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ΤΝΟΦΗ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Καηά ηελ ππφ αμηνιφγεζε πεληαεηή πεξίνδν 2012-16 ην ρέδην Πξνψζεζεο ηεο Καηαλάισζεο 

Φξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζηα ζρνιεία (ην ρέδην) ζεκαηνδνηήζεθε κε ηελ κεηάβαζε ηνπ απφ έλα 

πιαίζην ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ζε έλα πιήξσο δηαθνξνπνηεκέλν πιαίζην εζεινληηθήο  

ζπκκεηνρήο. Η κεηάβαζε νδήγεζε ζε έλα εληειψο λέν πιαίζην ζην νπνίν ε δηαδηθαζία 

εθαξκνγήο βάξπλε απνθιεηζηηθά ηα ζρνιεία σο δηθαηνχρνπο, κε επζχλε επηινγήο πξνκεζεπηή, 

αγνξάο, επεμεξγαζίαο θαη δηαλνκήο ησλ θξνχησλ ζηνπο καζεηέο. Η κεηάβαζε αξρηθά νδήγεζε 

ζε κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ζρνιείσλ απφ ην 100% πνπ ήηαλ ζην πιαίζην ηεο ππνρξεσηηθήο 

ζπκκεηνρήο ζε 14% (πεξίνδνο 2013-14), κε απμεηηθφ φκσο ξπζκφ θαηά ηα επφκελα δχν ζρνιηθά 

έηε ψζηε λα αλέβεη ζην 25% ηελ πεξίνδν 2015-16 (32% ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ καζεηψλ). 

Η αμηνιφγεζε θαηέδεημε φηη ε λέα αλαζεσξεκέλε δηαδηθαζία έδσζε ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα 

ζηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ κε θπξηφηεξα ηε δηαλνκή κεγαιχηεξεο πνηθηιίαο θαη θαιχηεξα 

ειεγρφκελεο πνηφηεηαο πξντφλησλ. Δπηπξφζζεηα, ε λέα δηαδηθαζία ελίζρπζε ηηο ζρέζεηο 

αλάκεζα ζηα ζηειέρε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ (εκπφξνπο θαη παξαγσγνχο) ελψ παξάιιεια ψζεζε ηνπο πληνληζηέο ηνπ ρεδίνπ ζε 

ηξφπνπο δηαλνκήο πξνζαξκνζκέλνπο ζηηο ζπλζήθεο ππνδνκψλ ησλ ζρνιείσλ θαη ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ καζεηψλ θάζε ζρνιείνπ μερσξηζηά. Η απνδνρή ηεο λέαο δηαδηθαζίαο 

επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ επαλαιακβαλφκελε ζπκκεηνρή ησλ ζρνιείσλ ζην ρέδην θαζψο θαη απφ 

ηε ζεκαληηθή αχμεζε ζπκκεηνρψλ αλάκεζα ζηελ πεξίνδν 2013 έσο 2016. εκεηψλεηαη φκσο, φηη 

ε αλαζεσξεκέλε δηαδηθαζία έρεη κεηαθέξεη ηελ επζχλε εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ ζηνπο Γηεπζπληέο 

θαη πληνληζηέο κε ηελ κεγαιχηεξε αδπλακία ηνπ λένπ πιαηζίνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηε δπζθνιία 

εμεχξεζεο πφξσλ απφ ηα ζρνιεία γηα εμαζθάιηζε ηεο αλαγθαίαο ξεπζηφηεηαο  ε νπνία ζα 

πξέπεη λα θαιχςεη ηηο πιεξσκέο ησλ πξντφλησλ κέρξη ηελ θαηαβνιή ηεο ρνξεγίαο. Σα ζρνιεία 

πνπ ζπκκεηείραλ, εμαζθάιηδαλ ηε ξεπζηφηεηα ηνπο θπξίσο κε ηε βνήζεηα ησλ πλδέζκσλ 

Γνλέσλ ή απφ κηθξά ηακεία ησλ δηεπζπληψλ αιιά απηφ δελ ήηαλ εθηθηφ γηα κεγάιν αξηζκφ 

ζρνιείσλ.  

Αλ θαη γίλεηαη ζπζηεκαηηθή αλαθνξά εθ κέξνπο ησλ πληνληζηψλ ζε γξαθεηνθξαηηθέο θαη 

ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο, απηά ηα ζηνηρεία δελ θαίλεηαη λα απνηεινχλ αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο 

ζπκκεηνρήο ζην ρέδην ιφγσ κηαο ηδηαίηεξα ζεηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο κε ηνπο 

Φνξείο Δθαξκνγήο, ζηειέρε ησλ νπνίσλ θαζνδεγνχλ ηνπο πληνληζηέο/ Γηεπζπληέο ζηα 

δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα έσο ηελ πξνζαξκνγή θαη θαηαλφεζε ηνπο. Απνηέιεζκα θαη επηβεβαίσζε 

ηνχηνπ απνηεινχλ νη ζρεηηθνί δείθηεο ηθαλνπνίεζεο νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ βειηίσζε αλάκεζα 

ζηηο ηξεηο ππφ αμηνιφγεζε ρξνληθέο πεξηφδνπο.  

Γηα ηελ απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ρεδίνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έξεπλεο πεδίνπ πνπ 

δηελεξγήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο αμηνιφγεζεο αιιά ε απνπζία ηηκψλ βάζεο (αξρηθήο 

ζέζεο) αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ απφ παηδηά δελ επέηξεςε ηελ 

ζπγθξηηηθή απνηίκεζε ηνπ ρεδίνπ, δειαδή πξηλ θαη κεηά ην ρέδην θαζψο θαη καζεηψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ έλαληη καζεηψλ ζε ζρνιεία πνπ δελ ζπκκεηείραλ. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ρεδίνπ θξίλεηαη κε βάζε ηα δηαζέζηκα εξγαιεία αμηνιφγεζεο σο ζεηηθή κε ηελ αμηνιφγεζε λα 

ζηεξίδεηαη πξσηίζησο ζηηο απφςεηο ησλ ζπληνληζηψλ ηνπ ρεδίνπ θαζψο θαη ηεο ζπλνιηθά 

ζεηηθήο εηθφλαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εμέηαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνο 

καζεηέο αλαθνξηθά κε ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο ζπλήζεηεο θαη ηελ θαηαλάισζε θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ.  

Οη παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ ζεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ρεδίνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε ζπλδπαζηηθή επίδξαζε  ηεο (α) ζπρλφηεηαο ησλ δηαλνκψλ πνπ ζηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία είλαη 
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ζε θαζεκεξηλή βάζε, (β) κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ θξνχησλ πνπ δηαλέκνληαη θαη (γ)  εθαξκνγήο 

ησλ ζπλνδεπηηθψλ δξάζεσλ θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν. Ωο κεγαιχηεξε αδπλακία ηνπ 

ρεδίνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπο πληνληζηέο ε ζχληνκε ρξνληθή ηνπ πεξίνδνο (πεξίπνπ 10 

εβδνκάδεο) ηελ νπνία θξίλνπλ σο κηθξή γηα λα δηακνξθψζεη κφληκεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο 

ζηνπο καζεηέο. 

Ο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο εθηηκά φηη ρσξίο ηελ χπαξμε πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ αμηνιφγεζεο ησλ 

επηπηψζεσλ ηνπ ρεδίνπ θαη κηαο επηζηεκνληθά απνδεθηήο κεζνδνινγίαο κέηξεζεο ησλ 

δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ καζεηψλ, δελ κπνξεί λα νδεγεζνχκε ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα 

ηελ ηδαληθή ρξνληθή πεξίνδν. Η δηεζλήο βηβιηνγξαθία πξνηξέπεη γηα κεγαιχηεξεο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο αιιά θαζίζηαηαη αληηιεπηφ φηη απηφ ζα νδεγήζεη ζε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα δηαλνκψλ, 

ζηνηρείν  πνπ ελδερνκέλσο λα αλαηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο κεγαιχηεξεο ζε δηάξθεηα 

εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ. Σνλίδεηαη δε φηη ε ρξνληθή πεξίνδνο πνπ επηιέγεηαη γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ρεδίνπ, ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα πιεζψξα επνρηαθψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ςειήο 

πνηφηεηαο, ζηνηρείν πνπ ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ρεδίνπ. 

Η Έθζεζε Αμηνιφγεζεο επηβεβαηψλεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ηνπ ρεδίνπ θαη ησλ πφξσλ 

ηεο Δ.Δ. αθνχ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε κηα ηέηνηα πξσηνβνπιία δελ ζα εθαξκνδφηαλ ζηα 

ζρνιεία ή ζα εθαξκνδφηαλ απνζπαζκαηηθά κε πνιχ πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο. Έρεη δηαθαλεί φηη 

ην παξφλ ρέδην είλαη απνηειεζκαηηθφ ιφγσ ελφο ζπλδπαζκνχ παξαγφλησλ πνπ δελ κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ε απνζπαζκαηηθή δηαλνκή θξνχησλ ζε πεξηνξηζκέλε πνηθηιία θαη πνζφηεηα. 

Η Έθζεζε αμηνιφγεζεο θαηαιήγεη ζε κηα ζεηξά ζπζηάζεσλ νη νπνίεο δηαρσξίδνληαη ζηα ηξία 

πεδία αμηνιφγεζεο – εθαξκνγή-απνηειεζκαηηθφηεηα-ζπλεξγαζίεο θαη αλαθέξνληαη πην θάησ 

επηγξακκαηηθά.  

Βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ 

 Δμέηαζε ηξφπσλ εμαζθάιηζεο ξεπζηφηεηαο ησλ ζρνιείσλ γηα έγθαηξε πιεξσκή ησλ 

πξνκεζεπηψλ 

 Δπέθηαζε ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ, εθφζνλ απηφ κπνξεί λα 

δηαζθαιίζεη κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη  δηαηήξεζε ηεο ζπρλφηεηαο δηαλνκήο  

 Δλίζρπζε ηεο δηάρπζεο θαη πιεξνθφξεζεο κεηά ηελ πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ 

κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο δηαδξαζηηθήο ηζηνζειίδαο  

 Γηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ ζπλερηδφκελεο αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

ρεδίνπ 

 Γεκηνπξγία έληππα αμηνιφγεζεο ησλ ζπλνδεπηηθψλ Μέηξσλ 

Δλίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ρεδίνπ 

 Καηαλφεζε ησλ καζεηηθψλ πξνηηκήζεσλ ζηνλ ηξφπν δηαλνκήο ησλ θξνχησλ/ 

ιαραληθψλ: 

 Βειηίσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζην ρέδην 

Δλίζρπζε ησλ ζπλεξγαζηψλ αλάκεζα ζε παξαγσγνχο θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

 Γηεχξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο παξαγσγνχο 

 Μεγαιχηεξε ρξήζε βηνινγηθψλ πξντφλησλ 
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EXECUTIVE SUMMARY 

During the 2012-16 five year evaluation periods, the School Fruit Scheme (SFS) was marked by 

its transition from a mandatory application framework, to a fully diversified framework of voluntary 

participation. This transition resulted in a completely new context in which the implementation 

process became the sole responsibility of schools, which as beneficiaries had to handle vendor 

selection, purchasing, processing as well as distribution of fruit and vegetables to pupils. The 

transition initially led to a significant reduction in the participation of schools, from the mandatory 

period‟s participation of 100%, to just 14% (2013-14 period). With participation however 

exhibiting an increasing rate over the next two school years, it eventually rose to 25% 

(accounting for 32% of the actual number of pupils), during the 2015- 16 period.  

The evaluation assessment evinced significant advantages emanating from the new revised 

process, regarding the implementation of the scheme, the most significant of which included the 

greater variety and bettering of controls as to the quality of distributed products. Additionally, the 

new process strengthened relations between the management of educational institutions and 

suppliers of fruit and vegetables (traders and producers) and prompted SFS Coordinators to 

customize distribution modes so as to respond to infrastructure conditions and pupils‟ 

expectations for each school individually. The acceptance of the new procedure is confirmed by 

both the repeated participation of schools in the SFS and by the significant increase observed in 

the participation rate during the period 2013 to 2016.  It should be noted that the revised process 

has transferred the responsibility of implementing the SFS to headmasters and coordinators, and 

has led to several weaknesses, the major one being the difficulty in acquiring the financial 

liquidity necessary to cover the payments of goods until grant reimbursement by the CAPO. 

Participating schools have handled this issue with the support of funds by the Parents 

Associations or small funds managed by the Headmaster, but for many other schools this proved 

an impossible task.   

Although, a systematic reporting is noted by Coordinators relating to bureaucratic and time-

consuming processes, this reporting does not appear to be inhibitory of participation, largely due 

to the positive cooperation and communication with the Managing Authority. Responsible Staff 

from both the Department of Agriculture and the Cyprus Agricultural Payments Organization 

have provided adequate guidance to Coordinators / Headmasters on procedural issues leading 

to an end- comprehension and quick adaptation, resulting to the gradual improvement of the 

relevant satisfaction indicators along the three periods under evaluation.  

To assess the effectiveness of the SFS, field surveys were conducted within the context of the 

current evaluation assessment, yet the notable absence of base lines measurements in respect 

of fruit and vegetable consumption by children, did not allow for a comparative analysis of the 

scheme, i.e. a before and after study of both the scheme, as well as of students in participating 

and non-participating schools. Using the aforementioned evaluation tools, the effectiveness of 

the scheme is deemed as “positive”, with this assessment been primarily based on the views of 

the scheme coordinators, as well as the overall positive image resulting from the examination of 

the questionnaire results, received from students relating to  their consumption habits on fruit and 

vegetables.  

The factors that have contributed to the positive efficacy of the scheme, relate to the combined 

effects of (a) distribution frequency, which in most schools was on a daily basis, (b) broad variety 

of distributed fruit and vegetables, (c) the accompanied measures undertaken during the same 

period. The greatest weakness of the SFS in terms of effectiveness is noted by Coordinators to 

be the short time-period (approximately 10 weeks) provided, which they perceive as too short to 
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shape permanent eating habits by pupils.  

The Evaluation Consultant concludes that without the existence of quantitative evaluation data 

for the effects of the Scheme and of a scientifically acceptable measuring methodology for the 

dietary habits of pupils, we cannot be lead to safe conclusions about the ideal period. 

International literature does advocate towards lengthier time periods, but it does however 

becomes clear that this will result to a reduction of the distribution frequency, a notion which 

might negate the effectiveness derived from expanded scheme duration. It is however duly noted 

that the chosen time period for the implementation of the SFS, is characterized by an abundance 

of seasonal fruit and high quality vegetables, an element that contributes positively to the 

effectiveness of the Scheme.  

The evaluation report reaffirms the existential need of the SFS and of the EU funds, since in the 

alternative, such an initiative would either not have been applied at all in schools, or if applied, it 

would be delivered in a fragmentary approach characterized by limited resources. The SFS as 

implemented has shown itself effective due to a combination of factors that cannot be offered 

through a fragmented distribution of fruit/vegetables, limited in both variety and portion quantity.  

The evaluation report concludes with a series of recommendations divided to three assessment 

fields – Scheme Implementation - Consumption Effectiveness – Cooperation, mentioned briefly 

below.  

SFS Implementation: 

• Strengthening schools‟ financial liquidity for timely payment of suppliers  

• Extension of the SFS implementation period provided adequate evaluation confirms such 

a need 

• Strengthening information availability and outreach after the scheme‟s implementation 

period through the development of an interactive website  

• Configuring an ongoing framework for evaluation of SFS effectiveness  

• Creation of assessment templates for a self-evaluation of accompanied Measures  

Enhancing the effectiveness of the Scheme: 

• Understanding pupils‟ consumption preferences for fruit and vegetables  

• Increasing parental involvement in the scheme 

Strengthening partnerships between producers and the education system:  

• Broadening the cooperation between teachers and growers  

• Providing greater use of organic products through cooperation with collective 

organizations of organic producers 
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1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

Ννκηθή βάζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ απνηειεί ν θαλνληζκφο ΔΔ 1308/2013 γηα ηηο 

Κνηλέο Οξγαλψζεηο Γεσξγηθψλ Αγνξψλ ν νπνίνο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο ελσζηαθήο 

ελίζρπζεο ζε εηήζηα βάζε γηα ηελ εθαξκνγή ρεδίνπ πξνψζεζεο ηεο θαηαλάισζεο θξνχησλ 

θαη ιαραληθψλ ζε παηδηά πνπ θνηηνχλ ζε αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα (εθεμήο ην 

„ρέδην‟). Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ ζρεηηθνί είλαη επίζεο νη θαλνληζκνί, 

 Δθηειεζηηθφο Καλνληζκφο (ΔΔ) 2016/248 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17
εο

 Γεθεκβξίνπ 2015 γηα 

ηε ζέζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηελ ελσζηαθή ελίζρπζε γηα 

ηελ πξνκήζεηα θαη ηε δηαλνκή θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, κεηαπνηεκέλσλ θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ θαη πξντφλησλ κπαλάλαο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνψζεζεο ηεο 

θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζηα ζρνιεία θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ελδεηθηηθήο 

θαηαλνκήο γηα ηελ ελίζρπζε απηή.  

 Καη΄ Δμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφο (ΔΔ) 2016/247 ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δπηηξνπήο ηεο 

17
εο

 Γεθεκβξίνπ 2015 γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηελ ελσζηαθή ελίζρπζε γηα 

ηελ πξνκήζεηα θαη ηε δηαλνκή θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, κεηαπνηεκέλσλ θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ θαη πξντφλησλ κπαλάλαο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνψζεζεο ηεο 

θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζηα ζρνιεία , 

θαζψο επίζεο θαη ην ζρεηηθφ έγγξαθν εξγαζίαο, (DG AGRI) WORKING DOCUMENT FOR 

MANAGING THE EU SCHOOL FRUIT SCHEME. 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ απνηειεί  ε αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ πξνψζεζεο θαη 

θαηαλάισζεο θξνχησλ ζηα  ζρνιεία θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ θαηά ηα ζρνιηθά έηε 

2012 έσο 2016. Η αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ 

απνηειεί ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ κειψλ, ηα νπνία θνηλνπνηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο ζηελ Δπηηξνπή έσο ηελ 1
ε
 Μαξηίνπ  2017. H ππνρξέσζε γηα ηελ αμηνιφγεζε 

θαζνξίδεηαη απφ ην άξζξν 6 ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/248 ην νπνίν αλαθέξεη 

φηη „ηα θξάηε κέιε ππνβάιινπλ ζηελ Δπηηξνπή έθζεζε αμηνιφγεζεο κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 8 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε 

θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/247 γηα ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν εθαξκνγήο δηάξθεηαο πέληε ζρνιηθψλ 

εηψλ‟.  

Η αμηνιφγεζε ηνπ ρεδίνπ ιακβάλεη ππφςε θαη ηνπο ηξεηο ππιψλεο πνπ ην απαξηίδνπλ δειαδή, 

 ηελ δηαλνκή ησλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ 

 ηα ζπλνδεπηηθά κέηξα 

 ηελ πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε ζην επξχ θνηλφ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ 

Σν ρέδην αμηνινγείηαη ζηε βάζε ησλ εμήο παξακέηξσλ: 

1. Εθαξκνγή (implementation: Ο βαζκφο ιεηηνπξγηθήο επάξθεηαο ησλ δνκψλ δηαρείξηζεο θαη 

εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ θαη ε επίδξαζε ηνπο ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ 

(efficiency) θαη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ (relevance). 

