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Συνεδρίαση 34η
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 322/2015
Σήµερα 10/11/2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση
που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του
Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ.
οικ. 212585/04-11-2015 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που
κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 04-11-2015 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από
τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς
Συµβούλους.
Θέµα 7ο Η.∆.
Έγκριση σύναψης και όρων Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του ΤΕΙ Αθήνας για την υλοποίηση του υποπρογράµµατος
«Ορθολογικής διαχείρισης των διατροφικών επιλογών σε µαθητές Α/βάθµιας και
Β/βάθµιας Εκπαίδευσης», συνολικού προϋπολογισµού 20.000 (πλέον ΦΠΑ) στο
πλαίσιο του συνολικού υπερτοπικού προγράµµατος πρόληψης και την προαγωγή
της υγείας σε µαθητικό πληθυσµό σχολείων της Αττικής.
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο εβδοµήντα οκτώ (78) παρόντων
Περιφερειακών Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και
απόντες στη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:
Παρόντες:
Η Περιφερειάρχης Αττικής κα ∆ούρου Ρένα.
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Φιλίππου
Πέτρος.
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Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Αντιπρόεδρος κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης)
Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη
Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου
Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη,
Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη,
Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος
Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος,
Γιαννακάκη Μαρία, ∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα,
∆ηµοπούλου Ελένη, ∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης),
Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη,
Καλογεράκος Κυριάκος, Καµάρας Παύλος, Καραµάνος Χρήστος, Καστανιάς
Νικόλαος, Καστρινάκης Γεώργιος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορωναίου - Καµπά
Σοφία, Κουτσούµπα ∆έσποινα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Λαµπρίδου Μαρία,
Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης,
Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυµάκη
Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας
Γεώργιος, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικολιδάκη Φλωρεντία
(Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας,
Πάντζας Σπυρίδων,
Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός
Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά
Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σµέρος Ιωάννης,
Στεργίου Ιωάννα,
Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τουτουντζή
Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φωτόπουλος
Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος.
Απόντες:
Οι Αντιπεριφερειάρχες Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης) και Βασιλείου Ιωάννης.
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Βάβουλα Αριστέα, Γιάµαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, Γρηγοριάδης
Θεµιστοκλής (Θέµης), ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεµέ
Ελένη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καράµπελας Κωνσταντίνος, Κοροµάντζος
Βασίλειος, Κουκά Μαρίνα, Κουµουτσάκος Γεώργιος, Κωστόπουλος Νικόλαος,
Μαντούβαλος Πέτρος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Νικηταρά Φωτεινή, Πρωτονοτάριος
Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεφανοπούλου
Αναστασία, Τζίβα Αιµιλία, Φαρµάκης Ταξιάρχης, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία,
Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής
Ευαγγελία Σωτηροπούλου και Ευτυχία Παπαδηµητρίου.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει τον λόγο στην Αντιπεριφερειάρχη κ. Αικ. Θανοπούλου, η
οποία θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. Σχετ. 205163/2310-2015 εισήγησή της, η οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής:
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H Περιφέρεια Αττικής και το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη για την Κοινωνική Πολιτική
έχοντας αρµοδιότητες βάσει του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α7.6.2010/0 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης», το Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ 228/Α/27.12.2010 ) Οργανισµός της
Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε µε την αρ. 44403/4-11-2011 απόφαση
του Υπ. Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β/4-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του
Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», που αφορά την
προαγωγή υγείας, και τις ανάγκες για κατάρτιση στρατηγικής για την κοινωνική
πολιτική, προχωρά στην υλοποίηση υπερτοπικού προγράµµατος πρόληψης και
προαγωγής της υγείας στα σχολεία της Α/Βάθµιας και Β/βάθµιας Εκπαίδευσης της
Περιφέρειας Αττικής.
Συγκεκριµένα, προκειµένου να υλοποιηθεί το πρόγραµµα ορθολογικής διαχείρισης
των διατροφικών επιλογών σε µαθητικό πληθυσµό Α/βάθµιας και Β/βάθµιας
Εκπαίδευσης της Αττικής, το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη για την Κοινωνική
Πολιτική, θα συνεργαστεί µε την Σχολή Τεχνολογίας Τροφίµων και ∆ιατροφής του
Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
1. Εισαγωγή
Η σωστή και ισορροπηµένη διατροφή αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή
νοητική, πνευµατική, σωµατική και ψυχική ανάπτυξη των παιδιών στη σχολική
ηλικία1.
Έρευνες2 συνδέουν άµεσα την σχολική επίδοση παιδιών ηλικίας 10 – 12 ετών µε
την διατροφή τους, ενώ σηµαντικός είναι ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου
στην ενηµέρωση του παιδιού, για τη διαµόρφωση ορθής διατροφικής συνείδησης.
Η απόφαση για τη λειτουργία των σχολικών κυλικείων, η οποία δηµοσιεύεται στο
ΦΕΚ 2135/τ.Β΄/29.08.2013, δεν φαίνεται να εφαρµόζεται στις πλείστες των
περιπτώσεων, ενώ έρευνες αποτυπώνουν ότι η διατροφή των παιδιών ηλικίας 10 –
12 στα διάφορα µέρη της Ελλάδας έχει στραφεί σε ανθυγιεινά πρότυπα (βλ έρευνα
Κουλιανίδη, 2015). Αντίθετα, η πιθανή υγιεινή επιλογή ενός φρούτου (για κολατσιό)
από ένα παιδί, µπορεί να γίνει ακόµα και αντικείµενο χλεύης και αποδοκιµασίας
από τα υπόλοιπα παιδιά, στο χώρο του σχολείου.
Επιπλέον έρευνες (Turrell et al., 2003), καταδεικνύουν ότι το µορφωτικό επίπεδο
των γονέων, αλλά κυρίως το οικογενειακό εισόδηµα, επηρεάζουν την επιλογή
τροφίµων. Ωστόσο, η ενηµέρωση των γονέων µπορεί να συµβάλει στην
ορθολογικότερη αλλά και οικονοµικότερη επιλογή πρακτικών, αναφορικά µε τη
διατροφή των παιδιών.
2. Περιγραφή δράσης
Η εφαρµογή ενός πιλοτικού προγράµµατος που θα υλοποιηθεί από το Ερευνητικό
Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίµων και Ποτών της Σχολής
Τεχνολογίας Τροφίµων και ∆ιατροφής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, µε οµάδες στόχου τους
µαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Σκοπός είναι να συµβάλει καίρια

