του ΟΠΕΚΕΠΕ)

210-8802891
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Συν: 1. Έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Χρήσιμες 
πληροφορίες για το Πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία για το 2019/2020»
2. 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
3. Η με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/2020 Κ.Υ.Α. (Β΄3780/8-9-2020)
4. Το με αρ. πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/οικ.55989 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας 

 

Εσωτερική Διανομή: 
1. Γραφείο Υφυπουργού κας Ζαχαράκη
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Π.Ε., Δ.Ε. και Ε.Α. κας Γκίκα
3. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. 
4. Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Β’ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.

                                                            
                                                                                    

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΣΑΧΑΛΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α–ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

1. ΠΔΕ Αττικής mail@attik.pde.sch.gr

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

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

4. ΠΔΕ Κρήτης mail@kritis.pde.sch.gr

5. Π.Ε. Α΄ Αθήνας mail@dipe-a-athin.att.sch.gr

6. Π.Ε. Πειραιά mail@dipe-peiraia.att.sch.gr

7. Π.Ε. Αχαΐας mail@dipe.ach.sch.gr

8. Π.Ε Β΄ Αθήνας  mail@dipe-v-ath.att.sch.gr

9. Π.Ε Γ΄ Αθήνας mail@dipe-g-athin.att.sch.gr

10. Π.Ε. Δ΄ Αθήνας mail@dipe-d-athin.att.sch.gr

11. Π.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης mail@dipe-v-thess.thess.sch.gr

12. Π.Ε. Δυτικής Αττικής mail@dipe-dytik.att.sch.gr

13. Π.Ε. Ηρακλείου mail@dipe.ira.sch.gr

14. Π.Ε Ρεθύμνου mail@dipe.reth.sch.gr

15. Π.Ε Ανατολικής Θεσσαλονίκης mail@dipe-a.thess.sch.gr

mailto:mail@attik.pde.sch.gr
mailto:mail@kmaked.pde.sch.gr
mailto:mail@dellad.pde.sch.gr
mailto:mail@kritis.pde.sch.gr
mailto:mail@dipe-v-ath.att.sch.gr
mailto:mail@dipe.ira.sch.gr
mailto:mail@dipe.reth.sch.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

1.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
(Υπόψη κ. Κ. Αναστόπουλου, κ. Λ. Πανομήτρου, 
κας Ι. Παππά, κας Σ. Φράγκου, κας Ε. 
Αποστολάκη, κας Ι. Γεωργιτσανάκου)

kanastop@minagric.gr
lpanomitros@minagric.gr
ipappa@minagric.gr
sfragkou@minagric.gr 
eapostolaki@minagric.gr
igeorgit@minagric.gr

2. ΟΠΕΚΕΠΕ
(Υπόψη κ. Α. Τσούμα)

andreas.tsoumas@opekepe.gr
daniela.karasai@opekepe.gr
alexandra.mpilla@opekepe.gr
panagiota.siougle@opekepe.gr

mailto:kanastop@minagric.gr
mailto:lpanomitros@minagric.gr
mailto:ipappa@minagric.gr
mailto:eapostolaki@minagric.gr
mailto:andreas.tsoumas@opekepe.gr
mailto:daniela.karasai@opekepe.gr
mailto:alexandra.mpilla@opekepe.gr
mailto:panagiota.siougle@opekepe.gr
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