2. Απνηειεζκαηηθόηεηα (effectiveness): Ο βαζκφο αχμεζεο ηεο θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ αλάκεζα ζηα παηδηά ψζηε αθελφο λα εληζρπζεί ε αγνξά ησλ θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ θαη αθεηέξνπ λα βειηησζνχλ νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ παηδηψλ 
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3. Επίηεπμε εδξαησκέλσλ ζπλεξγαζηώλ:  Ο βαζκφο επίηεπμεο κφληκσλ ζπλεξγαζηψλ 

αλάκεζα ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ηνπο γνλείο, ηνπο παξαγσγνχο ηνπ θνξείο αγξνηηθήο 

πνιηηηθήο θαη ηνπο θνξείο δηακφξθσζεο πνιηηηθψλ γηα ηελ πγεία 

 

1.1 Γηάξζξσζε ηεο Έθζεζεο  

Η Έθζεζε Αμηνιφγεζεο δηαξζξψλεηαη ζε ηέζζεξηο θάζεηο πνπ απνηππψλνληαη  ζηα Κεθάιαηα 2 

έσο 5. 

Η 1
ε
 θάζε (Κεθάιαην 2) παξνπζηάδεη ην Θεσξεηηθφ Τπφβαζξν ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε 

εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ παξνρήο Φξνχησλ ζηα ζρνιεία ηφζν ζε επίπεδν Δ.Δ. φζν θαη ζηελ 

Κχπξν θαη πεξηιακβάλεη ηελ παξάζεζε ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο θαη ηα δνκηθά ζηνηρεία απηήο 

φπσο νη ζηφρνη, νη εκπιεθφκελνη θνξείο πινπνίεζεο θαη νη αλακελφκελεο επηπηψζεηο ηνπ  

ρεδίνπ πξνψζεζεο ηεο θαηαλάισζεο θξνχησλ ζηα ζρνιεία. ην ίδην θεθάιαην  πεξηγξάθεηαη 

επίζεο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ, φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ παηδηψλ ζε ζρέζε κε ηελ πξφζιεςε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, ην 

πξφηππν ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο αιιά θαη ηηο ζρεηηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ δηνγθνχκελνπ πξνβιήκαηνο ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο.  

Η 2
ε
 θάζε (Κεθάιαην 3) απνηειεί ηε θάζε ηεο Παξαηήξεζεο θαη απνηππψλεη ηηο παξακέηξνπο 

εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ, ηνπο εηήζηνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη εθξνέο  

Η 3
ε
 θάζε (Κεθάιαην 4) ζρεηίδεηαη κε ηελ Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη πεξηιακβάλεη ηηο 

απαληήζεηο ζηα αμηνινγηθά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί κε βάζε ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

ρεδίνπ, ηα αμηνινγηθά εξσηήκαηα ηεο πξνεγνχκελεο αμηνιφγεζεο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν θαη 

ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ απφ ζρεηηθά έγγξαθα πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ Δ.Δ.. Σνλίδεηαη φηη 

ε απνπζία θνηλψλ αμηνινγηθψλ εξσηεκάησλ έρεη ζε θάπνην βαζκφ ππνθαηαζηαζεί κε ηελ 

αμηνπνίεζε θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ θαη ζπζηάζεσλ ζηα δηάθνξα Έγγξαθα εξγαζίαο ηεο ΔΔ 

ζρεηηθά κε ην ζέκα. 

Η 4
ε
 θάζε (Κεθάιαην 5) ζρεηίδεηαη κε ηελ Κξίζε θαη θαηαγξάθεη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο 

ζπζηάζεηο ηνπ πκβνχινπ Αμηνιφγεζεο. 

Η Έθζεζε νινθιεξψλεηαη κε ηα πην θάησ Παξαξηήκαηα: 

Παξάξηεκα 1: Πξφηππν εξσηεκαηνιφγην Δηήζηαο Αμηνιφγεζεο απφ πληνληζηέο 

Παξάξηεκα 2: Πξφηππν εξσηεκαηνιφγην ζε πληνληζηέο ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο 

αμηνιφγεζεο (εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε)  

Παξάξηεκα 3: Πξφηππν εξσηεκαηνιφγην ζε καζεηέο θαη ζπλνπηηθνί Πίλαθεο απαληήζεσλ 

Παξάξηεκα 4: χλνςε απαληήζεσλ εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζεο ζε ζπληνληζηέο 

Παξάξηεκα 5: χλνςε απαληήζεσλ εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζεο ζε καζεηέο (δηαηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο) 

Παξάξηεκα 6: Πξφηππν εξσηεκαηνιφγην πξνο Φνξείο Δθαξκνγήο ρεδίνπ 

 

1.2  Μεζνδνινγία Τινπνίεζεο 

Σν έξγν ηεο αμηνιφγεζεο πινπνηείηαη ζηεξηδφκελν ζε ηέζζεξηο έξεπλεο πεδίνπ θαη ζηελ 

αμηνπνίεζε δεπηεξνγελψλ πεγψλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην θείκελν. 

πγθεθξηκέλα, ε αμηνιφγεζε ζηεξίδεηαη,  
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 ηελ Εηήζηα Έξεπλα Σπληνληζηώλ ε νπνία δηελεξγείηαη απφ ηελ ΑΔΑ κε ηε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ πξνο ηνπο ζπληνληζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Παξάξηεκα 1) θαη ε νπνία 

απνηππψλεη κε δηαρξνληθφ ηξφπν ηηο απφςεηο επί ζπγθεθξηκέλσλ εξσηεκάησλ 

αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ 

 ε Εθ ησλ πζηέξσλ έξεπλα Σπληνληζηώλ ε νπνία δηελεξγήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο 

παξνχζαο αμηνιφγεζεο κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ (Παξάξηεκα 2) πξνο ηνπ 

ζπληνληζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 ε Εθ ησλ πζηέξσλ έξεπλα καζεηώλ πνπ δηελεξγήζεθε κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ 

(Παξάξηεκα 3) πξνο καζεηέο ζρνιείσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην ρέδην 

 ε Έξεπλα πξνο Φνξείο Εθαξκνγήο κε ηελ κνξθή πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ ζηα 

άηνκα πνπ έρνπλ ιεηηνπξγήζεη εθ κέξνπο ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ γηα ηελ εθαξκνγή 

θαη δηαρείξηζε ηνπ ρεδίνπ  

Πέξαλ ησλ αλαθνξψλ πνπ γίλεηαη ζην θείκελν γηα ηελ αμηνπνίεζε δεπηεξνγελψλ πεγψλ, ν 

χκβνπινο Αμηνιφγεζεο έρεη αληιήζεη ζπκπεξάζκαηα θαη πιεξνθνξίεο απφ ηα πην θάησ 

έγγξαθα ζρεηηδφκελα κε ην ρέδην: 

 Evaluation of the European School Fruit Scheme Final Report October (DG AGRI 2012) 

 Report on the Results of the Evaluation of the School Fruit and Vegetables and School 

Milk Schemes against the Principles of Subsidiarity, Proportionality and Better 

Regulation (DG AGRI 2015) 

 DG Agri and the Group of experts on the School Fruit Scheme‟s further 

recommendations for the national evaluations scheme (2012) 

 Conclusions of the meeting of the Member States jointly with the Advisory Group on 

Fruit and Vegetables and the School Fruit Scheme Experts Group  (DG Agri 2014) 

Δηήζηα Έξεπλα πξνο πληνληζηέο ρεδίνπ 

Με ηε ρξήζε ελφο ηππνπνηεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ε ΑΔΑ δηελεξγεί εηεζίσο έξεπλα 

αμηνιφγεζεο ηνπ ρεδίνπ ζην ζχλνιν ησλ ζρνιείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ θαζ‟ έηνο. Σν 

εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πληνληζηέο ηνπ ρεδίνπ δίλνληαο έηζη ηελ 

δπλαηφηεηα ζηνλ χκβνπιν Αμηνιφγεζεο λα απνηηκήζεη ζε επίπεδν ηξηεηίαο ηελ ηάζε ζε θξίζηκα 

εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ. Αδπλακία ηνπ εξγαιείνπ απηνχ είλαη 

ε κε θαηαιιειφηεηα ηνπ (σο κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε) λα αμηνινγήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ ρεδίνπ, δειαδή ηε βειηίσζε ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ζηα παηδηά. Ο χκβνπινο 

Αμηνιφγεζεο έρεη νκαδνπνηήζεη ηηο απαληήζεηο ησλ ηξηψλ εηψλ επηηπγράλνληαο έηζη ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ ηάζε ησλ αληηιήςεσλ θαη απφςεσλ ησλ πληνληζηψλ ζε 

θξίζηκα αμηνινγηθά εξσηήκαηα. Σν πξφηππν εξσηεκαηνιφγην επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα 1. 

Δθ ησλ Τζηέξσλ Έξεπλα Πεδίνπ Αμηνιφγεζεο πληνληζηψλ ζε δείγκα ζρνιείσλ πνπ 

ζπκκεηείραλ 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο αμηνιφγεζεο δηελεξγήζεθε έξεπλα πεδίνπ ζε ζπληνληζηέο ζρνιείσλ 

πνπ ζπκκεηείραλ ζην ρέδην ηελ πεξίνδν 2015-16. Σν πξφηππν εξσηεκαηνιφγην θαζψο επίζεο 

θαη ην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ πνπ ιήθζεθαλ επηζπλάπηνληαη σο Παξάξηεκα 2.  πλνιηθά 

ζηάιζεθαλ 26 εξσηεκαηνιφγηα (16% ηνπ ζπλφινπ) ζε ηπραίν δείγκα κε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα 

ηνπ ζπλφινπ ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλνκή ηνπο αλά Δπαξρία θαη αλάκεζα ζε αζηηθά θέληξα θαη 

χπαηζξν. πκπιεξψζεθαλ 20 εξσηεκαηνιφγηα ησ νπνίσλ νη απαληήζεηο έρνπλ αλαιπζεί θαη 

επεμεγεζεί  ελψ ζε δχν απφ ηα ζρνιεία θξηλφκελα σο ζρνιεία κε θαιέο πξαθηηθέο, ν χκβνπινο 

Αμηνιφγεζεο δηελήξγεζε ζπλάληεζε γηα πεξαηηέξσ εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ρεδίνπ.  
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Δθ ησλ πζηέξσλ έξεπλα πεδίνπ αμηνιφγεζεο πξνο καζεηέο ζρνιείσλ πνπ ζπκκεηείραλ  

Σα ίδηα ζρνιεία πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ δηελέξγεηα εξσηεκαηνινγίσλ πξνο ηνπ πληνληζηέο, 

επηιέρζεθαλ θαη γηα ηε δηελέξγεηα εξσηεκαηνινγίσλ πξνο ηνπ καζεηέο κε ηε ρξήζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζην Παξάξηεκα 3. πλνιηθά ιήθζεθαλ απαληήζεηο απφ 20 ζρνιεία κε 356 

καζεηέο, δείγκα πνπ ζπλαπνηειεί ην 1,7% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ 

ηελ πεξίνδν 2015-16. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ αληαπνθξίζεθε 

βξίζθεηαη ζε αζηηθά θέληξα,  γεγνλφο πνπ αληαπνθξίλεηαη πνζνζηηαία ζηελ πιεζπζκηαθή 

θαηαλνκή ηεο Κχπξνπ κεηαμχ αζηηθψλ θέληξσλ θαη ππαίζξνπ αιιά φρη ζηελ ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ ζην ρέδην. Λφγσ ηνπ φηη φκσο ε αμηνιφγεζε δελ έγηλε επί ηνπ ρεδίνπ – αθνχ απηφ 

δελ βξηζθφηαλ ζε ηζρχ θαηά ηελ ππφ αμηνιφγεζε ρξνληθή πεξίνδν - αιιά επί ησλ δηαηξνθηθψλ 

ζπλεζεηψλ ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην ρέδην, ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ θξίλεηαη σο 

επαξθήο. 

Γξάθεκα 1 

 
                                        

Δξσηεκαηνιφγηα πξνο ζηειέρε Φνξέσλ Δθαξκνγήο 

Πέξαλ ησλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ κε ζηειέρε ησλ Φνξέσλ Δθαξκνγήο, δηελεξγήζεθε 

ζπγθξηηηθή απνηίκεζε ησλ απφςεσλ ηνπο κε ηε ρξήζε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν 

επηζπλάπηεηαη σο Παξάξηεκα 4, νη δε απαληήζεηο έρνπλ αμηνπνηεζεί θαη ελζσκαησζεί ζην 

θείκελν ηεο παξνχζαο αμηνιφγεζεο. 

 

1.3  Μεζνδνινγηθνί πεξηνξηζκνί  

Σα πην θάησ ζεκεία έρνπλ πεξηνξίζεη ηελ εξγαζία αμηνιφγεζεο:  

 ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ ρεδίνπ δελ πεξηιακβάλνληαλ πνζνηηθνί ζηφρνη, θαζφηη δελ 

απαηηνχληαλ θάηη ηέηνην απφ ηνλ Καλνληζκφ, παξάκεηξνο πνπ θαζηζηά δχζθνιε ηε 

κέηξεζε ηεο επηηεπμηκφηεηαο ησλ ζηφρσλ. 

 Η έιιεηςε εξεπλψλ πεδίνπ ζηελ αξρή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ ή άιισλ ζρεηηθψλ 

εξεπλψλ δελ επηηξέπεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηηκψλ βάζεο (baseline) γηα ζθνπνχο 

ζπγθξηηηθήο απνηίκεζεο ζηα πιαίζηα ηεο ινγηθήο ηεο παξέκβαζεο ηνπ ρεδίνπ. 

 Σελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ δηελεξγήζεθε ε έξεπλα πεδίνπ ζηνπο καζεηέο ην ρέδην δελ 

ήηαλ ζε εθαξκνγή γηα αξθεηνχο κήλεο θαη άξα ηα εξσηήκαηα πξνο ηνπο καζεηέο δελ 

κπνξνχζαλ λα ζπζρεηηζηνχλ κε ην ρέδην αιιά κφλν επξχηεξα, κε ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο 

ζπλήζεηεο.  

 Σέινο, παξαηεξνχληαη ειιείςεηο ζε δεδνκέλα θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ 

ζηελ Κχπξν πνπ λα επηθεληξψλνληαη ζηνλ πιεζπζκφ ζηφρν ηνπ ρεδίνπ. 
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2. ΘΔΧΡΗΣΙΚO ΤΠΟΒΑΘΡΟ  
 

2.1  Αλάγθε θαη ζηφρνη ζε επίπεδν Δ.Δ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ παξνπζηάδεη πηψζε ζηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Πξφζθαηε δεκνζίεπζε ηεο Eurostat (Οθηψβξηνο 2016) ζπκπεξαίλεη φηη 

κφλν 1 ζηα 7 άηνκα θαηαλαιψλεη ηελ ελδεηθλπφκελε πνζφηεηα ησλ 5 κεξίδσλ ηελ εκέξα. Η 

έξεπλα επηβεβαηψλεη πξνεγνχκελεο εξγαζίεο πνπ ζέινπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ Δπξσπαίσλ λα 

κελ πιεξνχλ ην θξηηήξην ηεο ειάρηζηεο εκεξήζηαο πξφζιεςεο ησλ 400 γξακκαξίσλ πνπ 

ζπληζηάηαη απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο. Η ίδηα έξεπλα ζπκπεξαίλεη φηη ε θαηαλάισζε 

θξνχησλ θαη ιαραληθψλ είλαη ζαθψο ςειφηεξε ζηηο γπλαίθεο θαη ζηα άηνκα κε ςειφηεξν 

κνξθσηηθφ επίπεδν.  

Σν πξφβιεκα ηεο παρπζαξθίαο ζηα παηδηά έρεη αλαγλσξηζηεί ζε επίπεδν Δ.Δ. εδψ θαη πνιιά 

ρξφληα.  Δθηηκάηαη φηη 22 εθαηνκκχξηα παηδηά ζηελ Δπξψπε ησλ 25 είλαη ππέξβαξα θαη 5,1 

εθαηνκκχξηα απφ απηά είλαη παρχζαξθα. Η απφθηεζε πγηεηλφηεξσλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ 

κέζσ ηεο θαηαλάισζεο πεξηζζφηεξσλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ κπνξεί λα παίμεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κε πγηεηλή ε θησρή 

δηαηξνθή, φπσο ε παηδηθή παρπζαξθία ν παηδηθφο δηαβήηεο θαη άιινη παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη 

δηαηαξαρέο. Μειέηε
1
 ε νπνία εξεχλεζε ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ παηδηψλ ζε δέθα ρψξεο 

ηεο ΔΔ ζπκπεξαίλεη φηη, „fruit and vegetable consumption was below recommended levels 

among the schoolchildren in all countries and vegetable intake was lower than fruit intake. The 

survey shows that there is a need for promotional activities to improve fruit and vegetable 

consumption in this age group’.  

πλπθαζκέλν κε ηελ πην πάλσ δηαπίζησζε είλαη θαη ε θαηαγξαθή, κέζα απφ δηάθνξε πεγέο, 

ηεο δηαρξνληθήο κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, δηαπίζησζε θαη ηεο 

πξναλαθεξφκελεο κειέηεο φηη „the estimated consumption of fresh F&V is in general on the 

declining trend, falling by an aggregate 9.4% for fruits and 10.3% for vegetables in the period 

2005-2010. It decreased by 3% in 2011 compared to the average for the previous period’. 

Με βάζε ηα πην πάλσ δεδνκέλα, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2008 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κεηά ηελ 

πξνηξνπή ηνπ πκβνπιίνπ Τπνπξγψλ Γεσξγίαο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, πξνψζεζε 

έλα παλεπξσπατθφ ρέδην γηα ηελ παξνρή θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο  

ζην πιαίζην ηεο αλακφξθσζεο ηεο 

Κνηλήο Οξγάλσζεο Αγνξάο ησλ 

νπσξνθεπεπηηθψλ. Σν ρέδην 

μεθίλεζε ηελ ζρνιηθή πεξίνδν 2009-

10 θαη ζε απηφ ζπκκεηέρνπλ 25 

θξάηε κέιε. Ο εηήζηνο 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ ρεδίνπ 

αλεξρφηαλ ζηα €90εθ κέρξη ηελ 

πεξίνδν 2013-14 θαη ελ ζπλερεία 

έρεη απμεζεί ζηα €150εθ κε ην 

πνζνζηφ ζπγρξεκαηνδφηεζεο λα 

αλέξρεηαη ζε 75-90%. Σν γξάθεκα απνηππψλεη ηελ ζπλερή αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Δ.Δ. ζην ζρέδην (πεγή, CMO Committee, School Fruit Scheme – presentation of the results of 

2014-15 monitoring reports). Σν ζρέδην έρεη ζέζεη ζαλ ζηφρν ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 6-10 

                                                
1
  Fruit and vegetable consumption in a sample of 11-year-old children in ten European countries – the PRO 

GREENS cross-sectional survey 

Γξάθεκα 2: Γαπάλε ΔΔ ζην Σρέδην Πξνψζεζεο Φξνχησλ  
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ρξνλψλ αιιά ην θάζε θξάηνο κέινο δχλαηαη λα δηεπξχλεη ηελ ειηθηαθή ζηφρεπζε ζχκθσλα κε ηνλ 

δηθφ ηνπ εζληθφ ζρεδηαζκφ. Κχξηνη ζηφρνη ηνπ ζρεδίνπ ήηαλ απφ ηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ, 

 λα αλαζηξέςεη ηελ πηψζε ζηελ θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ έλαληη 

βηνκεραλνπνηεκέλσλ πξντφλησλ θαη λα εληζρχζεη ηελ γλψζε θαη εκπεηξία ησλ παηδηψλ, 

σο κειινληηθνί νηθνγελεηάξρεο, ψζηε λα δηαηεξήζεη ηελ θαηαλαισηηθή δχλακε ζηελ ΔΔ 

γηα θξνχηα θαη ιαραληθά ζε βξαρππξφζεζκν θαη καθξνπξφζεζκν νξίδνληα 

 λα ζπκβάιεη ε ΚΑΠ ζε κηα ζσζηή δηαηξνθή πξνο φθεινο ηεο πγείαο ησλ θαηνίθσλ ηεο 

Δ.Δ..  