1

Κουρκούτα Λ., Ράρρα, ., Α. Αµπραχίµ Σ.Ε. (2013), Η διατροφή των παιδιών στη σχολική ηλικία.
Επιστηµονικά Χρονικά.
2
Κουλιανίδη, Γ. (2015) Μεταπτυχιακή διατριβή µε τίτλο: « Επιπτώσεις των διατροφικών συνηθειών
στην σχολική επίδοση παιδιών ηλικίας 10 -12 ετών», Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Α΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατοµικής

3

ΑΔΑ: ΨΡΞΧ7Λ7-ΟΚ8

στην ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση όλων των εµπλεκόµενων οµάδων για
ορθολογικότερη διαχείριση των διατροφικών επιλογών. Θα διαρκέσει για ένα
σχολικό έτος, µε την πραγµατοποίηση δύο 45΄ σε κάθε σχολική τάξη (εφαρµογή του
προγράµµατος σε δύο σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ανά Περιφερειακή
Ενότητα). Για την εφαρµογή, θα αξιοποιηθούν µέθοδοι όπως βιωµατικά και
διαδραστικά παιχνίδια µε τις οµάδες των παιδιών. Ενηµέρωση, συζήτηση και
διάλογος µε τους ενήλικες εκπαιδευτικούς και γονείς.
3. Περιγραφή φορέα- Εµπειρία, Τεχνογνωσία
Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίµων και Ποτών της
Σχολής Τεχνολογίας Τροφίµων και ∆ιατροφής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, εκ του ρόλου
και της αποστολής του, εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες,
καθώς και ανάγκες κατάρτισης και επιµόρφωσης (ΦΕΚ. 515/ 3-4-2015).
Τα στελέχη του Εργαστηρίου διαθέτουν όλες τις προβλεπόµενες πιστοποιήσεις
(µέλη µητρώων εκπαιδευτών Ε.Φ.Ε.Τ., Λ.Α.Ε.Κ. κ.λπ.), καθώς επίσης πλούσια
εµπειρία (υπερεικοσιπενταετή) και υψηλή επίπεδο εξειδίκευσης σε θέµατα Υγιεινής
και Ασφάλειας Τροφίµων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας.
Η πλούσια εµπειρία σε εφαρµογή δράσεων, η παραγωγή έντυπου και ψηφιακού
υλικού για µαθητές ∆ηµοτικού, η άριστη ως τώρα συνεργασία στο πλαίσιο του
προγράµµατος ΤΕΒΑ, καθιστά το συγκεκριµένο Τµήµα, σηµαντικό συνεργάτη για το
συγκεκριµένο πρόγραµµα.
4. Συνολικό προβλεπόµενο κόστος: 20.000
5. Υποχρεώσεις συµβαλλόµενων:
Περιφέρεια Αττικής
Η χρηµατοδότηση των παραδοτέων
ΤΕΙ Αθήνας
Α. Εκπόνηση έρευνας για τη συµβολή της διερεύνησης των αναγκών του
πληθυσµού – στόχου σε θέµατα διαχείρισης των διατροφικών επιλογών και
συγκριτική ερµηνεία των αποτελεσµάτων. Ειδικότερα, αντικείµενο της παρούσας
φάσης του ερευνητικού έργου είναι ο προσδιορισµός των στόχων και η αναγνώριση
της διαφοράς µεταξύ των στόχων και της υπάρχουσας κατάστασης βάσει
δευτερογενών, αλλά και πρωτογενών πηγών. Επιπλέον αντικείµενο της παρούσας
φάσης είναι η αξιολόγηση των προτεινόµενων προγραµµάτων παρέµβασης
(προγράµµατα επιµόρφωσης) µετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου µε τη
χρήση κατάλληλων εργαλείων και σταθµισµένων ερωτηµατολογίων, για τις
αναγκαίες µετρήσεις. Η ερµηνεία των συγκριτικών αποτελεσµάτων θα συµβάλλει
στην αποτύπωση των πραγµατικών αναγκών του πληθυσµού στόχου και στον
προσδιορισµό των αποτελεσµατικών ενεργειών, που θα πρέπει να ληφθούν µε
στόχο την επίτευξη ορθολογικότερης διαχείρισης των διατροφικών επιλογών του
πληθυσµού στόχου.
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Προϋπολογισµός: 4.000,00 €
Παραδοτέα:
Ενδιάµεση Έκθεση: ∆ιερεύνηση αναγκών πληθυσµού στόχου & µεθοδολογία της
έρευνας (2 µήνες από την υπογραφή της προγραµµατικής σύµβασης πληρωµή
ποσοστού 40% του προβλεπόµενου προϋπολογισµού της ∆ράσης Α).
Τελική Έκθεση: Συµβολή της διερεύνησης των αναγκών του πληθυσµού – στόχου
σε θέµατα διαχείρισης των διατροφικών επιλογών και συγκριτική ερµηνεία των
αποτελεσµάτων (µε τη λήξη της προγραµµατικής σύµβασης, πληρωµή του
υπολοίπου 60% του προϋπολογισµού της ∆ράσης Α).
Β. Επιµόρφωση των µαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, µε στόχο τη
συµβολή στην καίρια ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση όλων των εµπλεκόµενων
οµάδων για ορθολογικότερη διαχείριση των διατροφικών τους επιλογών. Θα
αξιοποιηθούν βιωµατικά και διαδραστικά παιχνίδια µε τις οµάδες των παιδιών,
ενηµέρωση, συζήτηση και διάλογος µε τους ενήλικες εκπαιδευτικούς και γονείς.
Προϋπολογισµός: 6.000,00 €
Παραδοτέα:
Ενδιάµεσο παραδοτέο: Υλοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων σε τρεις
Περιφερειακές Ενότητες (3,5 µήνες από την υπογραφή της προγραµµατικής
σύµβασης πληρωµή ποσοστού 40% του προβλεπόµενου προϋπολογισµού της
∆ράσης Β).
Τελικό παραδοτέο: Υλοποίηση του συνόλου των προβλεπόµενων επιµορφωτικών
προγραµµάτων (µε τη λήξη της προγραµµατικής σύµβασης, πληρωµή του
υπολοίπου 60% του προϋπολογισµού της ∆ράσης Β).
Γ. Σχεδίαση/Ανάπτυξη έντυπου ενηµερωτικού και εποπτικού υλικού.
Προϋπολογισµός: 5.000,00 €
Παραδοτέα:
Ενδιάµεσο παραδοτέο: Σχεδίαση έντυπου ενηµερωτικού και εποπτικού υλικού (2
µήνες από την υπογραφή της προγραµµατικής σύµβασης πληρωµή ποσοστού
20% του προβλεπόµενου προϋπολογισµού της ∆ράσης Γ).
Τελικό παραδοτέο: Παραγωγή και διάχυση υλικού (µε τη λήξη της
προγραµµατικής σύµβασης, πληρωµή του υπολοίπου 80% του προϋπολογισµού
της ∆ράσης Γ).
∆. Οργάνωση των ∆ράσεων του έργου, συντονισµός ενεργειών. Επίβλεψη
του εµπλεκόµενου προσωπικού. Επιστηµονική υποστήριξη, εποπτεία και
παρακολούθηση ανάπτυξης του όλου έργου. ∆ιοργάνωση Ηµερίδας, για τη
διάχυση των αποτελεσµάτων του έργου.
Προϋπολογισµός: 5.000,00 €
Παραδοτέα:
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Ενδιάµεσο παραδοτέο: Σύνταξη έκθεσης πορείας και ανάπτυξης των ∆ράσεων
του έργου (3,5 µήνες από την υπογραφή της προγραµµατικής σύµβασης πληρωµή
ποσοστού 40% του προβλεπόµενου προϋπολογισµού της ∆ράσης ∆).
Τελικό παραδοτέο: Σύνταξη τελικής έκθεσης πορείας και ανάπτυξης των
∆ράσεων και αποτελεσµάτων του έργου (µε τη λήξη της προγραµµατικής
σύµβασης, πληρωµή του υπολοίπου 60% του προϋπολογισµού της ∆ράσης ∆).

