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Αθήνα
Αριθ. Εσωτ. Πρωτ.: 1668

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10 - Αθήνα
Πληροφορίες: Ζ. Αδαμοπούλου 
Τηλέφωνο: 2131516472
e-mail: ypertns@ypakp.gr

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
            Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
            Τμήμα Ερωτήσεων
                    Αθήνα 

ΚΟΙΝ: Πολιτική Γραμματεία Υφυπουργού 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Καταπολέμησης της Φτώχειας

ΘΕΜΑ: Σχετικά με το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» στο νομό Καρδίτσας.

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ.1339/9-12-2022 ΕΡΩΤΗΣΗ.

        

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή 

κ. Κ. Χήτα και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου μας, σας πληροφορούμε τα 

εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4455/2017 (Α' 22), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

77 του ν.4756/2020 (Α΄ 235), το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καταρτίζει, 

συντονίζει και εποπτεύει το διατροφικό πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» που έχει ως 

αντικείμενο την εξυπηρέτηση αναγκών σίτισης μαθητών σχολικών μονάδων της 

πρωτοβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, με την κατάρτιση δημοσίων συμβάσεων.

Με την αριθμ.Δ14/οικ.21446/488/2018 (1299 Β΄) απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στη συνέχεια με την παρ.1 

του άρθρου 83 του ν.4611/2019 ( 73 Α΄), ανατέθηκε στον Ο.Π.Ε.Κ.Α. η υλοποίηση, εκτέλεση και 

διαχείριση του ως άνω Προγράμματος.

Στο πλαίσιο της σχετικής αρμοδιότητάς του, ο παραπάνω Οργανισμός, ενεργώντας ως 

εντολοδόχος του επιβλέποντος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προέβη 

στην διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή, σε ημερήσια βάση, 
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υπηρεσιών παρασκευής – συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων, σε μαθητές 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2021-2022, 2022-2023 και με δικαίωμα 

προαίρεσης για το σχολικό έτος 2023-2024. 

Δεδομένου ότι η ως άνω Διακήρυξη του διαγωνισμού αφορούσε στην σύναψη 

συμβάσεων διετούς διάρκειας (και με δικαίωμα προαίρεσης για τρίτο έτος), οι γεωγραφικές 

περιοχές στις οποίες υλοποιείται το Πρόγραμμα το σχολικό έτος 2022-2023, είναι όμοιες με τις 

αντίστοιχες του σχολικού έτους 2021-2022.

Ήδη από το σχολικό έτος 2021-2022 και για τα επόμενα δύο σχολικά έτη θα 

μοιράζονται γεύματα σε 268 επιπλέον σχολικές μονάδες που αντιστοιχούν σε 25.000 

γεύματα ημερησίως.

Με την αριθ. 1662/4/1-4-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Ε.Κ.Α., 

εγκρίθηκε η διενέργεια του ως άνω ανοικτού διαγωνισμού, ο οποίος - στο σύνολό του-  

περιελάμβανε εβδομήντα έξι (76) Τμήματα (Περιφερειακές Ενότητες ή Δήμους ή Δημοτικά 

Διαμερίσματα σε όλη τη χώρα), μεταξύ των οποίων και τα τμήματα 33 και 68 με τους Δήμους 

Καρδίτσας και Σοφάδων αντίστοιχα. 

Εξάλλου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 77 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, μετά από γνώμη της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίζονται για κάθε 

σχολικό έτος οι σχολικές μονάδες που θα εφαρμοστεί το σχετικό Πρόγραμμα. Για το σχολικό 

έτος 2022-2023 οι σχολικές μονάδες που συμπεριλαμβάνονται στο Πρόγραμμα ορίστηκαν με 

την αρ. Δ14/οικ.91201/3-10-2022 κυα (Β’ 5151).

Σύμφωνα λοιπόν με το ως άνω υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, στην παρούσα φάση, 

το Πρόγραμμα υλοποιείται αποκλειστικά στις σχολικές μονάδες που περιλαμβάνονται στην 

προαναφερόμενη κυα.

Πιο αναλυτικά:     

-για τον Δήμο Καρδίτσας, υπεγράφη και εκτελείται η αρ. 6/2021/20 Σύμβαση (όπως ισχύει), 

για την παροχή, σε ημερήσια βάση, 2.494 γευμάτων τα οποία διανέμονται σε 15 σχολικές 

μονάδες του ανωτέρω Δήμου.

- για τον Δήμο Σοφάδων, υπεγράφη και εκτελείται η αρ. 6/2021/19 Σύμβαση (όπως ισχύει), 

για την παροχή, σε ημερήσια βάση, 1.042 γευμάτων τα οποία διανέμονται σε 10 σχολικές 

μονάδες του ανωτέρω Δήμου.
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Η παραλαβή των γευμάτων από την κάθε σχολική μονάδα γίνεται από τριμελή 

Επιτροπή Παραλαβής στην οποία συμμετέχει και ο Διευθυντής της. Τα μέλη της εν λόγω 

επιτροπής έχουν την ευθύνη του ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των γευμάτων που 

παραλαμβάνουν με σκοπό να διαπιστώνεται σε καθημερινή βάση ότι δεν παραβιάζονται οι 

όροι της σύμβασης του έργου. Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες της Επιτροπής Παραλαβής 

καθορίζονται με υπουργική απόφαση του συνερωτώμενου Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. 

                                                                           Η  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

     
 

                                                        ΔΟΜΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ                                                  
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