Με κηα επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε ζρέζε ησλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ κε ηελ πγηεηλή δηαηξνθή, 

ην ρέδην επηδηψθεη λα δηακνξθψζεη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο πξνο φθεινο ηεο πγείαο ησλ παηδηψλ 

θαη πεξηνξηζκφ ησλ αζζελεηψλ.  

 
 

2.2  Η εζληθή ζηξαηεγηθή  

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο πξναλαθεξφκελεο έξεπλα-ο ηεο Eurostat, ε Κχπξνο θαηαηάζζεηαη 

θάπνπ ζηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ ζηελ θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζε ζρέζε κε ην 

πνζνζηφ πιεζπζκνχ άλσ ησλ 15 εηψλ θαη ηε ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο. 

Πίλαθαο 1: Σπγθξηηηθή απνηίκεζε Καηαλάισζεο Φξνχησλ & Λαραληθψλ ζε Δ.Δ. θαη Κχπξν 

 Όρη ζε θαζεκεξηλή 

βάζε 

1-4 κεξίδεο ηελ 

κέξα 

5 θαη πεξηζζφηεξεο 

κεξίδεο ηελ κέξα 

ΔΔ - 27 34,4% 51,4% 14,1% 

Κχπξνο 32,6% 51,3% 16,1% 

 

Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ε νπνία αμηνπνηεί ζηνηρεία ηεο Δηήζηαο Γεσξγηθήο ηαηηζηηθήο 

2014
2
, δεηθλχεη κηα ηδηαίηεξα ςειή κέζε θαηά θεθαιή θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζηελ 

Κχπξν πνπ αλέξρεηαη εηεζίσο ζε 143 θηιά θξνχησλ θαη 120,7 θηιά ιαραληθά (εθηφο παηαηψλ). 

Οη αξηζκνί απηνί αληηζηνηρνχλ ζε εκεξήζηα θαηαλάισζε 392γξ θξνχησλ θαη 330 γξ. 

ιαραληθψλ, κεξίδεο πνπ μεπεξλνχλ θαηά πνιχ ηηο ελδεηθλπφκελεο πνζφηεηεο ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Τγείαο θαη ππεξβαίλνπλ ηνπο κέζνπο φξνπο ζε επίπεδν ΔΔ πνπ ήηαλ γηα ην 2012 

166γξ θξνχησλ θαη 220γξ ιαραληθψλ
3
. Παξάιιεια φκσο, ε ίδηα ζηαηηζηηθή πεγή θαηαγξάθεη 

κηα κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θξνχησλ θαηά 18% θαη ησλ ιαραληθψλ θαηά 8% αλάκεζα ζην 

έηνο 2014 θαη ηνλ κέζν φξν ηεο πεξηφδνπ 1993-2014. ε γεληθέο γξακκέο, ε βηβιηνγξαθία 

θαηαδεηθλχεη κηα ζρεηηθά ςειή θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζηελ Κχπξν ε νπνία 

ζπλάδεη κε ηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηο ησλ Μεζνγεηαθψλ ρσξψλ ε νπνία φκσο έρεη κηα 

δηαρξνληθά θζίλνπζα πνξεία,  

Απφ ηελ άιιε φκσο, ε Κχπξνο δελ δηαθέξεη απφ ηελ Δπξσπατθή ηάζε γηα παηδηθή παρπζαξθία 

θαη  επηδείλσζε ηεο πνηφηεηαο  δηαηξνθήο ησλ Κππξίσλ παηδηψλ, θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ 

ζρεηηθή κειέηε
4
 ε νπνία επηπξνζζέησο ζπκπεξαίλεη φηη ε δηαηξνθή ησλ Κππξίσλ παηδηψλ είλαη,  

 ρακειή ζε θπηηθέο ίλεο, 

 ρακειή ζηελ πξφζιεςε καγλήζηνπ θαη Βηηακίλεο C 

 αλεπαξθήο ζε Βηηακίλε B6 θαη ζίδεξν 

                                                
2
 Γεσξγηθή ηαηηζηηθή 2014, ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ 

3
 Fruit & vegetable consumption in Europe-do Europeans get enough (European Food Information Council 
Review 2012) 

4
  Έιελα Φηιίππνπ θαη άιινη, Έθδνζε Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ Κχπξνπ  (2012), Η δηαηξνθηθή πξφζιεςε 
ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ ηεο Κχπξνπ ειηθίαο 6-18 εηψλ  
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Γηαρξνληθά δεδνκέλα επηβεβαηψλνπλ επίζεο ηελ αχμεζε ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο ζηελ παηδηθή 

ειηθία. ρεηηθή γηα ην ζέκα έξεπλα
5
 θαηέγξαςε ηε δεθαεηή δηαθνξνπνίεζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ 

παρχζαξθσλ θαη ππέξβαξσλ παηδηψλ ειηθίαο 6-17 εηψλ αλάκεζα ζηηο πεξηφδνπο 1999-00 θαη 

2009-10. Η παξαθάησ εηθφλα απφ ηελ πξναλαθεξφκελε έξεπλα θαηαγξάθεη απμήζεηο ζηε 

ζπρλφηεηα παρπζαξθίαο ζηελ Κχπξν ζε φιεο ηηο επαξρίεο. 

Γξάθεκα 3: Αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο ζηηο ειηθίεο 6-17 
εηψλ αλά επαξρία 

 

ρεηηθή επηβεβαίσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο παρπζαξθίαο δίλεη θαη  ν παηδίαηξνο-εξεπλεηήο ηνπ 

Δξεπλεηηθνχ θαη Δθπαηδεπηηθνχ Ιλζηηηνχηνπ «Τγεία ηνπ Παηδηνχ», Γξ. άββαο άββα, ζε κηα 

πξφζθαηε παξνπζίαζε κε ζέκα, «Σν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζαλ ρψξνο παξέκβαζεο γηα ηελ 

πξφιεςε ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο». Δπηπξφζζεηα δε, ν εξεπλεηήο ζεκεηψλεη φηη, „ζε φηη αθνξά 

ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη θεληξηθφ ξφιν ζηα παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα 

γηα πξναγσγή ηεο πγείαο, θαζψο ηα παηδηά πεξλνχλ πνιχ απφ ηνλ ρξφλν ηνπο ζην ζρνιείν θαη 

σο ηέηνην επλνεί ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ’.  

Η Κχπξνο εθάξκνζε γηα πξψηε θνξά ην ρέδην πξνψζεζεο ηεο θαηαλάισζεο θξνχησλ ζηα 

ζρνιεία θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2009 – 2010 κε ζηφρν ηελ ζηαζεξή αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ 

νπσξνθεπεπηηθψλ ζην δηαηηνιφγην ησλ παηδηψλ, ψζηε λα βειηησζνχλ νη  δηαηξνθηθέο  ζπλήζεηεο 

ησλ παηδηψλ ζην ζηάδην πνπ απηέο δηακνξθψλνληαη θαη θαηά ζπλέπεηα λα κεησζνχλ ηα 

πνζνζηά παηδηθήο παρπζαξθίαο. Ο γεληθφο απηφο ζηφρνο εκπεξηθιείεηαη ζηνπο ζθνπνχο ηνπ 

ζρεδίνπ σο απηνί αλαγξάθνληαη ζηελ ζηξαηεγηθή, δειαδή, 

   Η πξνψζεζε ηεο θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζηα παηδηά 

   Η θαηαπνιέκεζε ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο  

   Η πηνζέηεζε θαιψλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ απφ παηδηά κηθξήο ειηθίαο 

Δπηπξφζζεηα, ην ζρέδην απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο αχμεζεο ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα, ηεο 

ζηαζεξνπνίεζεο ησλ  αγνξψλ θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ ηξερνπζψλ θαη κειινληηθψλ 

πξνκεζεηψλ. 

Η Δζληθή ηξαηεγηθή πεξηειάκβαλε επίζεο πεξηγξαθή ησλ ζπλνδεπηηθψλ κέηξσλ πνπ 

ζηφρεπαλ ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ρεδίνπ. Σα ζπλνδεπηηθά κέηξα ήηαλ 

εζηηαζκέλα ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ αιιά θαη ησλ γνλέσλ γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

                                                
5
 Savva SC, Kourides YA, Hadjigeorgiou C, Tornaritis MJ. Overweight and obesity prevalence and trends in 
children and adolescents in Cyprus, 2000-2010.Research and Education Institute of Child Health, Cyprus. 
[Unpublished data, In Preparation] 
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ρεδίνπ θαη πεξηειάκβαλαλ έλα κεγάιν εχξνο παξεκβάζεσλ πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ άιια 

θξάηε κέιε πνπ έρνπλ εθαξκφζεη (θαη εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνπλ) Δζληθά Πξνγξάκκαηα 

δηαλνκήο θξνχησλ ζηα ζρνιεία 

Οη γεληθνί θαη εηδηθνί ζηφρνη ηνπ ρεδίνπ απνηππψλνληαη ζην  δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί, σο 

απηά απνηεινχλ ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνχινπ Αμηνιφγεζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ ρεδίνπ.  

Γξάθεκα 4: Γεληθνί θαη εηδηθνί ζηφρνη ηνπ Σρεδίνπ 

 
 
 
 

  

Βειηίσζε 
δηαηξνθηθψλ 

ζπλεζεηψλ 

ηαζεξνπνίεζε ησλ 
αγνξψλ 

νπσξνθεπεπηηθψλ 

Βειηίσζε ησλ 
δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ 

ησλ παηδηψλ 

Αχμεζε ηεο 
θαηαλάισζεο θξνχησλ 

θαη ιαραληθψλ απφ 
καζεηέο θαη γνλείο 

Βειηίσζε ησλ αληηιήςεσλ 
ησλ παηδηψλ αλαθνξηθά κε 

ηε ζρέζε θξνχησλ/ 
ιαραληθψλ θαη πγηεηλήο 

δηαηξνθήο 

 
Αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ 

ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα  

 
Βειηίσζε ησλ αληηιήςεσλ 
γηα ην γεσξγηθφ επάγγεικα  

Βειηίσζε ησλ αληηιήςεσλ 
ησλ παηδηψλ αλαθνξηθά κε 
ηελ πγηεηλή δηαηξνθή γεληθά 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
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3. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

3.1. Παξάκεηξνη ηνπ ρεδίνπ Πξνψζεζεο ηεο θαηαλάισζεο θξνχησλ 

ζηα ζρνιεία  

 

Πεξίνδνο Δθαξκνγήο 

Σελ πεληαεηή πεξίνδν αλαθνξάο 2012-2016, ην ρέδην πινπνηήζεθε θαηά ηηο ζρνιηθέο 

πεξηφδνπο 2013/14, 2014/15 θαη 2015/16. Σν ζρέδην δελ πινπνηήζεθε θαηά ηελ ζρνιηθή πεξίνδν 

2012/13, αθνχ δηαθφπεθε ηελ πξψηε κέξα εθαξκνγήο ιφγσ ηνπ φηη ν πξνκεζεπηήο ησλ 

θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζηα ζρνιηθά ηδξχκαηα δελ ηεξνχζε ηνπο θαλφλεο γηα ηελ πγηεηλή ησλ 

ηξνθίκσλ. ε θάζε ζρνιηθή ρξνληά, ηo ζρέδην είρε εθαξκνζηεί γηα ρξνληθή πεξίνδν δέθα πεξίπνπ 

εβδνκάδσλ θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηνπο κήλεο Απξίιην-Ινχλην. 

Δκπιεθφκελνη θνξείο 

Οη ππεχζπλνη θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ ήηαλ θαη παξακέλνπλ: 

 Σν Σκήκα Γεσξγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Πεξηβάιινληνο 

σο Αξκφδηα Δζληθή Αξρή (ΑΔΑ) γηα ηελ εηνηκαζία, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ ρεδίνπ.  

 Ο Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ (ΚΟΑΠ) σο αξκφδηα αξρή γηα ην ρέδην 

θαζψο θαη γηα ηε ρνξήγεζε ησλ εληζρχζεσλ ζηνπο δηθαηνχρνπο, ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

επηβνιή πνηλψλ/θπξψζεσλ φπνπ επηβάιιεηαη. 

 Σν Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο νκάδαο-ζηφρνπ ησλ παηδηψλ 

πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην ρέδην θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ ρεδίνπ αλάκεζα ζηα ζρνιεία 

πνπ ζπκκεηείραλ. Δπηπξφζζεηα, ην Τπνπξγείν Παηδείαο κεξηκλά γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ζπληνληζηψλ ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα πνπ ζπκκεηέρεη ζην ζρέδην. 

 Σν Τπνπξγείν Τγείαο δηαηεξεί ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν σο πξνο ηελ ζχληαμε θαη εθαξκνγή 

ηεο ζηξαηεγηθήο  

Γηαδηθαζία εθαξκνγήο 

ηα ζρνιεία παξαζρέζεθε ε δπλαηφηεηα λα επηιέγνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ρεδίνπ π.ρ. απφ Οκάδεο/Οξγαλψζεηο Παξαγσγψλ, αδεηνχρεο 

θξνπηαξίεο ή άιια αδεηνχρα θαηαζηήκαηα πψιεζεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ φπσο ππεξαγνξέο, 

ζρνιηθά θπιηθεία θαη θαηαζηήκαηα πψιεζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Δπίζεο, δφζεθε ε 

δπλαηφηεηα λα επηιέγνπλ ηνλ ηξφπν δηαλνκήο ησλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, ηεξψληαο ηηο 

απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα αζθάιεηα θαη πγηεηλή, θαη ηα ζπλνδεπηηθά κέηξα πνπ ζα 

εθαξκφζνπλ,.   

Η φιε επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ ζε θάζε ζρνιείν μερσξηζηά αλήθεη ζηελ Γηεχζπλζε 

ηνπ ζρνιείνπ ε νπνία παξάιιεια νξίδεη εθπαηδεπηηθφ ή άιιν άηνκν σο ζπληνληζηή ηνπ ρεδίνπ. 

Γηα δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ησλ ζρνιηθψλ δηεπζχλζεσλ δφζεθε επίζεο ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο 

ηνπ ρεδίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηελ θπιηθεηάξρε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. ε ηέηνηα πεξίπησζε 

ν/ε θπιηθεηάξρεο ζα έπξεπε λα αλαιάβεη ηα εμήο: παξαιαβή/πξνκήζεηα ησλ πξντφλησλ, έιεγρν 

ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπο (λα κελ έρνπλ ειαηησκαηηθή εκθάληζε), πιχζηκν ησλ πξντφλησλ ζην 

ρψξν ηνπ θπιηθείνπ θαη δηαλνκή ζηνπο καζεηέο κε ηξφπν πνπ ζα ζπκθσλεζεί κε ηε Γηεχζπλζε 

ηνπ ζρνιείνπ (πρ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ ζηηο ηάμεηο ησλ καζεηψλ ζε αηνκηθέο κεξίδεο). 
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ρνιεία πνπ δελ δηέζεηαλ θπιηθείν είραλ ηε δπλαηφηεηα, εάλ ην επηζπκνχζαλ, λα ζπλεξγαζηνχλ 

κε ηνλ/ηελ θπιηθεηάξρε ηνπ πιεζηέζηεξνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ γηα εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ κε απηή 

ηε κνξθή. 

Οκάδα-ζηφρνο 

Ωο νκάδα-ζηφρνο, επηιέρζεθε ε δηαλνκή ησλ λσπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζε καζεηέο 

ειηθηψλ 3 έσο 12 εηψλ κε παγθχπξηα θάιπςε δηαηεξψληαο φκσο ηνλ εζεινληηθφ ραξαθηήξα 

ζπκκεηνρήο ησλ ζρνιείσλ. Σν ρέδην, έρεη ηχρεη εθαξκνγήο ζηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά δεκνηηθά 

ζρνιεία θαη ζηα δεκφζηα θαη θνηλνηηθά λεπηαγσγεία ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πνπ αξρηθά 

δήισζαλ πξφζεζε ζπκκεηνρήο ζην ρέδην, θαη ζηε ζπλέρεηα εγθξίζεθαλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζε απηφ απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο. Η θαηαλνκή ησλ ζπκκεηνρψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ πην θάησ 

Πίλαθα:             

Πίλαθαο 2: Μνξθνινγηθή Σπκκεηνρή ζην ζρέδην 

Συμμετοχή κατά τφπο ςχολείου 

  2013/14 2014/15 2015/16 

Νηπιαγωγεία 10 25 22 

Δημόςια δημοτικά 76 111 142 

Ιδιωτικά δημοτικά 3 4 2 

Με βάζε ηε ζπκκεηνρή ησλ ζρνιείσλ, ην πνζνζηφ ησλ λεπηαγσγείσλ, δειαδή ειηθηαθέο 

νκάδεο 3 κέρξη 5 εηψλ θπκάλζεθε απφ 11 έσο 18% θαηά ηελ ππφ αλαθνξά ηξηεηία, πνζνζηφ 

πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη σο αληηπξνζσπεπηηθφ γηα ηελ πξναλαθεξφκελε ειηθηαθή νκάδα.   

Η αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ρεδίνπ ζπλδπάζηεθε κε ζεκαληηθή αχμεζε 

ζηνλ αξηζκφ ησλ ζρνιείσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηφ, απφ 89 ηελ πεξίνδν 2013/14 ζε 166 ηελ 

πεξίνδν 2015/16 κε δηπιαζηαζκφ ησλ καζεηψλ πνπ επσθειήζεθαλ. Απηφ έρεη νδεγήζεη ζε κηα 

αχμεζε ζηε ζπκκεηνρή ηνπ αξηζκνχ ησλ ζρνιείσλ απφ 14% παγθππξίσο ην 2013-14 ζε 25% 

ην 2015-16 ελψ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζε αξηζκφ καζεηψλ είλαη 18% κε 32%. πκπεξαίλεηαη 

δειαδή φηη ην 1/3 πεξίπνπ ησλ καζεηψλ ειηθίαο θάησ ησλ 12 εηψλ είρε ηε δπλαηφηεηα λα 

επσθειεζεί απφ ην ρέδην θαηά ηελ πεξίνδν 2015-16. Ο πην θάησ πίλαθαο απνηππψλεη ην 

βαζκφ ζπκκεηνρήο ησλ ζρνιείσλ ζην ζχλνιν ησλ ζρνιείσλ παγθππξίσο. 

Πίλαθαο 3: Πνζνηηθή Σπκκεηνρή ζην ζρέδην 

 

Αξ 

ζρνιείσλ 

Αξ. 

καζεηψλ 

% ζρνιείσλ πνπ 

ζπκκεηείραλ 

% καζεηψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ 

2013/14 89 11129 14% 18% 

2014/15 136 18078 21% 29% 

2015/16 166 22627 25% 32% 

Γεσγξαθηθή θαηαλνκή: Η θαηαλνκή ησλ επσθεινχκελσλ ζρνιείσλ θαηά ηηο ηξεηο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο απνηππψλεηαη ζην πην θάησ γξάθεκα φπνπ θαίλεηαη κηα ζρεηηθή πζηέξεζε ηεο 

Λεκεζνχ έλαληη άιισλ Δπαξρηψλ ελψ παξάιιεια ζεκεηψλεηαη ε κεγάιε αχμεζε ζπκκεηνρήο 

απφ ζρνιεία ηεο επαξρίαο Λεπθσζίαο. 