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε για την έγκριση των όρων της
προγραµµατικής σύµβασης µε το ΤΕΙ Αθήνας όπως αυτή παρατίθεται στη συνέχεια.

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
•

αποφασίζει οµόφωνα

Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του ΤΕΙ Αθήνας για την υλοποίηση του υποπρογράµµατος
«Ορθολογικής διαχείρισης των διατροφικών επιλογών σε µαθητές Α/βάθµιας και
Β/βάθµιας Εκπαίδευσης», συνολικού προϋπολογισµού 20.000 (πλέον ΦΠΑ), στο
πλαίσιο του συνολικού υπερτοπικού προγράµµατος πρόληψης και την προαγωγή
της υγείας σε µαθητικό πληθυσµό σχολείων της Αττικής, που έχει ως εξής:
«Στην Αθήνα σήµερα

, ηµέρα

οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

1. Η Περιφέρεια Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα (Συγγρού 15-17 - Τ.Κ.
11741), όπως εκπροσωπείται νόµιµα από την Περιφερειάρχη Αττικής κ.
Ειρήνη ∆ούρου
2. α. Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ειδικού Λογαριασµού του Τ.Ε.Ι. Αθήνας,
Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου, νόµιµα εκπροσωπούµενη από
τον Αναπληρωτή Προέδρου, καθηγητή ∆ήµο Τριάντη (Φ.Ε.Κ.
2700/23.10.2013)
και β. το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίµων &
Ποτών, της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίµων και ∆ιατροφής του Τ.Ε.Ι.
Αθήνας (Φ.Ε.Κ. 515/3.04.2015), νόµιµα εκπροσωπούµενο από τον ∆/τη,
καθηγητή Ιωάννη Τσάκνη, σύµφωνα µε την αριθµ. 13/20.05.2015
απόφαση,
µε έδρα την Αθήνα, οδός Αγ. Σπυρίδωνα – Τ.Κ. 112 10 Αιγάλεω.
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης»
2. Το Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α - 27/12/2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας
Αττικής» και την υπ’ αρ. 44403/04-11-2011 Απόφαση Έγκριση
Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2494Β –
04/11/2011)
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3. Το Π.∆. 432/1981 της 18.4/5-5-81 (ΦΕΚ 118 Α΄) «Περι συστάσεως Ειδικών
Λογαριασµών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας»
4. Το από 03/09/2015 έγγραφο του γραφείου της Αντιπεριφερειάρχη για την
Κοινωνική Πολιτική µε συνηµµένη την από 07/09/2015 απόφαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.
5. Την µε αρ. …../2015 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
6. Την υπ. αρ. 173689/ 9-9-2015 πρόταση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη
Αττικής για την Κοινωνική Πολιτική προς το ΥΠΕΠΘ
7. Την υπ’ αρ. Φ20.1/149588/∆2/2015 εγκριτική απόφαση του Υπουργείου
Παιδείας (Παράρτηµα )
Συµφώνησαν
Να συνάψουν Προγραµµατική Σύµβαση , οι όροι της οποίας έχουν ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 1
Περιεχόµενα της σύµβασης:
