Δπηπξφζζεηα, παξαηεξείηαη κηα ζρεηηθή ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ ζπκκεηνρή ζρνιείσλ ηεο 

ππαίζξνπ θαη ησλ αζηηθψλ θέληξσλ. Καηά ηελ πεξίνδν 2013-14 ππεξηεξνχζαλ ζεκαληηθά ηα 

ζρνιεία ηεο ππαίζξνπ κε ηε ςαιίδα φκσο ζηαδηαθά λα θιείλεη θαη λα παξνπζηάδεη κηα αλαινγία 
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52:48 κεηαμχ ζρνιείσλ ηεο ππαίζξνπ θαη ησλ πφιεσλ. Σν ζηνηρείν απηφ θαηαδεηθλχεη κηα 

ζεκαληηθή πζηέξεζε ζπκκεηνρήο ησλ αζηηθψλ ζρνιείσλ ηα νπνία αξηζκεηηθά, επί ζπλφινπ, 

ππεξηεξνχλ απηψλ ηεο ππαίζξνπ ζε κηα αλαινγία 7:3.  

Γξάθεκα 5: Γεσγξαθηθή Σπκκεηνρή ζην ζρέδην 

 

Γξάθεκα 6: πγθξηηηθή ζπκκεηνρή Τπαίζξνπ & Δπαξρίαο 

 

Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη πξναλαθεξφκελεο αλαινγίεο αλάκεζα ζηα δηάθνξα 

ζρνιεία ζπλάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ θαηαλνκή ησλ καζεηψλ, δεδνκέλν πνπ 

απνηππψλεηαη ελδεηθηηθά ζην γξάθεκα γηα ηελ πεξίνδν 2015-16, φπνπ δηαθαίλεηαη έλαο 

ζπζρεηηζκφο ηεο θαηαλνκήο ησλ ζρνιείσλ αλά επαξρία κε ηελ αληίζηνηρε θαηαλνκή ησλ 

καζεηψλ.  

Γξάθεκα 7: Πνζνζηηθή ζπγθξηηηθή ζπκκεηνρή  Σρνιείσλ θαη καζεηψλ 
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Δπηιεγκέλα πξντφληα 

Σα πξντφληα, πνπ κπνξνχζαλ λα δηαηεζνχλ ζηα ζρνιεία, έπξεπε λα επηιεγνχλ απφ έλα 

θαζνξηζκέλν θαηάινγν ηνπ νπνίνπ ν αξηζκφο απμήζεθε απφ 14 πνπ ήηαλ ηελ πεξίνδν 2013-14 

ζε 19 ην 2015-16 ιφγσ εηζεγήζεσλ απφ ηνπο ζπληνληζηέο ηνπ ρεδίνπ. Η επηινγή ησλ 

θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ήηαλ επζχλε ηνπ θάζε ζρνιείνπ μερσξηζηά θαη θξηλφηαλ ζηε βάζε κηαο 

ζεηξάο παξαγφλησλ φπσο ε δηαζεζηκφηεηα απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ε ηηκή, ε δηαζέζηκε πνηφηεηα, 

νη πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ θαη ε επρέξεηα δηαλνκήο ζε κεξίδεο κε βάζε ηηο ζπλζήθεο  θαη ηηο 

δηαζέζηκεο ππνδνκέο ηνπ ζρνιείνπ. 

Σα πξντφληα πνπ δηαλεκήζεθαλ ήηαλ θαηά 99% λσπά κε κφλν 1% λα αθνξά ζε κεηαπνηεκέλα, 

δεδνκέλν πνπ απνηππψλεη έλα ςειφηεξν πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ηεο ΔΔ φπνπ ε 

αλαινγία είλαη 93:7. 

Πίλαθαο 4: Δπηιέμηκα Πξντφληα πεξηφδνπ 2013-2016 

 
2013-14 2014-15 2015-16 

Νηνκάηεο √ √ √ 

Aγγνπξάθηα √ √ √ 

Mπαλάλεο √ √ √ 

Αριάδηα √ √ √ 

Δζπεξηδνεηδή √ √ √ 

Δπηηξαπέδηα ζηαθχιηα √ √ √ 

Μήια √ √ √ 

Βεξίθνθα √ √ √ 

Κεξάζηα √ √ √ 

Γακάζθελα √ √ √ 

Ρνδάθηλα 
  

√ 

Νεθηαξίληα 
  

√ 

Φπιιψδε ιαραληθά √ √ √ 

Φξάνπιεο √ √ √ 

Πηπεξηέο √ √ √ 

Καξφηα 
 

√ √ 

Καξπνχδηα 
 

√ √ 

Πεπφληα 
 

√ √ 

ηαθίδεο √ √ √ 

 
14 17 19 

πζθεπαζία 

Δπεηδή ην ρέδην εθαξκφζηεθε κε επζχλε ησλ ζρνιείσλ δελ έρεη ηεζεί νπνηνδήπνηε πιαίζην 

ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ αθνχ απηά κπνξνχζαλ λα δηαλεκεζνχλ θνκκέλα ζε δίζθνπο ή 

φπσο άιισο θξηλφηαλ θαηάιιειν θαη πγεηνλνκηθά απνδεθηφ απφ ην θάζε ζρνιείν. Η ΑΔΑ έζεζε 

σο ειάρηζηα θξηηήξηα πνηφηεηαο ηεο αγνξά πξντφλησλ Καηεγνξίαο Ι ζχκθσλα κε ηηο πνηνηηθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο Δ.Δ.. Σα πξντφληα πιέλνληαλ θαη ηχγραλαλ επεμεξγαζίαο ζε ρψξνπο  πνπ 

δηέζεηαλ ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη απφ άηνκα πνπ θαηείραλ ζρεηηθά 

πηζηνπνηεηηθά πγείαο. Απαηηήζεηο γηα ζήκαλζε εθαξκφδνληαλ ζε πεξηπηψζεηο δηαλνκήο 

ζπζθεπαζκέλσλ πξντφλησλ ηα νπνία αγνξάδνληαλ απφ πξνκεζεπηέο πνπ αλειάκβαλαλ ηελ 

πξνκήζεηα πιπκέλσλ θαη έηνηκσλ πξνο θαηαλάισζε πξντφλησλ.  
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πκκεηνρή ησλ γνλέσλ 

Γελ ππήξμε νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζην Πξφγξακκα ελψ πεξηνξηζκέλε ήηαλ θαη 

κέζα απφ ηε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο πινπνίεζεο ηνπ, ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε απηφ. 

Έηζη ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζην ρέδην δελ είρε ζπγθεθξηκέλν ζεζκηθφ ξφιν αιιά 

απνηεινχζε πξσηίζησο επζχλε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρνιείσλ λα εκπιέμνπλ κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο ηνπο γνλείο ζηελ εθαξκνγή ηνπ. 

 

3.2. Πξνυπνινγηζκφο & Δθξνέο ηνπ ρεδίνπ 

Οη εηήζηνη πξνυπνινγηζκνί ηνπ ρεδίνπ θαηαγξάθνληαη ζηνλ πην θάησ Πίλαθα ελψ 

ζπκπιεξσκαηηθά πνζά πεξηνξηζκέλνπ χςνπο έρνπλ δηαηεζεί απφ εζληθνχο πφξνπο γηα θάιπςε 

ηνπ ΦΠΑ ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ δξάζεσλ. Γηαθνξνπνίεζε ζεκεηψλεηαη αλάκεζα ζηελ 

Δπξσπατθή θαη Δζληθή ρξεκαηνδφηεζε ε νπνία κεηά ηελ πεξίνδν 2014-15 απμήζεθε ζε 75% αληί 

50% πνπ ήηαλ πξνεγνπκέλσο. Δπηπξνζζέησο, κέρξη ηελ πεξίνδν 2013-14 νη ζπλνδεπηηθέο 

δξάζεηο ρξεκαηνδνηνχληαλ κφλν απφ εζληθνχο πφξνπο, ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηήζεθε ζηε 

ζπλέρεηα κε ελζσκάησζε ησλ ζπλνδεπηηθψλ δξάζεσλ ζην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο ηνπ 

ρεδίνπ κε ηελ αλαινγία 75:25. 

Kαηά ηελ ππφ αλαθνξά πεξίνδν, ν δείθηεο απνξξφθεζεο παξνπζηάδεη ζεκαληηθή βειηίσζε, απφ 

27,6% ζε 83,8% κε απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ πφξσλ πνπ δηαηέζεθαλ 

πξνο φθεινο ηνπ ρεδίνπ.  

Πίλαθαο 5: Σπκκεηνρή Δ.Δ. θαη Κχπξνπ ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ Σρεδίνπ θαη απνξξφθεζε 

  

Προχπολογιςμόσ ςχεδίου Δαπάνη Σχεδίου διανομήσ % 
απορρόφ

ηςησ ΕΕ Εθνική 
Συνολικ

ή 
Δαπάνη 

(ΕΕ) 
Δαπάνη 

(CY) 
Δαπάνη 

ςυνολική 

2013/14 155.000 € 155.000 € 350.000 € 48.264 € 48.263 € 96.526 € 27,6% 

2014/15 290.000 € 96.667 € 386.667 € 184.168 € 61.389 € 245.557 € 63,0% 

2015/16 290.000 € 96.667 € 386. 667 € 242.907 € 80.969 € 323.876 € 83,8% 

 
Δίλαη εκθαλέο φηη ζε εηήζηα βάζε, νη δαπάλεο πξνο φθεινο ηνπ ρεδίνπ έρνπλ ππεξ-

ηξηπιαζηαζηεί γηα ηελ πεξίνδν 2013-2016 ηφζν γηα ηελ πξνκήζεηα θξνχησλ θαη ιαραληθψλ φζν 

θαη γηα ηηο ζπλνδεπηηθέο δξάζεηο. πλνιηθά γηα ηελ ηεηξαεηία 2012-2016, ην ρέδην απνξξφθεζε  

€665.959 εθ ησλ νπνίσλ  ην 71% πξνήιζε απφ πφξνπο ηεο ΔΔ. Αλάιπζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

εθξνψλ ηνπ ρεδίνπ αλάκεζα ζηε δηαλνκή θξνχησλ / ιαραληθψλ θαη ζηηο ζπλνδεπηηθέο δξάζεηο 

απνηππψλεηαη ζηνλ πην θάησ Πίλαθα θαζψο θαη ζην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί.  

Πίλαθαο 6: Καηαλνκή Γαπαλψλ δηαλνκήο θαη ζπλνδεπηηθψλ δξάζεσλ Σρεδίνπ   

Ζτη 

Δαπάνη Σχεδίου διανομήσ Συνοδευτικζσ δράςεισ 

Δαπάνη (ΕΕ) 
Δαπάνη 

(CY) 
Δαπάνη 

ςυνολική 
Δαπάνη 

(ΕΕ) 
Δαπάνη 

(CY) 
Δαπάνη 

ςυνολική 

2013/14 €48.264 48.264 € 96.528 € 0 € 14.000 € 14.000 € 

2014/15 155.565 € 51.855 € 207.420 € 28.605 € 9.533 € 38.138 € 

2015/16 209.982 € 69.994 € 279.976 € 32.925 € 10.975 € 43.900 € 
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Γξάθεκα 8: Δηήζηεο δαπάλεο  δηαλνκήο θαη ζπλνδεπηηθψλ δξάζεσλ 

 

 

3.3. Υαξαθηεξηζηηθά πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ 

Καηαλάισζε ζε Μεξίδεο 

Σν κέζν βάξνο κεξίδαο ζηελ Κχπξν αλέξρεηαη ζε 150γξ θαη ν κέζνο αξηζκφο κεξίδσλ αλά 

καζεηή απμάλεηαη απφ 23.86 ην 2013-14 ζε 31.14 ην 2015-16 κε ζεκαληηθή παξάιιειε αχμεζε 

ζηνλ αξηζκφ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ.  

ε επίπεδν θφζηνπο αλά κεξίδα, παξαηεξείηαη κηα ζηαδηαθή αχμεζε ζην κέζν θφζηνο / κεξίδα 

απφ €0,36 ζε €0,38 θαη €0,40 θαηά ηα ηξία δηαδνρηθά ζρνιηθά έηε, δεδνκέλν πνπ ελδερνκέλσο 

λα ζρεηίδεηαη κε ηελ αχμεζε ησλ επηιέμηκσλ πξντφλησλ θαη ηελ πξνζζήθε θξνχησλ κε 

ςειφηεξν θφζηνο πρ θεξάζηα θαη θξάνπιεο. 

Πίλαθαο 7: Γηακνξθσηηθά Σηνηρεία κεξίδσλ Καηαλάισζεο  

 

Αρ. 
μερίδων 

Μζςο 
βάροσ 

μερίδασ 

Μζςη 
αξία/ 

μερίδα 

Αρ. 
μερίδων / 

μαθητή 
Αρ 

ςχολείων 
Αρ. 

μαθητϊν 

% 
κάλυψησ 
(ςχολεία) 

% 
κάλυψησ 
(μαθητζσ) 

2013/14 265.550 150 0,36 € 23,86 89 11.129 14% 18% 

2014/15 534.664 150 0,38 € 29,58 136 18.078 21% 29% 

2015/16 704.522 150 0,40 € 31,14 166 22.627 25% 32% 

πρλφηεηα δηαλνκήο  

Σν ρέδην εθαξκφζηεθε γηα πεξίνδν πεξίπνπ 10 εβδνκάδσλ θαηά ηνπο κήλεο Απξίιην-Ινχλην 

(κε επέθηαζε ηνλ Ινχιην ζηα ζεξηλά ζρνιεία) κε ηδηαίηεξα εληαηηθφ φκσο ξπζκφ ν νπνίνο 

εθηηκάηαη ζε πεξηζζφηεξν απφ κία κεξίδα αλά δχν κέξεο γηα θάζε καζεηή. ε αξθεηά δε 

ζρνιεία ε δηαλνκή ήηαλ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ, ζε θαζεκεξηλή βάζε. 

Πξντφληα πνπ δηαλεκήζεθαλ 

Αμηνπνηψληαο ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιεξψζεθαλ ζε εηήζηα βάζε απφ ηνπο ζπληνληζηέο 

ηνπ ρεδίνπ, δηαπηζηψλεηαη κηα κεγάιε ζπγθέληξσζε ζε έμη πξντφληα ηα νπνία απνηππψλνληαη 

ζην πην θάησ γξάθεκα θαη αληηζηνηρνχζαλ ζην 80%, 76% θαη 67% θαηά ηηο πεξηφδνπο 2013-14, 

2014-15 θαη 2015-16 αληηζηνίρσο. Δίλαη βέβαηα ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί κηα ζηαδηαθή επέθηαζε 

ζηηο επηινγέο πξντφλησλ, ε νπνία παξαηεξείηαη πην έληνλα ηελ πεξίνδν 2015-16 θαη αθνξά ηελ 

πξνζζήθε  επνρηαθψλ θξνχησλ πρ θεξάζηα, θαξπνχδη, θξάνπιεο, έζησ ζε κηθξέο ζρεηηθά 



Αμηνιφγεζε ηνπ ρεδίνπ πξνψζεζεο ηεο θαηαλάισζεο θξνχησλ ζηα ζρνιεία γηα ηα έηε 2012-2016 
 

  23  

πνζφηεηεο. Σνλίδεηαη φηη ην ρέδην εθαξκφζηεθε ζηελ Κχπξν θαηά ηελ πεξίνδν Απξηιίνπ-

Ινπλίνπ θαη άξα δχν εθ ησλ θπξίσλ επηινγψλ ζε θξνχηα, κήια θαη αριάδηα είλαη κε επνρηαθά 

θαη κάιινλ εηζαγφκελεο πξνέιεπζεο. 

Γξάθεκα 9: Γηάζεζε πξντφλησλ ζρεδίνπ πεξηφδνπ 2013-2016 αλά είδνο

 

Αμίδεη φκσο λα αλαθεξζεί φηη ε πεξίνδνο εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ ηαπηίδεηαη κε κηα ρξνληθή 

πεξίνδν φπνπ ππάξρεη ζηελ αγνξά αθζνλία ηνπηθψλ επνρηαθψλ θξνχησλ φπσο θεξάζηα, 

θξάνπιεο, βεξίθνθα, ξνδάθηλα, θαξπνχδηα, πεπφληα θιπ θαη έρεη παξαηεξεζεί ε απμεκέλε ρξήζε 

ηνπο απφ ηνπο πληνληζηέο, απμάλνληαο έηζη ηηο επηινγέο ησλ καζεηψλ θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ 

ειθπζηηθφηεηα ηνπ ρεδίνπ.  

Πξνέιεπζε πξντφλησλ  

Καηά ηε δηαδηθαζία αγνξψλ ησλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, δελ είρε ηεζεί νπνηνζδήπνηε 

πεξηνξηζκφο ζε ζρέζε κε ηελ πξνέιεπζε ηνπο. Απφ ηνλ θαηάινγν ησλ πξντφλησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηελ επνρή, δχλαηαη λα νδεγεζνχκε ζην ζπκπέξαζκα φηη πξφθεηηαη γηα 

πξντφληα θνηλνηηθήο πξνέιεπζεο. Δπηπξφζζεηα, ν χκβνπινο Αμηνιφγεζεο εθηηκά φηη ην 

πνζνζηφ ησλ Κππξηαθήο πξνέιεπζεο πξντφλησλ αλέξρεηαη ζε 65% κε 75%.  Πάλησο απφ ηελ εθ 

ησλ πζηέξσλ έξεπλα πεδίνπ πξνο ηνπο πληνληζηέο δηαθαίλεηαη κηα ζαθήο επηδίσμε επηινγήο 

ηνπηθψλ πξντφλησλ ε νπνία ζε κεγάιν βαζκφ ζπλάδεη κε ην πξναλαθεξφκελν πνζνζηφ ρξήζεο 

πξντφλησλ ηνπηθήο πξνέιεπζεο. 

Γξάθεκα 10: Λήθζεθε πξφλνηα γηα επηινγή εγρψξηαο παξαγσγήο 
πξντφλησλ; 
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Υξήζε βηνινγηθψλ πξντφλησλ 

Η ρξήζε βηνινγηθψλ πξντφλησλ πεξηνξίζηεθε ζε ζρεηηθά ρακειά πνζνζηά, φπσο δηαθαίλεηαη θαη 

απφ ην πην θάησ γξάθεκα, ελψ απφ ηα ζρνιεία πνπ αγφξαζαλ βηνινγηθά πξντφληα ην 40% 

πεξίπνπ δήισζε φηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ βηνινγηθά πξντφληα ζην ζχλνιν ηνπ ρεδίνπ. Αλ θαη δελ 

κπνξεί λα εθηηκεζεί επαθξηβψο ε αμία ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζην ζχλνιν ηεο αμίαο ηνπ 

ρεδίνπ, ν χκβνπινο Αμηνιφγεζεο πξνζδηνξίδεη ζε 3-5% ηε ρξήζε βηνινγηθψλ πξντφλησλ, 

πνζνζηφ πνπ ζπλάδεη πεξίπνπ κε ην κεξίδην ηνπ θιάδνπ βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηελ Κππξηαθή 

αγνξά αιιά θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα ρακειφ γηα ην ελ ιφγσ ζρέδην.  

Γξάθεκα 11: Χξήζε Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ πεξηφδνπ 2013-2016 

 

Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε ΑΔΑ ζχζηελε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο φπσο ε πξνκήζεηα θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ πεξηιακβάλεη πξντφληα βηνινγηθήο παξαγσγήο, θάηη πνπ φκσο θαίλεηαη λα κελ 

ηεξήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Η κε ρξήζε βηνινγηθψλ απφ ηνπο πληνληζηέο 

δηθαηνινγήζεθε κε βάζε δχν θξίζηκνπο παξακέηξνπο αδπλακίαο ησλ βηνινγηθψλ ζηελ Κχπξν: 

 Ιδηαίηεξα ςεινχ θφζηνπο 

 κε δηαζεζηκφηεηα απφ πξνκεζεπηέο ή κε χπαξμεο ηνπηθψλ πξνκεζεπηψλ κε εηδίθεπζε 

ζηα βηνινγηθά. 

Γηαπηζηψλεηαη δε απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ πξνο ηνπο πληνληζηέο ηνπ ρεδίνπ κηα γεληθφηεξε 

άγλνηα σο πξνο ηελ πξνηίκεζε ρξήζεο ή/θαη ηνλ ηξφπν εμεχξεζεο πξνκεζεπηψλ βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ πνπ ζα πξέπεη λα ηχρεη δηαρείξηζεο ζην κέιινλ απφ ηελ ΑΔΑ αιιά θαη ηνπο 

νξγαλσκέλνπο βηνθαιιηεξγεηέο.  

Γξάθεκα 12: Σε πνην βαζκφ θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα γηα 
ρξεζηκνπνίεζε βηνινγηθψλ πξντφλησλ; 

 

πλνδεπηηθέο δξάζεηο 

Ο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο έρεη θαηεγνξηνπνηήζεη ηηο ζπλνδεπηηθέο δξάζεηο σο ππνδεηθλχεηαη 

0%

5%

10%

15%

2013/14 2014/15 2015/16

Χρήςη βιολογικϊν προιόντων              
(% ςχολείων που χρηςιμοποίηςαν) 
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ζηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ζηφρν λα απνζαθεληζηεί ε ζηφρεπζε ηνπο. Η δεκηνπξγία ζρνιηθψλ 

ιαραλφθεπσλ ήηαλ δηαρξνληθά αιιά θαη ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ κηα δξάζε εχθνια 

πξνζαξκνζκέλε ζην ζρνιηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα αθνχ δελ απαηηνχζε πξφζζεηε εμεηδίθεπζε 

νχηε θαη κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηψλ. Παξαηεξείηαη φκσο κηα ζεκαληηθή ζηξνθή ησλ 

ζπλνδεπηηθψλ δξάζεσλ πξνο ηηο επηζθέςεηο ζε αγξνθηήκαηα, ελέξγεηα πνπ ζχκθσλα κε ηελ 

έξεπλα πεδίνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο πινπνίεζεο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ θαη ε νπνία εδξαηψλεη 

κηα θαιχηεξε ζρέζε αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο αγξφηεο θαζψο θαη κηα ακεζφηεξε 

επαθή ησλ καζεηψλ κε ηηο γεσξγηθέο αζρνιίεο. εκεηψλεηαη επίζεο κηα επξεία θάιπςε 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ πνπ, σο πξνθχπηεη απφ 

ηελ έξεπλα πεδίνπ, δελ ζα γίλνληαλ ζην βαζκφ θαη ηελ έθηαζε ρσξίο ηελ ζπκβνιή ηνπ ζρεδίνπ. Ο 

πην θάησ πίλαθαο δηαρσξίδεη ηηο ζπλνδεπηηθέο δξάζεηο ζηε βάζε ησλ ηεζζάξσλ θαηεγνξηψλ πνπ 

έρνπλ θαζνξηζηεί ζηε ζηξαηεγηθή, κε ηελ πξνζζήθε ππν-δξαζηεξηνηήησλ έηζη πνπ λα δνζεί κηα 

πην πιήξεο εηθφλα. 

Πίλαθαο 8: Πνζνηηθφ Πεξηερφκελν Σπλνδεπηηθψλ δξάζεσλ 

  2013-14 2014-15 2015-16 

Δθπαδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε αγξνθηήκαηα 7% 28% 32% 

ρνιηθνί ιαραλφθεπνη 30% 32% 20% 

Μαζήκαηα γεπζηγλσζίαο / δνθηκή λέσλ 
γεχζεσλ κε θξνχηα θαη ιαραληθά 

Γηαηξνθήο 18% 5% 8% 

Καιιηέξγεηαο  6% 4% 10% 

Μαγεηξηθήο 1% 8% 9% 

Οηθηαθή αμηνπνίεζε  21% 1% 1% 

Δθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ  

Γελδξνθχηεπζε 2% 10% 14% 

Καιιηηερληθή δξάζε 4% 5% 4% 

Δξγαζία ζηα πιαίζηα 
καζεκάησλ 11% 6% 3% 

 

Δπηπξφζζεηα, ηα πην θάησ γξαθήκαηα επηηξέπνπλ ηελ εμαγσγηθή ζπκπεξαζκάησλ σο πξνο ηελ 

ηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα απμάλνπλ ηηο επηζθέςεηο ζε αγξνθηήκαηα θαη ηαπηφρξνλα λα 

επηηπγράλεηαη ζηαδηαθά κηα ηζνξξνπεκέλε θαηαλνκή ησλ δξάζεσλ αλάκεζα ζηηο ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο. Δθείλν φκσο πνπ παξαηεξείηαη, ηνπιάρηζην κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ 

δεδνκέλσλ είλαη κηα εηεξνβαξήο έκθαζε ππέξ ηνπ γεληθνχ ζηφρνπ ηεο ζεηηθήο αληίιεςεο γηα ηα 

θξνχηα θαη ιαραληθά θαη ηε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα έλαληη ηνπ γεληθνχ ζηφρνπ πεξί πγηεηλήο 

δηαηξνθήο.  Αλ θαη δελ απνηππψλεηαη ζηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο ρεδίνπ, ελδέρεηαη νη 

εθπαηδεχζεηο ζε ζέκαηα δηαηξνθήο λα δηελεξγνχληαη ζηα ζρνιεία κέζσ άιισλ πξνγξακκάησλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ πξνο ην παξφλ ρέδην.  

Γξάθεκα 13: Πνζνζηηθή Καηαλνκή πλνδεπηηθψλ Γξάζεσλ πεξηφδνπ 2013-2014 
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Γξάθεκα 14: Πνζνζηηθή θαηαλνκή ζπλνδεπηηθψλ δξάζεσλ πεξηφδνπ 2014-2015 

 

Γξάθεκα 15: Πνζνζηηθή Καηαλνκή πλνδεπηηθψλ Γξάζεσλ πεξηφδνπ 2015-2016

 

Δπηθνηλσλία ηνπ ρεδίνπ 

Η θνηλνηηθή νδεγία απαηηεί γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε 

ην «ρέδην Πξνψζεζεο ηεο Καηαλάισζεο Φξνχησλ θαη Λαραληθψλ ζηα ρνιεία». ηηο επηιέμηκεο 

δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη ε δεκηνπξγία αθίζαο πξνβνιήο ηνπ ρεδίνπ,  ελεκεξσηηθέο 

εθζηξαηείεο κε ξαδηνηειενπηηθά κέζα, ειεθηξνληθή επηθνηλσλία, εθεκεξίδεο θαη άιια παξφκνηα 

κέζα.  

ε φηη αθνξά ηηο δξάζεηο πιεξνθφξεζεο απηέο επηθεληξψζεθαλ ζηε ζρεδίαζε/εθηχπσζε ηεο 

αθίζαο ηνπ επξσπατθνχ ζρεδίνπ πξνψζεζεο ηεο θαηαλάισζεο θξνχησλ ζηα ζρνιεία θαη ηελ 

απνζηνιή ηεο ζηα ζπκκεηέρνληα ζρνιεία, ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο θαη άξζξα ζηνλ εκεξήζην 

ηχπν. Δπηπξφζζεηα δηελεξγήζεθαλ εθδειψζεηο ιήμεο ηνπ ρεδίνπ ζε εηήζηα βάζε κε ζηφρν ηελ 

πξνβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ ζηνπο καζεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη ηνπο γνλείο. 

 

3.4  πγθξηηηθή απνηίκεζε ηνπ ρεδίνπ αλάκεζα ζηελ Κχπξν θαη ηελ Δ.Δ.  

Γηα ζθνπνχο ζχγθξηζεο θξίζηκσλ παξακέηξσλ πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ παξνπζηάδνληαη πην 

θάησ γξαθήκαηα ηα νπνία έρνπλ ιεθζεί απφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ ρεδίνπ Πξνψζεζεο 

Φξνχησλ θαη Λαραληθψλ ζηα ζρνιεία γηα ηελ πεξίνδν 2014-15 (Πεγή: CMO Committee – School 

Fruit Scheme - Presentation of the results of 2014/2015 monitoring reports DG Agriculture and 

Rural Development European Commission – Unit C2 2016). 

Μέζν βάξνο κεξίδαο: ζε επξσπατθφ επίπεδν ην κέζν βάξνο κεξίδαο αλέξρεηαη ζε 136γξ κε ηελ 

Κχπξν λα παξνπζηάδεη πεξηνξηζκέλε απφθιηζε +14γξ θαη κε 8 θξάηε κέιε απφ ηα 25 λα 

πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξν βάξνο αλά κεξίδα.  
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Γξάθεκα 16: Σπγθξηηηθή απνηίκεζε κέζνπ βάξνπο κεξίδαο, Δ.Δ. 

 
Μέζν θφζηνο κεξίδαο: Σν κέζν θφζηνο κεξίδαο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν αλήιζε ζηα 0,28€ ελψ 

ηεο Κχπξνπ ζε 0,38€ θαηά ηελ πεξίνδν 2014-15, πνζφ πνπ ηελ θαηαηάζζεη ζηελ πέκπηε ζέζε 

(καδί κε ηελ Μάιηα) αλαθνξηθά κε ην κέζν θφζηνο αλά κεξίδα. Σν δεδνκέλν απηφ δελ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε νπνηνδήπνηε φκσο ζπκπέξαζκα αθνχ ην θφζηνο επεξεάδεηαη ηφζν απφ ην 

ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ θαζψο θαη ηα επηιεγκέλα πξντφληα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ελψ ζαθψο επεξεάδεηαη θαη απφ ην κέζν βάξνο ηεο κεξίδαο. Αλ γίλεη αλαγσγή 

ηνπ κέζνπ θφζηνπο ησλ €0,28 αλά κεξίδα ησλ 136γξ, ζην βάξνο ησλ 150γξ, ηφηε ην αληίζηνηρν 

κέζν θφζηνο κεξίδαο ησλ 136γξ ζηελ Κχπξν αλέξρεηαη ζηα €0,34, δειαδή 21% αθξηβφηεξν απφ 

ην κέζν θφζηνο ζε επίπεδν Δ.Δ. 

Γξάθεκα 17: Σπγθξηηηθή απνηίκεζε κέζνπ θφζηνπο κεξίδαο, Δ.Δ. 

 
Αξηζκφο κεξίδσλ/ καζεηή: Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο κεξίδσλ αλά καζεηή αλήιζε ζηηο 41 κεξίδεο 

ζε Δπξσπατθφ επίπεδν κε ηελ Κχπξν λα βξίζθεηαη ζηηο 30 κεξίδεο, ζαθψο ρακειφηεξε απφ ηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο θαη ηελ θαηαηάζζεη ζηελ 18
ε
 ζέζε. 

Γξάθεκα 18: Σπγθξηηηθή απνηίκεζε κέζεο κεξίδαο αλά καζεηή, Δ.Δ. 
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Απνξξφθεζε πξνυπνινγηζκνχ: Γηα ηελ πεξίνδν 2014-15 ε απνξξφθεζε ησλ δηαζέζηκσλ 

πφξσλ αλήιζε ζην 63% πνπ θαηαηάζζεη ηελ Κχπξν αξθεηά ρακειά ζην γξάθεκα 

απνξξνθήζεσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή πεξίνδν. Θα πξέπεη βέβαηα λα ηνληζηεί ε 

ζαθέζηαηε βειηίσζε ηνπ δείθηε απνξξφθεζεο θαηά ην επφκελν έηνο, 2015-16. 

Γξάθεκα 19: Σπγθξηηηθή απνηίκεζε απνξξφθεζεο πξνυπνινγηζκνχ Σρεδίνπ, Δ.Δ.
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4. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ  

H αμηνιφγεζε ηνπ ρεδίνπ δηελεξγείηαη κε αλαθνξά ζε ηέζζεξηο ελφηεηεο νη νπνίεο εμεηάδνληαη 

απηνηειψο θαη ηπγράλνπλ δηεξεχλεζεο κε ηε βνήζεηα κηαο ζεηξάο ζπγθεθξηκέλσλ αμηνινγηθψλ 

εξσηεκάησλ:  

 Δθαξκνγή ηνπ Σρεδίνπ 

 Βειηίσζε ηεο δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ παηδηψλ 

 Αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ 

 Δπίηεπμε ζπλεξγαζηψλ αλάκεζα ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζε θαη ηεο αγξνδηαηξνθήο  

4.1. Δθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ 

Έρεη επηηεπρζεί ν ζηόρνο ηεο εθαξκνγήο ελόο ιεηηνπξγηθνύ θαη απνδνηηθνύ 

Σρεδίνπ Πξνώζεζεο θξνύησλ ζηα ζρνιεία; 

H γεληθή εηθφλα εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ απνηππψλεηαη κέζα ζηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ 

ηνπο πληνληζηέο ζηα εηήζηα εξσηεκαηνιφγηα θαη νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη ζην παξαθάησ γξάθεκα. 

Με βαζκφ 1 (πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο κέρξη ην 3 (φρη ηθαλνπνηεκέλνο), νη δείθηεο ζε θξίζηκα 

εξσηήκαηα εθαξκνγήο παξνπζηάδνπλ βειηίσζε αλάκεζα ζηα ηξία έηε ελψ ζεηηθή ήηαλ θαη ε 

αληαπφθξηζε ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ. 

Γξάθεκα 20: Ιθαλνπνίεζε ζπληνληζηψλ ηξφπνπ εθαξκνγήο ζρεδίνπ 

 

Η εθαξκνγή ηεο αλαζεσξεκέλεο δηαδηθαζίαο  

Απφ ηελ πεξίνδν 2013/14 εθαξκφδεηαη κηα δηαθνξνπνηεκέλε δηαδηθαζία, ζε ζρέζε κε ηα 

πξνεγνχκελα έηε, κε ηελ νπνία δηθαηνχρνη ηνπ Μέηξνπ είλαη ηα ζρνιεία κε ηελ επζχλε πινπνίεζεο 

ηνπ ρεδίνπ λα βαξαίλεη πιήξσο θαη ζε φια ηα ζηάδηα, ην θάζε ζρνιείν σο μερσξηζηή νληφηεηα. Η 

πξνεγνχκελε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία, ε ΑΔΑ αλάζεηε ηελ δηαλνκή ζε ηδησηηθφ νξγαληζκφ θαηφπηλ 

δηαγσληζκνχ θαηαξγήζεθε ην 2012/13 σο απνηέιεζκα πξνβιεκάησλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο 
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πνηφηεηαο ησλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ.  

Απφ ηα ζρφιηα ησλ εηήζησλ εξσηεκαηνινγίσλ δηαθαίλεηαη έλα δίπνιν απφςεσλ ην νπνίν φκσο 

θαηαιήγεη ζε κηα ζεηηθή αληίιεςε αλαθνξηθά κε ηε λέα δηαδηθαζία. 

Η λέα δηαδηθαζία κεηαθέξεη ηελ επζχλε πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηεξίδεη 

ηελ επηηπρία ηνπ ζηελ εζεινληηθή εξγαζία θαη ζηε βνχιεζε  ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ πληνληζηψλ 

ηνπ ρεδίνπ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απηφ ην δεδνκέλν ηπγράλεη αξλεηηθνχ ζρνιηαζκνχ αιιά ε 

ζπλνιηθή εηθφλα ζπλνςίδεηαη ζηε θξάζε πνπ θαηαγξάθεθε θαη‟ επαλάιεςε ζηα εξσηεκαηνιφγηα 

φηη «…απνηειεί κεγάιε επζχλε αιιά αμίδεη ηνλ θφπν».  

ηα ζεηηθά ηεο λέαο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθεηαη ν θαιχηεξνο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο θαη ε επρέξεηα 

πνπ παξέρεη ζηε δηαλνκή κεγαιχηεξεο πνηθηιίαο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ. Δπηπξφζζεηα, ε λέα 

δηαδηθαζία επηηξέπεη ηελ ελίζρπζε ηνπ δεζκνχ αλάκεζα ζε ζηειέρε ησλ ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθνχο, 

δηεπζπληέο θαη θπιηθεηάξρεο κε πξνκεζεπηέο νη νπνίνη φκσο είλαη θπξίσο θξνπηαξίεο θαη 

ελδηάκεζνη έκπνξνη. Η λέα δηαδηθαζία δχλαηαη λα επηηξέςεη ηελ ελίζρπζε ησλ δεζκψλ αλάκεζα 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο θαη ηνπο παξαγσγνχο, εθφζνλ φκσο νη ηειεπηαίνη εκπιαθνχλ ζην 

ζχζηεκα δηαλνκήο. 

ηα αξλεηηθά ηεο λέαο δηαδηθαζίαο γηα εζεινληηθή ζπκκεηνρή θαη κεηαθχιεζε ηεο επζχλεο 

πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαηαγξάθεηαη ε κεησκέλε ζπκκεηνρή ζην ζρέδην 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ (έλαληη ηεο πιήξνπο θάιπςεο πνπ ήηαλ ζην πξνγελέζηεξν ρέδην 

ππνρξεσηηθήο ζπκκεηνρήο). Καηά ηελ πεξίνδν 2015-16 ην πνζνζηφ ησλ ζρνιείσλ πνπ ζπκκεηείρε 

ήηαλ 25% (32% ησλ καζεηψλ), θαηαγξάθνληαο φκσο κηα αλνδηθή πνξεία ηα ηξία ζρνιηθά έηε απφ 

ηελ εθαξκνγή ηνπ (14% ην 2013-14). Αλ θαη δελ έρεη γίλεη κηα επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε 

ζπγθξηηηθή απνηίκεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ αλάκεζα ζηηο δχν δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο, 

απνηειεί παξαδεθηή εθηίκεζε ησλ πληνληζηψλ φηη ε αλαζεσξεκέλε δηαδηθαζία νδεγεί ζε 

κεγαιχηεξε εκπινθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εμππεξεηεί θαιχηεξν ηφζν ηνπο ζηφρνπο ηνπ ρεδίνπ 

φζν θαη ηελ επίηεπμε ζπλεξγαζηψλ θαη ζπλεξγηψλ αλάκεζα ζηνπο δηαθφξνπο εκπιεθνκέλνπο 

θνξείο.  

Γηαδηθαζίεο αίηεζεο θαη θαηαβνιήο ηεο ρνξεγίαο 

Αλ θαη παξνπζηάδεη νξηαθά ζεηηθή πνξεία, ν δείθηεο βξίζθεηαη θαηά κέζν φξν ζην 1,91 θαηά ην 

2015-16 αθνχ θξίλεηαη απφ ηνπο πληνληζηέο ηνπ ρεδίνπ σο γξαθεηνθξαηηθή θαη ρξνλνβφξα 

δηαδηθαζία. Παξάιιεια φκσο αλαγλσξίδεηαη ε ζεηηθή ζπκβνιή θαη ππνζηήξημε ηνπο απφ ηηο 

αξκφδηεο αξρέο (Σκήκα Γεσξγίαο θαη ΚΟΑΠ) κε ηελ φιε εηθφλα λα ραξαθηεξίδεηαη ζηα ζρφιηα ηνπο 

σο „γξαθεηνθξαηηθή κελ αιιά θαηαλνεηή‟ γηα ηελ νξζή ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ειέγρσλ.  