Σκοπός και αντικείµενο της σύµβασης
Γεωγραφική περιοχή εφαρµογής του έργου
Προϋπολογισµός – Χρηµατοδότηση του έργου
Φορέας εκτέλεσης και φορέας διαχείρισης του έργου
Χρονική διάρκεια της σύµβασης – Χρονοδιάγραµµα του έργου
∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων
Τρόπος πληρωµής
Επιτροπή Παρακολούθησης και παραλαβής των παραδοτέων
Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι της Έρευνας
∆ιαχείριση Χρηµατοδότησης
Πνευµατικά ∆ικαιώµατα
Τροποποιήσεις της Προγραµµατικής Σύµβασης
Αντισυµβατική συµπεριφορά - Συνέπειες - Ρήτρες
Επίλυση διαφωνιών
Τελικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σκοπός της παρούσας σύµβασης µε τίτλο: ‘’Πρόγραµµα Ευαισθητοποίησης της
Σχολικής Κοινότητας για Ορθολογική ∆ιαχείριση ∆ιατροφικών Επιλογών’’ από το
Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίµων και Ποτών της Σχολής
Τεχνολογίας Τροφίµων και ∆ιατροφής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, προσαρτώµενο
Παράρτηµα Ι το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας και όπου
αναφέρονται λεπτοµερώς οι κατ’ ιδίαν εργασίες του ερευνητικού αυτού έργου, είναι
η Εκπόνηση έρευνας για τη συµβολή της διερεύνησης των αναγκών του
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πληθυσµού – στόχου σε θέµατα διαχείρισης των διατροφικών επιλογών και
συγκριτική ερµηνεία των αποτελεσµάτων. Ειδικότερα, αντικείµενο της παρούσας
φάσης του ερευνητικού έργου είναι ο προσδιορισµός των στόχων και η
αναγνώριση της διαφοράς µεταξύ των στόχων και της υπάρχουσας κατάστασης
βάσει δευτερογενών, αλλά και πρωτογενών πηγών. Επιπλέον αντικείµενο της
παρούσας είναι η αξιολόγηση των προτεινόµενων προγραµµάτων παρέµβασης
(προγράµµατα επιµόρφωσης) µετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου µε τη
χρήση κατάλληλων εργαλείων και σταθµισµένων ερωτηµατολογίων, για τις
αναγκαίες µετρήσεις. Η ερµηνεία των συγκριτικών αποτελεσµάτων θα συµβάλλει
στην αποτύπωση των πραγµατικών αναγκών του πληθυσµού στόχου και στον
προσδιορισµό των αποτελεσµατικών ενεργειών, που θα πρέπει να ληφθούν µε
στόχο την επίτευξη ορθολογικότερης διαχείρισης των διατροφικών επιλογών του
πληθυσµού στόχου.
Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίµων και Ποτών της
Σχολής Τεχνολογίας Τροφίµων και ∆ιατροφής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, εκ του ρόλου και
της αποστολής του, εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και
ανάγκες κατάρτισης και επιµόρφωσης (Φ.Ε.Κ. 515/3-4-2015). Στελεχώνεται από
µεγάλο αριθµό (πλέον των 25 ατόµων) µελών και συνεργατών, που καλύπτουν
όλο το φάσµα των Επιστηµών Τροφίµων και ∆ιατροφής.
∆/της του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής και Κοσµήτωρ της Σχολής Τεχνολογίας
Τροφίµων και ∆ιατροφής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Ιωάννης Τσάκνης.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος για τη σχεδιαζόµενη δράση στα σχολεία έχει οριστεί ο
Καθηγητής Εφαρµογών ∆ηµήτριος Τυµπής, Τεχνολόγος – Μικροβιολόγος
Τροφίµων και ειδικός σε θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων, Υπεύθυνος του
ειδικού Εργαστηρίου Μικροβιολογίας Τροφίµων της ως άνω Σχολής.
Αναλυτική περιγραφή των ενοτήτων των ερευνητικών εργασιών γίνεται στο
προσαρτώµενο Παράρτηµα Ι της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 3: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το έργο θα εφαρµοστεί σε δύο σχολεία της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και σε
δύο σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης από κάθε Περιφερειακή ενότητα
της Περιφέρειας Αττικής. Τα σχολεία θα επιλεγούν κατόπιν σχετικής συνεργασίας
µε τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας των αντίστοιχων ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης,
ενώ θα υπάρχει κάθε δυνατή ευελιξία για την καλύτερη δυνατή ανταπόκριση στα
αιτήµατα των σχολείων.
ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 20.000 πλέον ΦΠΑ. Το
έργο χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής
(Ειδικός Φορέας …………………. ΚΑΕ 0873 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας
Αττικής για αµοιβές νοµικών προσώπων).