Πίλαθαο 9: Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο δηαδηθαζίαο αίηεζεο θαη θαηαβνιήο ρνξεγίαο 

(1- πολφ ικανοποιημζνοσ, 3 ελάχιςτο ικανοποιημζνοσ) 2013/14 2014/15 2015/16 

Eυκολία ςτη διαδικαςία ςυμπλήρωςησ τησ αίτηςησ 2,09 1,86 1,91 

Καθοδήγηςη από αρμόδιεσ αρχζσ 1,43 1,51 1,48 

Δίλαη δε μεθάζαξν φηη κεηά ηνλ πξψην ρξφλν ζπκκεηνρήο ζην ρέδην θαη ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ, ε αληίιεςε ησλ ζπληνληζηψλ αλαθνξηθά κε ην γξαθεηνθξαηηθφ ησλ δηαδηθαζηψλ 

ηείλεη λα κεηψλεηαη σο κηα γεληθφινγε άπνςε θαη πεξηνξίδεηαη ζε δχν ζπγθεθξηκέλεο παξαηεξήζεηο: 

 Σελ ππνρξέσζε γηα ηδηφρεηξε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ αληί ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο 

 Σε ρξνληθή θαζπζηέξεζε αλάκεζα ζην ρξφλν εμφθιεζεο ησλ ηηκνινγίσλ αγνξάο ησλ 

θξνχησλ θαη ιαραληθψλ θαη ηεο θαηαβνιήο ηεο ρνξεγίαο πνπ αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 4 έσο 

6 κήλεο. 
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Η ζεηηθή αληαπφθξηζε επηβεβαηψλεηαη θαη κέζα απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ πνπ πινπνηήζεθε ζηα 

πιαίζηα ηεο παξνχζαο αμηνιφγεζεο. Ο κέζνο φξνο ηθαλνπνίεζεο κε ηελ φιε δηαδηθαζία ππνβνιήο 

ηεο αίηεζεο, έγθξηζεο θαη ελ ηέιεη θαηαβνιήο ηεο ρνξεγίαο ήηαλ 3.39 (κε άξηζην ην 5). Αλ θαη ρξίδεη 

θπζηθά βειηίσζεο, ν δείθηεο θξίλεηαη γεληθψο σο ηθαλνπνηεηηθφο αιιά ε παξαπέξα εμέηαζε ηνπ 

δίλεη πξφζζεηα ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηα ηέζζεξα ζπζηαηηθά ηνπ ζηνηρεία.  

Αθελφο,  ην πνζνζηφ ηθαλνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο  είλαη ζρεηηθά 

ςειφ (4.06). Σν ίδην αλ θαη ζε ειαθξψο ιηγφηεξν βαζκφ, ηζρχεη γηα ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο θαη 

θαηαβνιήο ηεο ρνξεγίαο (3.63).  

 
Πίλαθαο 10: Πσο αμηνινγείηε ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, έγθξηζεο θαη 

θαηαβνιήο ηεο ρνξεγίαο; (1 πνιχ θαθή …. 5 εμαίξεηε) 
 

 
 

Αθεηέξνπ, εθεί πνπ ελδεδεηγκέλα παξνπζηάδεηαη αδπλακία, είλαη κε ην ρξφλν εθαξκνγήο ηνπ 

ζρεδίνπ (3.12) θαη κε ηε ρξνληθή έθηαζε (δηάξθεηα) ηνπ ζρεδίνπ (2.76). Παξάιιεια θαη ελ αξκνλία 

κε ηνπο  ππφ αλαθνξά  δείθηεο (ρξνληθή δηάξθεηα, ρξνληθή έθηαζε), είλαη θαη  ηα ζρφιηα πνπ 

παξαηέζεθαλ, θνηλνί γλψκνλεο ησλ νπνίσλ είλαη  ε επηζπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα κεγαιχηεξε 

ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ ζρεδίνπ (αθφκα θαη νιφρξνλα εάλ είλαη εθηθηφ). Οη εηζεγήζεηο πεξί απηψλ, 

θαίλεηαη, εχινγα, λα απνζθνπνχλ ζε ηέζζεξηο  ραξαθηεξηζηηθνχο ιφγνπο: 

 ηε δηαδηθαζία κειέηεο ησλ ζρεηηθψλ εγγξαθψλ θαη κεηέπεηηα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο πνπ 

είλαη δπζαλάινγα ρξνλνβφξα ζε ζρέζε κε ηε ρξνληθή έθηαζε ηνπ ζρεδίνπ  

 ηε ζπκπεξίιεςε πεξηζζφηεξσλ θξνχησλ επνρήο κέζσ ηεο επηκήθπλζεο ηεο ρξνληθή 

πεξηφδνπ  

 ηελ παξνρή κεγαιχηεξνπ δηαζηήκαηνο πξνο εμεχξεζε θαηάιιεισλ ζπλεξγαηψλ/θνξέσλ 

αιιά θαη ρξφλνο γηα  εκβάζπλζε  ηεο αλαπηπζζφκελεο ζρέζεο (κε πξνκεζεπηέο, 

χλδεζκν Γνλέσλ θηι.)    

 ηελ αεηθφξα εκβάζπλζε ησλ δηδαγκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξί ζηξνθήο  ηεο 

δηαηξνθηθήο ηάζεο ησλ παηδηψλ σο πξνο ην πγηεηλφηεξν κέζσ θαηαλάισζεο 

πεξηζζφηεξσλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ.  

Γηαδηθαζία αγνξψλ, πιπζίκαηνο θαη δηαλνκήο 

Οη δείθηεο ζηα εηήζηα εξσηεκαηνιφγηα ζπληνληζηψλ παξνπζηάδνπλ θαη ηα ηξία ρξφληα κηα ζεηηθή 
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ζηάζε πιεζίνλ ηνπ 1 (πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη) πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε λέα δηαδηθαζία έρεη 

ηχρεη πξνζαξκνγήο ζηα ζρνιεία θαη πσο ηα ζρνιεία πνπ ζπκκεηείραλ έρνπλ ηελ θαηάιιειε 

ζηειέρσζε θαη ππνδνκή γηα λα πιχλνπλ θαη λα δηαλέκνπλ ηα πξντφληα. ηα ζρφιηα ησλ 

ζπληνληζηψλ θαηαγξάθνληαη ηα εμήο ζέκαηα πξνο βειηίσζε: 

 Υξεκαηνδφηεζε ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο 

 Δθπαίδεπζε ζε ζέκαηα ειθπζηηθήο ζπζθεπαζίαο θαη παξνπζίαζεο ησλ θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ ζηνπο καζεηέο 

Η έξεπλα πεδίνπ πξνο ηνπ πληνληζηέο ηνπ ρεδίνπ δείρλεη πσο 63.11% ησλ αγνξψλ γίλνληαλ κε 

επζχλε ηνπ θπιηθείνπ έλαληη 33.33% πνπ γίλνληαλ απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ θαη κε ην 

ελαπνκείλαληα 5.56% λα γίλεηαη απφ ηνπο πληνληζηέο (ην ςειφ πνζνζηφ επζχλεο ησλ δηεπζπληψλ 

πξνζδηνξίδεη θαη ην γεγνλφο φηη ζε κεγάιν πνζνζηφ νη ζπληνληζηέο ηνπ ρεδίνπ είλαη νη ίδηνη νη 

δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ). πλνπηηθά δειαδή, ην θπιηθείν αλαιάκβαλε σο επί ην πιείζην ηηο 

αγνξέο θαη ην πιχζηκν ησλ πξντφλησλ. 

Σα πξντφληα αγνξάδνληαλ θπξίσο απφ θξνπηαξίεο/ ππεξαγνξέο (45%) θαη έκπνξνπο ρνλδξηθήο 

(45%), κε έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ λα αγνξάδεηαη απφ παξαγσγνχο (22%) θαη άιινπο πξνκεζεπηέο 

(11%). π.ρ. κεζάδνληεο ηνπηθψλ παξαγσγψλ (ζεκ. νξηζκέλα ζρνιεία δήισζαλ πέξαλ ηνπ ελφο 

ηχπνπ πξνκεζεπηψλ).  

Ωο επί ην πιείζην ηα θξνχηα θαη ιαραληθά πξνζθέξνληαλ νιφθιεξα αθαζάξηζηα (78%), ελψ 

ζπλδπαζηηθά, κεξηθέο θνξέο πξνζθέξνληαλ θνκκέλα ζε αηνκηθέο ζπζθεπαζίεο (17%) ή/θαη ζε 

κνξθή θξνπηνζαιάηαο (11%). Σα θξνχηα ηα νπνία πξνζθέξνληαλ ζε αηνκηθέο ζπζθεπαζίεο, 

θπξίσο αθνξνχζαλ θξνχηα πνπ είηε δελ κπνξνχζαλ λα πξνζθεξζνχλ εχρξεζηα ζε νιφθιεξε 

κνξθή (π.ρ. θαξπνχδη) ή απαξαίηεηα πξνζθέξνληαλ ζε πνζφηεηα (π.ρ. θεξάζηα). 

Γξάθεκα 21: Τξφπνη δηαλνκή θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζε καζεηέο 

 

Σα θξνχηα πνπ πξνζθέξνληαλ ζε κνξθή θξνπηνζαιάηαο, απνηεινχζαλ απφηνθν ζπλνδεπφκελσλ 

ελεξγεηψλ (π.ρ. εξγαζηήξη παξνρήο πγηεηλνχ πξνγεχκαηνο απφ γνλείο). Σν πιχζηκν ησλ ελ ιφγσ 

θξνχησλ αλαιήθζεθε θαηά κεγάιν βαζκφ απφ ην θπιηθείν (66%), ελψ αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο 

αξθεηά απφ  απηά παξαδίλνληαλ έηνηκα πιπκέλα απφ ηνλ πξνκεζεπηή (27%).  

Πάλησο, κέζα απφ ηηο πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο δηαθάλεθε κηα μεθάζαξε πξνηίκεζε ησλ 

ζρνιείσλ λα πξνζθέξνπλ ηα θξνχηα/ ιαραληθά θνκκέλα ζε δίζθν είηε ζηελ ηάμε ή ζην ρψξν 

ζίηηζεο αιιά απηφ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε επαξθψλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο  θαη θαηάιιεισλ ζθεπψλ, 

πξάγκα πνπ δελ ήηαλ εθηθηφ  γηα αξθεηά ζρνιεία. 

Η δηαλνκή γηλφηαλ ζηα πιείζηα ζρνιεία θάζε κέξα (78%) ελψ ζηα ππφινηπα (22%) 3-4 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα, κε έλα αλαθεξφκελν κέζν φξν ζην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρνιείσλ ζε 4 θνξέο 

ηελ εβδνκάδα. 
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Γξάθεκα 22: Σπρλφηεηα δηαλνκήο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ 

 

Σαπηφζεκε κε ηελ αχμεζε, θαηά ηηο ηξείο ρξνληθέο πεξηφδνπο ησλ επηιέμηκσλ θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ είλαη θαη ε βειηίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο, (1- πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο/ε) ησλ πληνληζηψλ 

γηα ηελ επάξθεηα ηνπ θαηαιφγνπ επηιέμηκσλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ φπσο απνηππψλεηαη ζην πην 

θάησ γξάθεκα. 

Γξάθεκα 23: Βαζκφο Ιθαλνπνίεζεο πίλαθα επηιέμηκσλ πξντφλησλ  

 

ηα ζρφιηα ησλ πληνληζηψλ δηαθαίλεηαη έληνλα ε αδπλακία ηνπ ρεδίνπ λα πξνζθέξεη πνηθηιία 

θξνχησλ φπσο πνξηνθάιηα, καληαξίληα, ζηαθχιη θαη ξφδηα, ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο ηνπ 

θαηά ηελ νπνία ηα είδε απηά δελ είλαη δηαζέζηκα ζηελ αγνξά. Σνλίδεηαη φκσο φηη ε ρξνληθή 

πεξίνδνο πνπ εθαξκφδεηαη ην ρέδην θξίλεηαη σο ε πιένλ θαηάιιειε αθνχ ππάξρεη αθζνλία θαη 

πνηθηιία ηνπηθψλ θξνχησλ θαη πνηνηηθψλ ιαραληθψλ πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί ηελ θαηαπφλεζε ησλ 

ςειψλ θαινθαηξηλψλ ζεξκνθξαζηψλ ή ην ρεηκσληάηηθν ςχρνο. 

 

Πνην ήηαλ ην δηαρεηξηζηηθό θόζηνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Σρεδίνπ; 

Γηνηθεηηθφ θφζηνο 

Ο ζρεδηαζκφο, εθαξκνγή θαη παξαθνινχζεζε ηνπ ρεδίνπ έρεη γίλεη θπξίσο απφ κηα νκάδα πέληε 

αηφκσλ, ζηειερψλ  ησλ ηξηψλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ,  ήηνη Σκήκα Γεσξγίαο, ΚΟΑΠ θαη 

Τπνπξγείν Παηδείαο. Δπηπξφζζεηα, άκεζε δηνηθεηηθή επζχλε είρε ην Δπαξρηαθφ Γεσξγηθφ Γξαθείν 

Λεπθσζίαο γηα ηελ παξαιαβή θαη επεμεξγαζία ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ηα Δπαξρηαθά 

Γξαθεία ηνπ ΚΟΑΠ γηα ηελ παξαιαβή θαη κεραλνγξάθεζε ησλ αηηεκάησλ ρνξεγίαο. 

Η πεξίνδνο 2013-2016 απνηέιεζε ηνλ ρξφλν κεηάβαζεο θαη πξνζαξκνγήο ζε κηα λέα δηαδηθαζία 

πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ πνπ αλαπφθεπθηα νδήγεζε ζε ζεκαληηθφ δηνηθεηηθφ θφζηνο ζηα πξψηα 

δχν έηε ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη κέρξη λα νκαινπνηεζεί ε δηαδηθαζία θαη λα απνθηήζνπλ ηελ 

απαηηνχκελε γλψζε νη ζπκκεηέρνληεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε εθηίκεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο ηνπ 
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ρεδίνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίνδν 2015-16, ε νπνία θξίλεηαη σο ε πιένλ θαηάιιεια πεξίνδνο 

εθηίκεζεο ελφο δπλεηηθά αληηπξνζσπεπηηθνχ θφζηνπο. Η εθηίκεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο έρεη 

πξνθχςεη κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο Φνξείο Δθαξκνγήο  ηνπ ρεδίνπ θαη νπζηαζηηθά 

αθνξά ην θφζηνο εξγαζίαο κε κηα κέζε ηηκή εκεξήζηαο ακνηβήο €125.  

Σν εθηηκψκελν δηνηθεηηθφ θφζηνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ έρεη ππνινγηζηεί ζηηο €20ρηι έσο 

€25ρηι, πνζφ πνπ απνηειεί ην  6,1%-7,7% ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ηνπ ρεδίνπ ή πεξίπνπ €0.88 – 

€1.06 γηα θάζε καζεηή πνπ ζπκκεηείρε ζην ρέδην.  Σα αληίζηνηρα πνζά ζε επίπεδν Δ.Δ, σο 

αλαθέξνληαη ζε έγγξαθν ηεο DG Agri (2015)
6
 είλαη 3% θαη €0.22/ καζεηή αιιά ζίγνπξα ην κέγεζνο 

ηνπ ρεδίνπ ζε φξνπο δαπαλψλ θαη ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ γηα ηελ Κχπξν είλαη ηέηνην πνπ δελ 

κπνξεί λα εμαζθαιίζεη νηθνλνκίεο θιίκαθαο άιισλ θξαηψλ κειψλ.  

Ο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο εθηηκά φηη νη πξναλαθεξφκελνη δείθηεο δχλαηαη λα κεησζνχλ πεξαηηέξσ 

κε ηελ πξνζδνθψκελε αχμεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρνιείσλ θαη ηελ εκπεηξία πνπ απνθηνχλ νη 

πληνληζηέο ζηα ζρνιεία ψζηε λα απαζρνινχλ ιηγφηεξν ηνπο Φνξείο Δθαξκνγήο γηα δηαδηθαζηηθά 

ζέκαηα. 

Κφζηνο Γηαλνκήο 

Σν ρέδην σο εθαξκφζηεθε είρε κεδεληθφ θφζηνο δηαλνκήο ζηα ζρνιεία αθνχ απηφ νπζηαζηηθά 

ελζσκαηψλεηαη ζηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ηα νπνία ν πξνκεζεπηήο παξέδηδε ζηα ζρνιεία. Με 

δεδνκέλν φκσο φηη πιείζηα ζρνιεία επέιεγαλ πξνκεζεπηέο απφ ηελ ίδηα πεξηνρή πνπ βξηζθφηαλ 

ην ζρνιείν, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ην θφζηνο δηαλνκήο ήηαλ ηδηαίηεξα ρακειφ σο 

πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ. 

 

Σε πνην βαζκό ν δηνηθεηηθόο θόξηνο ήηαλ απνηξεπηηθόο ζηε ζπκκεηνρή ησλ 

ζρνιείσλ; 

Με ηελ αλαζεψξεζε ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ, ε ζπκκεηνρή ησλ ζρνιείσλ απφ 

ππνρξεσηηθή έγηλε εζεινληηθή. Η ζπκκεηνρή κεηά θαη ηνλ ηξίην ρξφλν εθαξκνγήο ηνπ βξίζθεηαη ζηα 

επίπεδα ηνπ 25% ζε αξηζκφ ζρνιείσλ θαη 32% ζε αξηζκφ καζεηψλ. Απηφ απφ κφλν ηνπ δελ κπνξεί 

λα δψζεη ζπκπεξάζκαηα ζην ππφ αλαθνξά εξψηεκα. Όκσο, εμεηάδνληαο ηε δηάξθεηα παξακνλήο 

ησλ ζρνιείσλ ζην ρέδην κεηά ηελ πηνζέηεζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο παξαηεξείηαη φηη, 

 απφ ηα ζρνιεία πνπ εληάρζεθαλ ηελ πεξίνδν 2013-14 ην 71% ζπλέρηζε γηα ηηο ηξεηο 

ζρνιηθέο ρξνληέο 

 απφ ηα ζρνιεία πνπ εληάρζεθαλ ηελ πεξίνδν 2014-15 ην 68% ζπλέρηζε γηα ηηο δχν 

ζρνιηθέο ρξνληέο 

 ηελ πεξίνδν 2015-16 ην 73% ησλ ζρνιείσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην ρέδην εληάρζεθαλ γηα 

πξψηε θνξά  

 ηηο ηξεηο ζρνιηθέο ρξνληέο πνπ έηξεμε ην ρέδην κε ηε λέα δηαδηθαζία ζεκεηψλεηαη αχμεζε 

ζηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρνιείσλ θαηά 86%. 

Απφ ηα πην πάλσ δεδνκέλα, δχλαηαη λα ζπκπεξάλνπκε κε αζθάιεηα φηη παξά ηα ζρφιηα γηα  

ρξνλνβφξεο θαη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαζψο θαη ην πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο πνπ 

ζεκεηψλεηαη σο αδπλακία εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ, απηά δελ απνηέιεζαλ αλαζηαιηηθνχο 

παξάγνληεο ζπκκεηνρήο. Αληίζεηα, ην ρέδην θαηά ηα ηξία ππφ αμηνιφγεζε έηε  ζηεξίδεηαη απφ έλα 

δηαξθψο απμαλφκελν αξηζκφ ζρνιείσλ. Ωο θπξηφηεξνη ιφγνη κε ζπκκεηνρήο κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ 

ζρνιείσλ αλαθέξνληαη (α) ε απξνζπκία αλάιεςεο επζχλεο εθ κέξνπο ησλ Γηεπζπληψλ ησλ 

                                                
6
 Report on the Results of the Evaluation of the School Fruit and Vegetables and School Milk Schemes 

against the Principles of Subsidiarity, Proportionality and Better Regulation 



Αμηνιφγεζε ηνπ ρεδίνπ πξνψζεζεο ηεο θαηαλάισζεο θξνχησλ ζηα ζρνιεία γηα ηα έηε 2012-2016 
 

  35  

ζρνιείσλ θαη (β) ε δπζθνιία ζηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο ξεπζηφηεηαο γηα ηηο πιεξσκέο πνπ 

απαηηεί ην ρέδην.  