8

ΑΔΑ: ΨΡΞΧ7Λ7-ΟΚ8

ΑΡΘΡΟ 5. ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Φορέας εκτέλεσης της έρευνας θα είναι το ΤΕΙ Αθήνας µε επιστηµονικό και
ερευνητικό υπεύθυνο
το
Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας και Ασφάλειας
Τροφίµων και Ποτών της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίµων και ∆ιατροφής.
Φορέας διαχείρισης, εκµετάλλευσης και κυριότητας της έρευνας θα είναι η
Περιφέρεια Αττικής.
Όλα τα αποτελέσµατα των εργασιών που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο της έρευνας
από τον Ανάδοχο θα παραδοθούν στην
Επιτροπή Παρακολούθησης και
παραλαβής των παραδοτέων κατά τους όρους της παρούσας. O Ανάδοχος
µεταβιβάζει από το περιουσιακό δικαίωµα επί του Ερευνητικού Προγράµµατος
όλες τις εξουσίες που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση του σκοπού αυτής της
σύµβασης και των σκοπών της Περιφέρειας Αττικής σύµφωνα µε το Άρθρο 13
(Πνευµατικά ∆ικαιώµατα) της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 6: ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
Ηµεροµηνία έναρξης της έρευνας ορίζεται η ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας
σύµβασης, και ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης η 30η Ιουνίου 2016. Η ηµεροµηνία
παραλαβής της τελευταίας Φάσης του ερευνητικού προγράµµατος από την
επιτροπή ορίζεται η 31η Μαΐου. Η διάρκεια του ερευνητικού έργου ορίζεται στους
(8) οκτώ µήνες. Οι παραλαβές των Φάσεων µε τα αντίστοιχα Παραδοτέα, καθώς
και η οριστική παραλαβή του ολοκληρωµένου ερευνητικού προγράµµατος,
διενεργούνται από την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των
Παραδοτέων.
Η διαδικασία της παραλαβής του ερευνητικού έργου (τµηµατικά και οριστικά)
ολοκληρώνεται εντός ενός (1) µηνός από την παράδοση της κάθε Φάσης µε τα
αντίστοιχα Παραδοτέα της.
Με την παραλαβή κάθε Φάσης µπορούν να δοθούν από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και παραλαβής των παραδοτέων κατευθύνσεις για την επόµενη
Φάση.
Η έρευνα θα εκπονηθεί σε τρεις (3) Φάσεις, µε τα αντίστοιχα Παραδοτέα. Οι
Φάσεις είναι:
Α. Εκπόνηση έρευνας για τη συµβολή της διερεύνησης των αναγκών του
πληθυσµού – στόχου σε θέµατα διαχείρισης των διατροφικών επιλογών και
συγκριτική ερµηνεία των αποτελεσµάτων. Ειδικότερα, αντικείµενο της παρούσας
φάσης του ερευνητικού έργου είναι ο προσδιορισµός των στόχων και η
αναγνώριση της διαφοράς µεταξύ των στόχων και της υπάρχουσας κατάστασης
βάσει δευτερογενών, αλλά και πρωτογενών πηγών. Επιπλέον αντικείµενο της
παρούσας φάσης είναι η αξιολόγηση των προτεινόµενων προγραµµάτων
παρέµβασης (προγράµµατα επιµόρφωσης) µετά την ολοκλήρωση του πρώτου
κύκλου µε τη χρήση κατάλληλων εργαλείων και σταθµισµένων ερωτηµατολογίων,
για τις αναγκαίες µετρήσεις. Η ερµηνεία των συγκριτικών αποτελεσµάτων θα
συµβάλλει στην αποτύπωση των πραγµατικών αναγκών του πληθυσµού στόχου
και στον προσδιορισµό των αποτελεσµατικών ενεργειών, που θα πρέπει να
ληφθούν µε στόχο την επίτευξη ορθολογικότερης διαχείρισης των διατροφικών
επιλογών του πληθυσµού στόχου.
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Παραδοτέα:
Ενδιάµεση Έκθεση: ∆ιερεύνηση αναγκών πληθυσµού στόχου & µεθοδολογία της
έρευνας.
Τελική Έκθεση: Συµβολή της διερεύνησης των αναγκών του πληθυσµού – στόχου
σε θέµατα διαχείρισης των διατροφικών επιλογών και συγκριτική ερµηνεία των
αποτελεσµάτων.
Β. Επιµόρφωση των µαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, µε στόχο τη
συµβολή στην καίρια ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση όλων των εµπλεκόµενων
οµάδων για ορθολογικότερη διαχείριση των διατροφικών τους επιλογών. Θα
αξιοποιηθούν βιωµατικά και διαδραστικά παιχνίδια µε τις οµάδες των παιδιών,
ενηµέρωση, συζήτηση και διάλογος µε τους ενήλικες εκπαιδευτικούς και γονείς.
Παραδοτέα:
Ενδιάµεσο παραδοτέο: Υλοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων σε τρεις
Περιφερειακές Ενότητες
Τελικό παραδοτέο: Υλοποίηση του συνόλου των προβλεπόµενων επιµορφωτικών
προγραµµάτων
Γ. Σχεδίαση/Ανάπτυξη έντυπου ενηµερωτικού και εποπτικού υλικού.
Παραδοτέα:
Ενδιάµεσο παραδοτέο: Σχεδίαση έντυπου ενηµερωτικού και εποπτικού
Τελικό παραδοτέο: Παραγωγή και διάχυση υλικού
∆. Οργάνωση των ∆ράσεων του έργου, συντονισµός ενεργειών. Επίβλεψη
του εµπλεκόµενου προσωπικού. Επιστηµονική υποστήριξη, εποπτεία και
παρακολούθηση ανάπτυξης του όλου έργου. ∆ιοργάνωση Ηµερίδας, για τη
διάχυση των αποτελεσµάτων του έργου.
Παραδοτέα:
Ενδιάµεσο παραδοτέο: Σύνταξη έκθεσης πορείας και ανάπτυξης των ∆ράσεων
του έργου
Τελικό παραδοτέο: Σύνταξη τελικής έκθεσης πορείας και ανάπτυξης των
∆ράσεων και αποτελεσµάτων του έργου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός της καταληκτικής προθεσµίας που ορίζεται
παραπάνω, συνολικά και ανά φάσεις, να έχει περαιώσει και παραδώσει στην
Περιφέρεια Αττικής το σύνολο της παραπάνω έρευνας.

ΑΡΘΡΟ 7: ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Α. Το Τ.Ε. Ι. Αθήνας αναλαµβάνει
•

Την εκπόνηση της ανωτέρω έρευνας και των δράσεων ευαισθητοποίησης
όλων των µερών της σχολικής κοινότητας των επιλεγµένων σχολείων στα
θέµατα ορθολογικότερη διαχείριση των διατροφικών τους επιλογών
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Β. Η Περιφέρεια Αττικής αναλαµβάνει:
•

Τη χρηµατοδότηση του έργου, την επιλογή των σχολείων µε την συνδροµή
των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας, την συνεργασία µε τις Περιφερειακές
ενότητες και το Τ.Ε.Ι. Αθήνας για την υλοποίηση και αξιολόγηση των
περιγραφόµενων δράσεων.

•

Την παροχή προς το Τ.Ε.Ι. Αθήνας όλων των στοιχείων που διαθέτει και θα
ζητηθούν για την εκπόνηση µιας εµπεριστατωµένης έρευνας.

•

Την γραµµατειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής του άρθρου 9 µέσω
των ∆ιευθύνσεων Υγείας του Νότιου Τοµέα και της ∆υτικής Αττικής.

•

Να συµµετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και παραλαβής των
παραδοτέων του άρθρου 9.

ΑΡΘΡΟ 8: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1. Το κόστος υλοποίησης του προγράµµατος ορίζεται στο ποσό των 20.000 ευρώ
πλέον Φ.Π.Α. Στο ποσό περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες εργασίες
προκειµένου να εκτελεσθεί η παρούσα Σύµβαση, χωρίς οιαδήποτε αύξηση και
για οποιοδήποτε λόγο του ανωτέρω ποσού εκ µέρους των Αναδόχων.
Το ποσό της πληρωµής θα δοθεί ως ακολούθως:
Ανάλυση του κόστους των επιµέρους δράσεων:
• Α’ Φάση (θα παραδοθεί στους 2 µήνες από την έναρξη του προγράµµατος):
40% ήτοι 4.000 ευρώ.
•

Β’ Φάση (θα παραδοθεί στους 3,5 µήνες από την παραλαβή της Α’ Φάσης):
40% ήτοι 6.000 ευρώ.

• Ολοκλήρωση - Γ’ Φάση (θα παραδοθεί στους 2 µήνες µετά την παραλαβή
της Β’ Φάσης): 20% ήτοι 5.000 ευρώ.
• ∆΄ Φάση Οργάνωση του έργου, συντονισµός ενεργειών. Επίβλεψη του
εµπλεκόµενου προσωπικού. Επιστηµονική υποστήριξη, εποπτεία και
παρακολούθηση ανάπτυξης του όλου έργου. ∆ιοργάνωση Ηµερίδας για την
διάχυση των αποτελεσµάτων του έργου. 5.000 ευρώ.
2. Αν η σύµβαση καταγγελθεί αναιτίως κατά τη διάρκεια εκπόνησης µιας Φάσης
του ερευνητικού προγράµµατος, η αρµόδια υπηρεσία θα αποτιµήσει την αµοιβή
που αντιστοιχεί στο τµήµα της Φάσης που έχει ήδη εκπονηθεί.
Η τακτική καταβολή των δόσεων από πλευράς της Περιφέρειας Αττικής
συµβάλλει στην οµαλή εξέλιξη των ερευνητικών εργασιών και στην τήρηση των
φάσεων σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του προγράµµατος.
Η σύµβαση µπορεί να λυθεί αζηµίως για τα συµβαλλόµενα µέρη σε περίπτωση
ανώτερης βίας που διαρκεί πέραν των έξι (6) µηνών.
2. Τυχόν µεταβολή της χρονοκατανοµής των πιστώσεων του έργου, γίνεται µετά
από έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής των
παραδοτέων χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της παρούσας Προγραµµατικής
Σύµβασης.
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ΑΡΘΡΟ 9: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ
Για την ορθή εκτέλεση του ερευνητικού προγράµµατος της παρούσας
προγραµµατικής σύµβασης συνίσταται Επιτροπή αποτελούµενη από τρία (3) µέλη
της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία είναι:
 Ένας (1) εκπρόσωπος του Περιφερειακού Συµβουλίου µε τον αναπληρωτή
του.
 ∆ύο (2) εκπρόσωποι – ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων Υγείας και Κοινωνικής
Μέριµνας του Νότιου Τοµέα και της ∆υτικής Αττικής, µε τους αναπληρωτές
τους
 ∆ύο (2) εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ι. Αθήνας µε τους αναπληρωτές τους
Η επιτροπή (κύρια και αναπληρωµατικά µέλη) ορίζεται αµέσως µετά την
υπογραφή της παρούσας. Η Επιτροπή παρακολουθεί την υλοποίηση της
έρευνας και την απορρόφηση των πιστώσεων σε όλο το διάστηµα εξέλιξης του
προγράµµατος και είναι αρµόδια για την παραλαβή και πιστοποίηση όλων των
παραδοτέων και του προγράµµατος συνολικά.
ΑΡΘΡΟ 11 : ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Επιστηµονικός Υπεύθυνος για τη σχεδιαζόµενη δράση στα σχολεία (‘’Πρόγραµµα
Ευαισθητοποίησης της Σχολικής Κοινότητας για Ορθολογική ∆ιαχείριση
∆ιατροφικών Επιλογών’’) έχει οριστεί ο Καθηγητής Εφαρµογών ∆ηµήτριος
Τυµπής, Τεχνολόγος – Μικροβιολόγος Τροφίµων και ειδικός σε θέµατα Υγιεινής
και Ασφάλειας Τροφίµων, Υπεύθυνος του ειδικού Εργαστηρίου Μικροβιολογίας
Τροφίµων της ως άνω Σχολής.
Ο Ανάδοχος δια των ως άνω Επιστηµονικών Υπευθύνων έχει το δικαίωµα
µεταβολών της σύνθεσης της επιστηµονικής οµάδας για σπουδαίο λόγο, υπό την
προϋπόθεση της έγκρισης των όποιων µεταβολών από την Περιφέρεια Αττικής.
ΑΡΘΡΟ 12 : ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Η διαχείριση της χρηµατοδότησης της παρούσας Σύµβασης θα γίνεται από την
Επιτροπή Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας σύµφωνα µε τον Κανονισµό της, εκδίδοντας
προς την Περιφέρεια Αττικής τα απαραίτητα τιµολόγια παροχής υπηρεσιών
συνοδευόµενα από ασφαλιστικά και φορολογικά πιστοποιητικά.
ΑΡΘΡΟ 13: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τα πνευµατικά δικαιώµατα επί του υλικού που θα σχεδιασθεί/παραχθεί
παραµένουν στο Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίµων &
Ποτών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η Περιφέρεια Αττικής δύναται να κάνει χρήση του υλικού
για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράµµατος.
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ΑΡΘΡΟ 14: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Όλοι οι όροι της σύµβασης είναι ουσιώδεις. Καµία τροποποίηση της Σύµβασης δεν
γίνεται για το αντικείµενο και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου.
Για τυχόν απαιτούµενη τροποποίηση σε άλλα σηµεία της Προγραµµατικής
Σύµβασης εκτός των ανωτέρω, απαιτείται η συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών
και η υπογραφή σχετικού τροποποιητικού εγγράφου.
ΑΡΘΡΟ 15. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - ΡΗΤΡΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύµβασης , που
θεωρούνται όλοι σηµαντικοί, από οποιονδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη,
παρέχει στον έτερο το δικαίωµα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυµβατικών
ενεργειών σε εύλογο χρόνο και σε περίπτωση αδυναµίας ή αµέλειας της
αποκατάστασης, έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζηµία.
ΑΡΘΡΟ 16. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΩΝΙΩΝ
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που αφορά στην εκτέλεση και
ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης δύναται να επιλύεται από τα αρµόδια
∆ικαστήρια της Αθήνας.
ΑΡΘΡΟ 17: ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αυτά συµφωνήθηκαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συµβαλλόµενα
µέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφτηκε σε 4
πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συµβαλλόµενος θα λάβει δύο
(2).
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια
Αττικής