 

Σε πνην βαζκό ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο έρεη επεξεάζεη θξίζηκνπο παξάγνληεο  

ζηνρνζέηεζεο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ Σρεδίνπ;  

Υξνληθή δηάξθεηα θαη ζπρλφηεηα δηαλνκήο: Σν ρέδην ραξαθηεξίζηεθε απφ κηθξή ρξνληθή 

δηάξθεηα κα ζπρλέο (ζρεδφλ θαζεκεξηλέο) δηαλνκέο ζηα ζρνιεία. Παξά ην γεγνλφο φηη ζρνιηάζηεθε 

έληνλα απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζπληνληζηέο ε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη 

κηα κεγαιχηεξε δηάξθεηα ζα νδεγνχζε αλαπφθεπθηα ζε κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο δηαλνκήο. Γελ 

κπνξεί κε βάζε ηα πθηζηάκελα δεδνκέλα λα αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξνληθήο 

πεξηφδνπ αιιά ν χκβνπινο Αμηνιφγεζεο εθηηκά φηη ε έθηαζε ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε (α) ηελ επνρή πνπ επηιέρζεθε (φπνπ ππάξρεη πιεζψξα επνρηαθψλ θξνχησλ), (β) ε 

κεγάιε ζπρλφηεηα δηαλνκήο θαη (γ) ε αμηνπνίεζε πφξσλ γηα ζπλνδεπηηθά κέηξα, επελεξγνχλ 

ζεηηθά σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ρεδίνπ. 

Πνηθηιία επνρηαθψλ πξντφλησλ: Η επνρή πνπ γίλεηαη δηαλνκή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εκθάληζε 

ζηελ ηνπηθή αγνξά κεγάιεο πνηθηιίαο αλνημηάηηθσλ/ θαινθαηξηλψλ θξνχησλ ελψ παξάιιεια ε 

πνηφηεηα ησλ ιαραληθψλ είλαη ζαθψο βειηησκέλε ιφγσ ηεο κεγάιεο ειηνθάλεηαο θαη ήπησλ 

ζεξκνθξαζηψλ ηεο αλνημηάηηθήο πεξηφδνπ. Σν ρέδην επηηξέπεη ηε ρξήζε 19 ζπλνιηθά θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ, πιείζηα εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ πεξηιεθζεί ζην πξφγξακκα δηαλνκήο πξνζδίδνληαο  

ηφζν ηελ πνηθηιία γεχζεσλ φζν θαη ρξσκάησλ, ζηνηρείν πνπ θαηά ηνπο ζπληνληζηέο ηνπ ρεδίνπ 

έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ έληαμε ησλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζηηο δηαηξνθηθέο πξνηηκήζεηο ησλ 

καζεηψλ.  Σν ζέκα ζρνιηάδεηαη θαη ζε εξψηεκα πην θάησ κέζσ ηεο εηζαγσγήο ησλ πξνηηκήζεσλ 

ησλ καζεηψλ ζε θξνχηα θαη ιαραληθά 

Γεσγξαθηθή θαη ειηθηαθή θαηαλνκή: έρεη παξαηεξεζεί κηα επξεία αληηπξνζσπεπηηθφηεηα 

ζρνιείσλ ηφζν αλάκεζα ζε αζηηθά θέληξα θαη χπαηζξν φζν θαη ζηελ  ειηθηαθή ζχλζεζε ησλ 

καζεηψλ πνπ επσθειήζεθαλ. Σα ζηνηρεία απηά έρνπλ αλαιπζεί ζην Κεθάιαην 3 θαη νδεγνχλ ζηα 

εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

 Όηη ππάξρεη ζπκκεηξηθή πιεξνθφξεζε ησλ δπλαηνηήησλ ζπκκεηνρήο ζρνιείσλ ζην 

πξφγξακκα αλεμαξηήησο επαξρηψλ ή γεσγξαθηθήο πεξηνρήο 

 Όηη ε ζηφρεπζε ζην εχξνο ειηθηψλ 3-12 επηηπγράλεηαη κελ αιιά ε θαηαλνκή ηεο ζηφρεπζεο 

ζε ειηθηαθέο νκάδεο δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί ιφγσ έιιεηςεο ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ  

 Όηη ππάξρεη έλα αληηπξνζσπεπηηθφ εχξνο θνηλσληθννηθνλνκηθνχ πξνθίι ζρνιείσλ θαη θαη‟ 

επέθηαζε καζεηψλ (απηφ απνηειεί κηα γεληθεπκέλε εθηίκεζε ηνπ πκβνχινπ Αμηνιφγεζεο, 

θξίλνληαο απφ ην επξχηεξν θνηλσληθννηθνλνκηθφ πξνθίι ησλ πεξηνρψλ πνπ βξίζθνληαη ηα 

ζρνιεία).  

 Όηη ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ζηε ζπκκεηνρή ζρνιείσλ ηεο ππαίζξνπ ππεξηεξεί ζεκαληηθά 

εθείλσλ ζηα αζηηθά θέληξα 

 

4.2. Δλίζρπζε ηεο θαηαλάισζεο θξνχησλ & ιαραληθψλ απφ παηδηά 

Πόζν απνηειεζκαηηθό ήηαλ ην Σρέδην Πξνώζεζεο ζηελ αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο 

θξνύησλ θαη ιαραληθώλ από καζεηέο ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ Σρεδίνπ; 

Ωο απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ, απμήζεθε άκεζα ε θαηαλάισζε θξνχησλ θαη 
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ιαραληθψλ κέζσ ηεο δηαλνκήο 39, 80.2 θαη 105.7 ηφλσλ θαηά ηηο πεξηφδνπο 2013-14, 2014-15 θαη 

2015-16 αληηζηνίρσο. Ο ζπλνιηθφο φγθνο είλαη ηδηαίηεξα κηθξφο (0,048% γηα ην 2014-15) ζε ζρέζε 

κε ην ζπλνιηθφ φγθν θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζηελ Κχπξν πνπ εθηηκάηαη κε βάζε ζηνηρεία ηεο 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ζε 223.000 ηφλνπο.  

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο κέζεο θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ απφ παηδηά 

νχησο ψζηε λα κπνξεί λα εθηηκεζεί ε άκεζε αχμεζε ηεο θαηά θεθαιή θαηαλάισζεο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα. Δπηπξφζζεηα, ιφγσ ηεο κε δηαζεζηκφηεηαο ζηνηρείσλ αξρηθήο 

ζέζεο, ε αμηνιφγεζε δηελεξγήζεθε κε ηε ρξήζε δχν εξσηεκαηνινγίσλ απεπζπλφκελα ζηνπο 

πληνληζηέο ηνπ ρεδίνπ θαη ζηνπο καζεηέο ζε δείγκα ζρνιείσλ πνπ ζπκκεηείραλ (βι. επεμήγεζε 

ζηελ Μεζνδνινγία). Με απφιπηα ζεηηθφ ην 5 ζε κηα θιίκαθα απφ 1 έσο 5, νη πληνληζηέο εθηηκνχλ 

κε κέζν φξν ην 4.81 φηη νη καζεηέο  αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζην πξφγξακκα ελψ παξάιιεια ην 

ζρέδην εθηηκάηαη πσο έρεη ζπκβάιεη (πνιχ) ζεηηθά ζηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ ζηα ζρνιεία (4.00). 

Πίλαθαο 11: Αμηνιφγεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο Σρεδίνπ απφ Σπληνληζηέο 

 

Δπηπξφζζεηα έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ πληνληζηψλ (72%) επηβεβαηψλεη φηη ην θξνχην/ ιαραληθφ 

πνπ πξνζθέξεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ ρεδίνπ θαηαλαιψλεηαη απφ ηνπο καζεηέο ρσξίο λα πεηάγεηαη 

φιν ή κέξνο ηνπ. Έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ εθθξάδεη ηελ άπνςε „εμαξηάηαη απφ ην θξνχην‟  κε 

δεδνκέλν φηη θάπνηα θξνχηα (πρ κήια)  - εηδηθφηεξα γηα θάπνηεο κηθξφηεξεο ειηθίεο – δελ κπνξνχλ 

λα θαηαλαισζνχλ απφ ηνπο καζεηέο αλ πξνζθεξζνχλ νιφθιεξα. Απηφ κάιηζηα θαίλεηαη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηνπο πληνληζηέο νη νπνίνη επηδηψθνπλ λα πξνζθέξνπλ ηα θξνχηα θαη 

ιαραληθά κε ηξφπν πνπ λα είλαη απνδεθηφο απφ ηνπο καζεηέο. 

Γξάθεκα 24: Παξαηεξήζαηε αλ ηα παηδηά ηξψλε ην θξνχην ή 

πεηάλε κέξνο ηνπ ζηνλ θάιαζν; 

 

Άιιε κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ θαζνξίδεη ηελ επηηπρία ηνπ ρεδίνπ είλαη θαη ε δηαλνκή 
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θξνχησλ ηα νπνία αξέζνπλ ζηνπο καζεηέο. Σα γξαθήκαηα πην θάησ ζπλνςίδνπλ ηηο απαληήζεηο 

ησλ καζεηψλ ζηα εξσηήκαηα „πνηα δχν θξνχηα/ ιαραληθά ζνπ αξέζνπλ πεξηζζφηεξν’ θαη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ θαίλεηαη λα ηαπηίδνληαη κε ηελ θαηαλνκή ησλ θξνχησλ / ιαραληθψλ ζην ρέδην 

δηαλνκήο. Δλδεηθηηθά, γηα ηελ πεξίνδν 2015-16: 

 Σα κήια θαη νη κπαλάλεο έρνπλ ζεκαληηθή ζέζε ζην ρέδην δηαλνκήο θαη απνηεινχλ 

θξνχηα ςειψλ πξνηηκήζεσλ 

 Σα αγγνχξηα θαη ηα θαξφηα έρνπλ ζεκαληηθή ζέζε ζην ρέδην δηαλνκήο θαη απνηεινχλ 

ιαραληθά ςειψλ πξνηηκήζεσλ 

 Οη θξάνπιεο θαη ην θαξπνχδη είλαη ςειά ζηηο πξνηηκήζεηο θαη ζηαδηαθά έρεη απμεζεί ην 

κεξίδην ηνπο ζην ρέδην δηαλνκήο 

 Αληίζεηα, ηα αριάδηα πνπ θαηέρνπλ ζεκαληηθφ κεξίδην ζην ρέδην δηαλνκήο δελ 

ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο ςειέο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ.  

Γξάθεκα 25: Γεκνθηιέζηεξα θξνχηα (καζεηέο) 

 

 

Γξάθεκα 26: Γεκνθηιέζηεξα Λαραληθά (καζεηέο)

 

Παξακέλεη πάλησο αλαπάληεην ην εξψηεκα θαηά πφζν ην ίδην ην ρέδην έρεη δηακνξθψζεη έλα 

πιαίζην πξνηηκήζεσλ ζε θξνχηα θαη ιαραληθά παξά ην αληίζηξνθν, δειαδή ην ρέδην έρεη 

πξνζαξκνζηεί ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ, δεδνκέλν πνπ γηα λα απαληεζεί απαηηεί ηελ εθ ησλ 

πξνηέξσλ αμηνιφγεζε ησλ πξνηηκήζεσλ.  

        

Πόζν απνηειεζκαηηθό ήηαλ ην Σρέδην Πξνώζεζεο ζηελ κόληκε αύμεζε ηεο 

θαηαλάισζεο θξνύησλ θαη ιαραληθώλ από καζεηέο (κεηά ηελ δηαθνπή ηνπ Σρεδίνπ) 

θαη ηε βειηίσζε ησλ δηαηξνθηθώλ ηνπο ζπλεζεηώλ; 

Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε απάληεζε ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα ζα έπξεπε λα ππήξρε ε 
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θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, δειαδή νη πνζφηεηεο θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ απφ ηα παηδηά πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ. Η κεζνδνινγηθή απηή αδπλακία 

επηρεηξήζεθε λα θαιπθζεί ηφζν κέζα απφ ηελ ηάζε πνπ θαηαγξάθνπλ ηα εηήζηα εξσηεκαηνιφγηα  

ησλ πληνληζηψλ φζν θαη απφ ηελ έξεπλα δηαηξνθηθψλ πξνηηκήζεσλ ησλ καζεηψλ ε νπνία έιαβε 

ρψξα ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2017 ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο αμηνιφγεζεο. 

Αξρίδνληαο απφ ηηο απφςεηο ησλ πληνληζηψλ, δηαθαίλεηαη κηα βειηίσζε αλαθνξηθά κε ηε κέζε 

ηηκή ηνπ δείθηε „ζπκβνιή ηνπ Σρεδίνπ ζηελ αιιαγή δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ‟ σο απνηππψλεηαη ζην 

πην θάησ δηάγξακκα κε ην 1 σο ην απφιπηα ζεηηθφ. 

Γξάθεκα 27: Μέζε ηηκή εθηίκεζεο ζπκβνιήο ζρεδίνπ( πληνληζηέο) 

 

Όζν αθνξά ηε κεζνπξφζεζκε (κνληκφηεξε) αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ 

απφ ηα παηδηά, αλ θαη έρεη δνζεί έλα ηδηαίηεξα ςειφ πνζνζηφ ζεηηθψλ αληηιήςεσλ απφ ηνπο 

πληνληζηέο (3.93 – απφιπηα ζεηηθφ ην 5), θαζψο θαη γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ πεξί ησλ 

σθειεκάησλ ησλ θξνχησλ σο ζπκβάιισλ ζηελ πγηεηλή δηαηξνθή (4.24), εληνχηνηο ηα 

ζπκπεξάζκαηα απηά ίζσο λα είλαη αθξνζθαιή θαζφηη δελ έρνπλ γίλεη ην αληηθείκελν εμεηδηθεπκέλεο 

κειέηεο θαη αληηπξνζσπεχνπλ κφλν ηεο εθηηκήζεηο ησλ πληνληζηψλ/Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ 

πνπ έιαβαλ κέξνο. Υαξαθηεξηζηηθά, 11% ησλ εξσηεζέλησλ, έλησζαλ πσο δελ κπνξνχζαλ λα 

απαληήζνπλ ηα δχν απηά εξσηήκαηα.  

Φαίλεηαη απφ ηα ζρφιηα ησλ ζπκκεηερφλησλ πσο ε ρξνληθή έθηαζε πνπ παξαρσξείηαη γηα ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηνπ θαινδερνχκελνπ πξνγξάκκαηνο δελ είλαη αξθεηή  γηα ηελ επίηεπμε ξηδηθνχ 

απνηειέζκαηνο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά δήισζε έλαο εθ ησλ εξσηεζέλησλ: « Η αλάπηπμε ζεηηθψλ 

ζηάζεσλ ζηελ θαηαλάισζε θξνχησλ δελ κπνξεί λα είλαη πεξηζηαζηαθή θαη ζε ηφζν ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα αιιά ζπλερήο κε ηε βησκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζρεδφλ νιφρξνλα ».  

Απφ ηελ άιιε φκσο, ε έξεπλα πεδίνπ αλαθνξηθά κε ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ παηδηψλ πνπ 

έγηλε ζηα πιαίζηα  ηεο παξνχζαο αμηνιφγεζεο, απνηππψλεη πιείζηνπο ησλ καζεηψλ (78%) λα 

θαηαλαιψλνπλ απφ έλα έσο ηξία θξνχηα ηελ εκέξα. Δλζαξξπληηθφ είλαη επίζεο ην ζηνηρείν φηη ην 

18% ηνπ δείγκαηνο δειψλεη πσο  θαηαλαιψλεη πεξηζζφηεξα απφ 4 θξνχηα ηελ εκέξα  ελψ  κφλν 

έλα ρακειφ πνζνζηφ δειψλεη πσο δελ θαηαλαιψλεη ζπλήζσο θξνχηα (4.53%)  ή ιαραληθά 

(7.14%).   

ε φηη αθνξά ηελ θαηαλάισζε ιαραληθψλ, απηή αλ θαη κεξηθψο ηθαλνπνηεηηθή, πζηεξεί θαηά πνιχ 

ησλ θξνχησλ, κε κφιηο 38% λα δειψλεη πσο θαηαλαιψλεη ιαραληθά επί εκεξήζηαο βάζεο ελψ, 

ζπκπεξαζκαηηθά, ην πνζνζηφ εκεξήζηαο θαηαλάισζεο θξνχησλ είλαη 95.47%. Σν ζεκείν απηφ 

φκσο ρξήδεη πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο κε ηε βνήζεηα δχν επξεκάησλ. Σν πξψην αθνξά ζηελ 

εξψηεζε «ηη ηξσο πεξηζζφηεξν ζηα δηαιείκκαηα ηνπ ζρνιείνπ» κε ηελ πιεηνςεθία ησλ 

απαληήζεσλ λα δείρλεη ζαθή πξνηίκεζε γηα ην «άληνπηηο απφ ην ζπίηη» (61%). Δπηπξφζζεηα, 
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ζεκεηψλεηαη κηα ζεκαληηθή πξνηίκεζε ζε ζπγθεθξηκέλα ιαραληθά φπσο ληνκάηα, αγγνπξάθη, 

καξνχιη. Λακβάλνληαο ππφςε ηε ζπρλή ρξήζε απηψλ ησλ ιαραληθψλ ζηελ εηνηκαζία ζάληνπηηο 

ζην ζπίηη, δχλαηαη λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε θαηαλάισζε ιαραληθψλ είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξε, φρη 

φκσο σο ζαιαηηθφ απφ κφλν ηνπ.  

Γξάθεκα 28: Δθηηκήζεηο καζεηψλ πεξί εκεξήζηα θαηαλάισζεο 
θξνχησλ θαη εβδνκαδηαίαο θαηαλάισζεο Λαραληθψλ 

 

ε φηη αθνξά επξχηεξα, ηελ θαηαλάισζε θξνχησλ ζην ζρνιείν θαη ην ζπίηη, ην πην θάησ 

δηάγξακκα είλαη επαξθψο δηαθσηηζηηθφ.  ην ζρνιείν, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ καζεηψλ 

θαηαλαιψλεη θξνχηα ζε θαζεκεξηλή βάζε (28%) ή έζησ 2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα (18%) κε ην 

ελαπνκείλαληα πνζνζηφ λα δειψλεη πσο δελ θαηαλάισζε θαζφινπ θξνχηα (28%) ή κφλν 1-2 

θνξέο (26%) ζην ζρνιείν. αθψο ςειφηεξε είλαη ε θαηαλάισζε θξνχησλ ζην ζπίηη κε ην 45% λα 

δειψλεη γηα θαζεκεξηλή θαηαλάισζε ζην ζπίηη, κε ην 60% δε (βιέπε Γξάθεκα αλσηέξσ λα 

δειψλεη φηη θαηαλαιψλεη δχν ή πεξηζζφηεξα θξνχηα ηελ κέξα.  