Η Περιφερειάρχης
Ρένα ∆ούρου

Ο ∆/της του Εργαστηρίου
Για το Τ.Ε.Ι. Αθήνας
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Ελέγχου Ποιότητας και Ασφάλειας
του Ειδικού Λογαριασµού
Τροφίµων & Ποτών
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

∆ήµος Τριάντης
Καθηγητής

Ιωάννης Τσάκνης
Καθηγητής»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγίου Σπυρίδωνος,
Τ.Κ. 122 10 Αιγάλεω
Athens - Greece

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ
Ι∆ΡΥΜΑ (T.E.I.)
ΑΘΗΝΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ιωάννης Τσάκνης, Καθηγητής
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ
e-mail: jtsaknis@teiath.gr , τηλ: 210 5385500, κιν. 6937082860
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ∆ηµήτριος Τυµπής, Καθηγητής Εφαρµογών
e-mail: dtimbis@teiath.gr, τηλ: 210 5385507, κιν. 6977396281

Οι επιµέρους υπηρεσίες και παραδοτέα που θα παρασχεθούν, στο πλαίσιο
του σχεδιαζόµενου έργου, είναι:
Α. Εκπόνηση έρευνας για τη συµβολή της διερεύνησης των αναγκών του
πληθυσµού – στόχου σε θέµατα διαχείρισης των διατροφικών επιλογών και
συγκριτική ερµηνεία των αποτελεσµάτων. Ειδικότερα, αντικείµενο της παρούσας
φάσης του ερευνητικού έργου είναι ο προσδιορισµός των στόχων και η
αναγνώριση της διαφοράς µεταξύ των στόχων και της υπάρχουσας κατάστασης
βάσει δευτερογενών, αλλά και πρωτογενών πηγών. Επιπλέον αντικείµενο της
παρούσας φάσης είναι η αξιολόγηση των προτεινόµενων προγραµµάτων
παρέµβασης (προγράµµατα επιµόρφωσης) µετά την ολοκλήρωση του πρώτου
κύκλου µε τη χρήση κατάλληλων εργαλείων και σταθµισµένων ερωτηµατολογίων,
για τις αναγκαίες µετρήσεις. Η ερµηνεία των συγκριτικών αποτελεσµάτων θα
συµβάλλει στην αποτύπωση των πραγµατικών αναγκών του πληθυσµού στόχου
και στον προσδιορισµό των αποτελεσµατικών ενεργειών, που θα πρέπει να
ληφθούν µε στόχο την επίτευξη ορθολογικότερης διαχείρισης των διατροφικών
επιλογών του πληθυσµού στόχου.
Παραδοτέα:
Ενδιάµεση Έκθεση: ∆ιερεύνηση αναγκών πληθυσµού στόχου & µεθοδολογία της
έρευνας.
Τελική Έκθεση: Συµβολή της διερεύνησης των αναγκών του πληθυσµού – στόχου
σε θέµατα διαχείρισης των διατροφικών επιλογών και συγκριτική ερµηνεία των
αποτελεσµάτων.
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Β. Επιµόρφωση των µαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, µε στόχο τη
συµβολή στην καίρια ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση όλων των εµπλεκόµενων
οµάδων για ορθολογικότερη διαχείριση των διατροφικών τους επιλογών. Θα
αξιοποιηθούν βιωµατικά και διαδραστικά παιχνίδια µε τις οµάδες των παιδιών,
ενηµέρωση, συζήτηση και διάλογος µε τους ενήλικες εκπαιδευτικούς και γονείς.
Παραδοτέα:
Ενδιάµεσο παραδοτέο: Υλοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων σε τρεις
Περιφερειακές Ενότητες
Τελικό παραδοτέο: Υλοποίηση του συνόλου των προβλεπόµενων επιµορφωτικών
προγραµµάτων

Γ. Σχεδίαση/Ανάπτυξη έντυπου ενηµερωτικού και εποπτικού υλικού.
Παραδοτέα:
Ενδιάµεσο παραδοτέο: Σχεδίαση έντυπου ενηµερωτικού και εποπτικού
Τελικό παραδοτέο: Παραγωγή και διάχυση υλικού
∆. Οργάνωση των ∆ράσεων του έργου, συντονισµός ενεργειών. Επίβλεψη
του εµπλεκόµενου προσωπικού. Επιστηµονική υποστήριξη, εποπτεία και
παρακολούθηση ανάπτυξης του όλου έργου. ∆ιοργάνωση Ηµερίδας, για τη
διάχυση των αποτελεσµάτων του έργου.
Παραδοτέα:
Ενδιάµεσο παραδοτέο: Σύνταξη έκθεσης πορείας και ανάπτυξης των ∆ράσεων
του έργου
Τελικό παραδοτέο: Σύνταξη τελικής έκθεσης πορείας και ανάπτυξης των
∆ράσεων και αποτελεσµάτων του έργου
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ
Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίµων και Ποτών της
Σχολής Τεχνολογίας Τροφίµων και ∆ιατροφής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, εκ του ρόλου
και της αποστολής του, εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες,
καθώς και ανάγκες κατάρτισης και επιµόρφωσης (Φ.Ε.Κ. 515/3-4-2015).
Στελεχώνεται από
µεγάλο αριθµό (πλέον των 25 ατόµων) µελών και
συνεργατών, που καλύπτουν όλο το φάσµα των Επιστηµών Τροφίµων και
∆ιατροφής.
∆/της του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής και Κοσµήτωρ της Σχολής Τεχνολογίας
Τροφίµων και ∆ιατροφής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Ιωάννης Τσάκνης.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος για τη σχεδιαζόµενη δράση στα σχολεία (‘’Πρόγραµµα
Ευαισθητοποίησης της Σχολικής Κοινότητας για Ορθολογική ∆ιαχείριση
∆ιατροφικών Επιλογών’’) έχει οριστεί ο Καθηγητής Εφαρµογών ∆ηµήτριος
Τυµπής, Τεχνολόγος – Μικροβιολόγος Τροφίµων και ειδικός σε θέµατα Υγιεινής
και Ασφάλειας Τροφίµων, Υπεύθυνος του ειδικού Εργαστηρίου Μικροβιολογίας
Τροφίµων της ως άνω Σχολής.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
1. Πρόσφατη επιτυχής υλοποίηση του έργου «Σχεδιασµός και Ανάπτυξη
Παρεµβατικών Προγραµµάτων σε Θέµατα ∆ιαχείρισης Τροφίµων σε Χώρους
Μαζικής Εστίασης Νοσοκοµείων, Γηροκοµείων και Θεραπευτηρίων Χρονίων
παθήσεων» (αξιολόγηση, βαθµολόγηση και χρηµατοδότηση από το
Υπουργείο Υγείας, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ‘’Ανάπτυξη Ανθρώπινου
∆υναµικού 2007 – 2013’’).
2. Σύµπραξη στο έργο «Σχεδιασµός Παρεµβάσεων για την Αξιοποίηση του
Πλεονάσµατος Τροφίµων και Αναδιάθεσής τους σε Ευπαθείς Πληθυσµιακές
Οµάδες» της Μ.Κ.Ο ΚΛΙΜΑΚΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ‘’Ανάπτυξη
Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007 – 2013’’).
3. Σύνταξη Ο∆ΗΓΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ εργαζοµένων στη
µαζική
εστίαση νοσοκοµειακών και προνοιακών µονάδων.
4. Συµµετοχή στη σύνταξη Ο∆ΗΓΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ του Ε.Φ.Ε.Τ., για επιµέρους
δραστηριότητες στον τοµέα των τροφίµων. Ο ∆ιευθυντής του Εργαστηρίου
κ. Τσάκνης ήταν Συντονιστής Οµάδας Εργασίας για τη συγγραφή «Οδηγού
Υγιεινής για τη Λιανική Πώληση Τροφίµων» που εκδόθηκε από τον
Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίµων
5. Σύνταξη ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ και ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.
6. Ο ∆ιευθυντής του Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίµων
και Ποτών ήταν Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής για την Εθνική
∆ιατροφική Πολιτική (2011-2014).
7. Σύνταξη ΠΡΟΤΥΠΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ (για την οργάνωση και λειτουργική
διαχείριση συστήµατος) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.
8. Παραγωγή ψηφιακού υλικού (διαδραστικό DVD) ‘’Μαθαίνουµε να τρώµε
υγιεινά, παίζοντας’’, για παιδιά ∆ηµοτικού σχολείου.
9. Υλοποίηση µεγάλου αριθµού προγραµµάτων εκπαίδευσης, επιµόρφωσης
και κατάρτισης πλήθους εργαζοµένων,
σε κάθε µορφή και τύπο
επιχειρηµατικής δραστηριότητας σχετιζόµενης µε τρόφιµα (αλυσίδες Σ/Μ,
βιοµηχανικές/βιοτεχνικές µονάδες, νοσηλευτικά ιδρύµατα κ.ά.).
10. Τα στελέχη του Εργαστηρίου διαθέτουν όλες τις προβλεπόµενες
πιστοποιήσεις (µέλη µητρώων εκπαιδευτών Ε.Φ.Ε.Τ., Λ.Α.Ε.Κ. κ.λπ.),
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καθώς επίσης πλούσια εµπειρία (υπερεικοσιπενταετή) και υψηλή επίπεδο
εξειδίκευσης σε θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων, σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας.
11. Πλούσια συγγραφική δραστηριότητα και αρθρογραφία σε εφηµερίδες και
περιοδικά, αλλά και συµµετοχή σε ειδησεογραφικές και άλλες ενηµερωτικές,
ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκποµπές.
Επίσης, το Τ.Ε.Ι. Αθήνας θα φιλοξενήσει ΗΜΕΡΙ∆Α, για την διάχυση των
αποτελεσµάτων, προς το τέλος της δράσης.
Η εν λόγω ΗΜΕΡΙ∆Α θα πραγµατοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Τ.Ε.Ι.
Αθήνας, που θα παραχωρηθεί για το σκοπό αυτό, µε πλήρη οργανωτική, τεχνική
και γραµµατειακή υποστήριξη.
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•

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Ορίζει ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής στην Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής των Παραδοτέων της ανωτέρω προγραµµατικής
σύµβασης την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Λαµπρίδου Μαρία ως τακτικό µέλος, µε
αναπληρώτριά της την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Βρύνα Φωτεινή.
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Μανουσογιαννάκης Ιωάννης,
Αγγελονίδη Χρηστίνα.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ
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