Γξάθεκα 29: Σπγθξηηηθή αλάιπζε δήισζεο  καζεηψλ θαηαλάισζεο θξνχησλ ζε 

ζρνιείν θαη ζπίηη 

 

αθψο δηαθνξνπνηεκέλε είλαη ε εηθφλα θαηαλάισζεο ιαραληθψλ, πξνθαλψο επεηδή ηα παηδηά δελ 

ζπλππνινγίδνπλ ηελ θαηαλάισζε ιαραληθψλ σο κέξνο ηνπ ζάληνπηηο ζην ζρνιείν. Δίλαη πάλησο 

ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ην 38% ησλ παηδηψλ θαηαλαιψλεη ζε θαζεκεξηλή βάζε ιαραληθά ζε 

ζαιάηα ή κφλα ηνπο, δεδνκέλν πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην αληίζηνηρν ςειφ πνζνζηφ θαηαλάισζεο 

θξνχησλ απνηππψλεη κηα ζαθψο ζεηηθή εηθφλα ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ παηδηψλ ζε ζρέζε 

κε ηελ θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ. 
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Γξάθεκα 30: Σπγθξηηηθή αλάιπζε δήισζεο  καζεηψλ θαηαλάισζεο ιαραληθψλ ζε 
ζρνιείν θαη ζπίηη 

 

 

Πόζν απνηειεζκαηηθό ήηαλ ην Σρέδην Πξνώζεζεο ζηελ ελίζρπζε ηεο αληίιεςεο 

ησλ παηδηώλ γηα κηα πην πγηή ζηάζε δσήο;  

Πξφθεηηαη γηα έλα πνιχ δχζθνιν εξψηεκα λα απαληεζεί κέζα απφ έλα θαη κφλν εξσηεκαηνιφγην, 

δηαηξνθηθήο θπξίσο ζηφρεπζεο, αθνχ εκπεξηέρεη κηα ζεηξά ππνθεηκεληθψλ δεδνκέλσλ πνπ  

ρξήδνπλ κηαο πην ζπζηεκαηηθήο θαη επηζηεκνληθά απνδεθηήο κεζνδνινγίαο ε νπνία ζρεηίδεηαη θαη 

κε ζέκαηα παηδηθήο ςπρνινγίαο θαη ζαθψο κηαο πην εμεηδηθεπκέλεο αλάιπζεο. Η έιιεηςε ηέηνησλ 

δεδνκέλσλ δελ επηηξέπεη ηελ απάληεζε ζε απηφ ην θξίζηκν εξψηεκα ην νπνίν επεξεάδεηαη απφ ηε 

ζπλδπαζηηθή δξάζε ηεο δηαλνκήο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ κε ηα ζπλνδεπηηθά κέηξα. Αλ θαη νη 

πληνληζηέο θξίλνπλ σο άθξσο πεηπρεκέλν ην ζεζκφ ησλ ζπλνδεπηηθψλ κέηξσλ, εληνχηνηο ε 

πνζνηηθή απνηίκεζε ζε ζρέζε κε ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ γηα κηα πην πγηή ζηάζε δσήο δελ 

κπνξεί λα ζπλεθηηκεζεί. 

Γηα ζθνπνχο πηνζέηεζεο κηαο γεληθήο εθηίκεζεο ηνπ ζέκαηνο, ζηεξηδφκαζηε ζηα απνηειέζκαηα 

ζπγθεθξηκέλνπ εξσηήκαηνο πνπ πεξηιήθζεθε ζην εξσηεκαηνιφγην πξνο ηνπο καζεηέο θαη ην 

νπνίν απνηππψλεηαη ζην γξάθεκα πην θάησ.  

Γξάθεκα 31: Δθηίκεζε Μαζεηψλ πεξί νξζήο ζπκπεξίιεςεο θξνχησλ ζηελ 
δηαηξνθή ηνπο

 

Γηαθαίλεηαη πσο νη καζεηέο έρνπλ επίγλσζε πεξί ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο  αθνχ ηνπ 46% πεξίπνπ 

ζεσξεί πσο θαηαλαιψλεη ηελ ελδεηθλπφκελε θαζεκεξηλή  πνζφηεηα θξνχησλ, πνζνζηφ πνπ 
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ζπλάδεη κε  ην 44% ησλ καζεηψλ πνπ δήισζαλ φηη θαηαλαιψλνπλ ηνπιάρηζην 2-3 θξνχηα ηελ 

εκέξα. Υσξίο κέηξν ζχγθξηζεο, ηα πην πάλσ πνζνζηά δελ κπνξνχλ λα δψζνπλ νπζηαζηηθφ 

ζπκπέξαζκα αιιά ε δηαπίζησζε φηη ζρεδφλ έλαο ζηνπο δχν καζεηέο θαηαλαιψλεη κέρξη θαη ηξία 

θξνχηα ηελ εκέξα θαη αλαγλσξίδεη φηη πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο, θξίλεηαη σο 

κηα ζεηηθή παξάκεηξνο πνπ ελδερνκέλσο λα ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ χπαξμε ηνπ ρεδίνπ.  

 

4.3. Δπίηεπμε ζπλεξγαζηψλ 

Ελζάξξπλε ην Σρέδην Πξνώζεζεο ηεο θαηαλάισζεο θξνύησλ ζηα ζρνιεία,  

 ηηο ζπλεξγαζίεο αλάκεζα ζε θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο γεσξγίαο θαη ηεο 

πγείαο;  

 ηηο ζπλεξγαζίεο αλάκεζα ζε γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα ηελ 

επέθηαζε ηεο θαηαλάισζεο ζην ζπίηη; 

Η αλαζεσξεκέλε κνξθή ηνπ ρεδίνπ έρεη δψζεη έδαθνο ζηε δεκηνπξγία ζπλεξγαζηψλ αλάκεζα 

ζηα ζρνιεία θαη ηνπηθνχο πξνκεζεπηέο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ. Με δεδνκέλν φκσο φηη πιείζηνη 

πξνκεζεπηέο είλαη επηρεηξήζεηο ρνλδξηθνχ ή ιηαληθνχ εκπνξίνπ, ε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε 

παξαγσγνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο έρεη επηηεπρζεί ζε πνιχ πεξηνξηζκέλν βαζκφ.   

ε φηη αθνξά ηελ επίδξαζε ηνπ ρεδίνπ ζηνπο γνλείο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζην ρέδην δελ 

είραλ πξνβιεθζεί δξάζεηο εκπινθήο ή ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ. Καηά ζπλέπεηα, ζα ήηαλ 

δχζθνιν λα ηεθκεξησζεί αλ ην ρέδην ζπλέβαιε ζηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ σο απνηέιεζκα ηεο ζπκβνιήο ησλ γνλέσλ.   

Μέζα απφ ηηο δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ ρεδίνπ, νη γνλείο έρνπλ ελεκεξσζεί γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ ζηα ζρνιεία πνπ ζπκκεηείραλ. Όκσο, ν βαζκφο ελεκέξσζεο ησλ 

γνλέσλ ζε κεγάιν βαζκφ απνηειεί ζπλάξηεζε ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ αλαιακβάλνληαη ζε 

επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο αιιά θαη ηεο ελ γέλεη ζπκκεηνρήο ησλ πλδέζκσλ γνλέσλ ζηε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζρνιείνπ. Σν εξψηεκα επηρεηξήζεθε λα απαληεζεί απφ ηα εξσηεκαηνιφγην 

πξνο ηνπ πληνληζηέο φπνπ δηαθαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα κεγαιχηεξεο εκπινθήο ησλ γνλέσλ ζην 

ρέδην αιιά παξάιιεια ζεκεηψλεηαη ην ςειφ πνζνζηφ εθείλσλ πνπ ζεσξνχλ σο αρξείαζηε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζην ρέδην. Γειαδή, κέζσ ησλ απαληήζεσλ ζπκπεξαίλεηαη φηη αθελφο 

ρξεηάδεηαη ε εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηε γεληθφηεξε ηδέα ηνπ ζρεδίνπ, αιιά φρη ζην φηη αθνξά ηελ 

παξάδνζε/εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ ζπλδεφκελσλ ελεξγεηψλ απηνχ. Δπηπιένλ ίζσο, 

λα κελ ππάξρεη ε θαηάιιειε γλψζε ή θαη θαηαηφπηζε σο πξνο ην ηη είδνπο εκπινθή ζα 

κπνξνχζε λα ππάξμεη απφ κέξνπο ησλ γνλέσλ. 

Γξάθεκα 32:Δκπινθή Γνλέσλ ζην ζρέδην 

Έρνπλ εκπιαθεί νη γνλείο ζηελ ελίζρπζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρεδίνπ; 
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ηα ζρνιεία πνπ ελέπιεμαλ ηνπ γνλείο ζην πξφγξακκα, ηα απνηειέζκαηα είλαη πάλησο 

ελζαξξπληηθά κε ην βαζκφ εκπινθήο ηνπο λα δηαθέξεη αλά ζρνιείν θαη πιαίζην, π.ρ. : 

 δηνηθεηηθφ (βνήζεηα κε ηελ επηινγή πξνκεζεπηή)  

 ρξεκαηνπηζησηηθφ (θαηαβνιή νθεηιήο απφ ηνλ χλδεζκν Γνλέσλ ζηνλ πξνκεζεπηή ή/θαη 

πξνκήζεηα κέζσ πλδέζκνπ Γνλέσλ ζπζθεπαζηψλ, πηξνπλάθηα θηι.) 

 νπζηψδεο κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο:  εκπέδσζε ζπλείδεζεο πγηεηλήο δηαηξνθήο κέζσ ηεο 

θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζην ζπίηη 

 Κνηλσληθφ (εηνηκαζία θξνχησλ απφ άπνξε κεηέξα επί πιεξσκήο)  

 πλνδεπηηθέο δξάζεηο (απηνχζηα εκπινθή π.ρ. εηνηκαζία θξνπηνζαιάηαο, πγηεηλνχ 

πξνγεχκαηνο θ.α.). 

Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηνλ 1
ν
 Κεθάιαην, ε Κχπξνο ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο ρψξεο 

ηεο Δ.Δ. κε πνιχ ςειή θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ θαη πνπ ζα κπνξνχζε λα εμαρζεί ην 

γεληθφ ζπκπέξαζκα φηη σο απνηέιεζκα ηεο δηαηξνθηθήο θνπιηνχξαο, νη γνλείο κεξηκλνχλ γηα ηελ 

θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ απφ ηα παηδηά ηνπο. Δλδερνκέλσο φκσο λα απαηηείηαη ε 

αμηνιφγεζε ησλ θαηαλαισηηθψλ ζπλεζεηψλ ζην ζπίηη ζε έλα κεγάιν δείγκα καζεηψλ ψζηε λα 

εληνπηζηνχλ ραξαθηεξηζηηθά νηθνγελεηψλ φπνπ απαηηείηαη  κεγαιχηεξε ζηήξημε απφ ην ρέδην ψζηε 

λα δηαζθαιηζηεί ε ζπλέρηζε ηνπ ζην ζπίηη.    
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5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ & ΤΣΑΔΙ 

5.1  πκπεξάζκαηα 

Σα δεδνκέλα ησλ πξνεγνχκελσλ δχν θεθαιαίσλ θαηαδεηθλχνπλ κηα ζεηηθή αληαπφθξηζε θαηά ην 

ελ ηέηαξην πεξίπνπ ηνπ Κππξηαθνχ ζπζηήκαηνο δεκνηηθήο θαη πξνδεκνηηθήο εθπαίδεπζεο ζην 

πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ Πξνψζεζεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζηα ζρνιεία.  Δίλαη δε 

αλακελφκελν φηη ν εζεινληηθφο ηνπ ραξαθηήξαο νδεγεί ζε κεησκέλε ζπκκεηνρή έλαληη ηεο 

πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίαο κε ηελ νπνία ε ζπκκεηνρή ήηαλ ππνρξεσηηθή αιιά είλαη εκθαλέο φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο έρνπλ εθηηκήζεη ζαθψο πεξηζζφηεξν απηή ηε δηαδηθαζία, ηελ νπνία ραξαθηεξίδνπλ 

σο πην επέιηθηε, ε νπνία επηηξέπεη ηφζν ηε κεγαιχηεξε πνηθηιία φζν θαη ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα 

ζηα πξντφληα.  

Η δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ παξνπζηάδεη δχν θξίζηκεο αδπλακίεο νη νπνίεο αθελφο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάζεζε ηεο επζχλεο εθαξκνγήο ηνπ απφ ηα Γηεπζπληηθά ζηειέρε ησλ ζρνιείσλ 

θαη ηε δπζθνιία εμαζθάιηζεο ηεο απαηηνχκελε ξεπζηφηεηαο γηα πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ. 

Γηαθαίλεηαη φκσο φηη νη πξναλαθεξφκελεο αδπλακίεο δελ απνηεινχλ απνηξεπηηθνχο παξάγνληεο 

γηα ζπκκεηνρή ζεκαληηθνχ αξηζκνχ ζρνιείσλ ζην ρέδην, ζηνηρείν πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ 

απμαλφκελε ζπκκεηνρή ζηα ηξία δηαδνρηθά ζρνιηθά έηε αμηνιφγεζεο.  

5.1.1 Παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ επηηπρία ηνπ ρεδίνπ 

 πρλφηεηα δηαλνκήο θαη πνηθηιία επηιέμηκσλ πξντφλησλ: Γχν παξάγνληεο ηνπ 

ρεδίνπ σο εθαξκφζηεθε ζηελ Κχπξν θαη πνπ έρνπλ ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

είλαη ε ζπρλφηεηα δηαλνκήο θαηά ηνλ ρξφλν εθαξκνγήο θαζψο επίζεο θαη ε κεγάιε 

πνηθηιία επηιέμηκσλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ. Η ζεκαζία απηψλ ησλ δχν ζηνηρείσλ 

αλαθέξεηαη θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ρεδίνπ ζε επίπεδν ΔΔ ην 2012 πνπ αλαθέξεη φηη „a 

frequency of offering fruit and vegetables as often as possible, at least 3 times a week, 

seems to be optimal for the effectiveness of the scheme’ θαη ζπκπιεξψλεη φηη ‘the wide 

range of products is an important success factor‟. 

 πλεξγαζία θαη επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο πληνληζηέο ηνπ ρεδίνπ θαη ηνπο 

Φνξείο Δθαξκνγήο: Παξά ην γξαθεηνθξαηηθφ θαη ρξνλνβφξν ζχζηεκα, σο απηφ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπο πληνληζηέο ησλ ζρνιείσλ, δηαθαίλεηαη πσο ε θαιή επηθνηλσλία 

θαη ζπλεξγαζία ησλ ζρνιείσλ κε ηνπο Φνξείο Δθαξκνγήο (ΑΔΑ θαη ΚΟΑΠ) έρεη ζπκβάιεη 

ζηελ επηηπρία εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ. 

 Η ππνζηεξηθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ζπλνδεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηα νπνία νη πληνληζηέο 

απνδίδνπλ κεγάιε ζπκβνιή ζηελ εκπέδσζε ζεκάησλ πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη 

πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο ζηνπ καζεηέο. 

 Η πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε αλά κεξίδα ε νπνία έρεη επηηξέςεη ηελ πεξίιεςε κηαο 

επξείαο γθάκαο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ πνπ ζπλζέηνπλ κηα ειθπζηηθή παιέηα ρξσκάησλ 

θαη γεχζεσλ. Μεξηθά δε θξνχηα θξίλνληαη σο ηδηαίηεξα ςεινχ θφζηνπο πνπ αξθεηνί 

καζεηέο δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή επρέξεηα λα θαηαλαιψζνπλ ζην ζπίηη. 

 

5.1.2 Παξάγνληεο πνπ απνηέιεζαλ αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο 

 ηνρνζέηεζε θαη πιαίζην παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο: ε επίπεδν 

ζηξαηεγηθήο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ρεδίνπ νη πην θάησ παξάγνληεο έρνπλ επηδξάζεη 

αξλεηηθά ζηελ ζηνρνζέηεζε θαη ηελ εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε ηνπ ρεδίνπ: 
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o Η απνπζία ζπγθεθξηκέλσλ πνζνηηθψλ ζηφρσλ ζηελ Δζληθή ηξαηεγηθή. 

o H κε πξφβιεςε δηαδηθαζηψλ ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο θαη κέηξεζεο ηνπ 

βαζκνχ αχμεζεο ηεο θαηαλάισζεο θξνχησλ απφ ηα παηδηά ζηε βάζε 

καθξνρξφλησλ κεηξήζεσλ. 

o Η κε χπαξμε καθξνρξφληαο ζηξαηεγηθήο κεηαμχ ησλ αξκφδησλ θνξέσλ γηα ηα 

ζέκαηα ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο ζηα ζρνιεία. 

 Η έιιεηςε δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ελεξγνπνίεζεο / ζπκκεηνρήο / 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ γνλέσλ ελδέρεηαη λα είλαη πεξηνξηζηηθφ ζηνηρείν σο πξνο  ηε 

κεηαδνηηθφηεηα ηνπ ρεδίνπ ζην θαζεκεξηλφ δηαηηνιφγην ηνπ παηδηνχ σο απηφ θαζνξίδεηαη 

θαη απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ.  

 Η πεξηνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα: εκεηψλνπκε φηη αλάκεζα ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

Αμηνιφγεζεο ηνπ ρεδίνπ ζε επίπεδν ΔΔ (2012), „a high continuity of distribution (≥ 35 

school weeks) should be aimed at as the evaluation analysis has shown that longer 

participation makes a higher sustainable impact with respect to improving the eating habits 

of children. Σνλίδεηαη φκσο φηη ε ρξνληθή δηάξθεηα δελ πξέπεη λα επεθηαζεί ζε βάξνο ηεο 

ζπρλφηεηαο δηαλνκήο, ρσξίο ηελ χπαξμε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ λα 

επηβάιινπλ κηα ηέηνηα δηαθνξνπνίεζε.  

 Η κε δηαζέζηκε ξεπζηφηεηα γηα έγθαηξε πιεξσκή ησλ πξντφλησλ απφ αξθεηά 

ζρνιεία, ηα νπνία ζηεξνχληαη ηεο δπλαηφηεηαο ζπκκεηνρήο, ζηνηρείν ην νπνίν 

ραξαθηεξίδεηαη σο ε θπξηφηεξε αδπλακία ζηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ. 

 

 
5.1.3 Η αλαγθαηφηεηα ησλ πφξσλ ηεο Δ.Δ. 

Η απάληεζε σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ πφξσλ ηεο Δ.Δ. γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ θαη γηα 

ηε βειηίσζε ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ παηδηψλ δχλαηαη λα απαληεζεί κφλν σο πξνο ην 

πξψην ηνπ ζθέινο. Η εμέηαζε ηνπ δεχηεξνπ ζθέινπο πνπ αθνξά ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ηνπ 

ρεδίνπ γηα ηε βειηίσζε ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ παηδηψλ απαηηεί ηελ χπαξμε ηφζν 

ζηνηρείσλ αξρηθήο ζέζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ (base line) φζν θαη δεδνκέλσλ ελφο 

αληηπξνζσπεπηηθνχ ζπλφινπ  καζεηψλ απφ κε ζπκκεηέρνληα ζρνιεία (control group).  

Όζν αθνξά ην πξψην ζθέινο ηνπ εξσηήκαηνο, νη έξεπλεο πεδίνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη 

ρσξίο ηελ χπαξμε ηνπ ρεδίνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηφ Δπξσπατθψλ πφξσλ, ηα ζρνιεία είηε δελ 

ζα εθάξκνδαλ θαζφινπ έλα αληίζηνηρν ζρέδην ή ζα ην εθάξκνδαλ κε πνιχ πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο 

νη νπνίνη εθηηκήζεθαλ ζηα 15c/ κεξίδα. Σα ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ ηφζν κέζα απφ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο θνξείο εθαξκνγήο φζν θαη απφ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε Γηεπζπληή ζε 

νινήκεξν ζρνιείν ην νπνίν εθαξκφδεη κε ίδηνπο πφξνπο παξφκνην ζρέδην ζε εηήζηα βάζε. Πάλησο 

ζηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία θαλέλα άιιν ζπκπιεξσκαηηθφ ζρέδην δελ εθαξκφδεηαη θαηά ηελ 

ππφινηπε ρξνληθή πεξίνδν, ζηνηρείν πνπ επηβεβαηψλεη φηη νη πφξνη ηεο Δ.Δ. είλαη αλαγθαίνη γηα λα 

εθαξκνζηεί ην παξφλ ρέδην. 

 

5.2   πζηάζεηο 

5.2.1 Βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ 

Δλίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ ζρνιείσλ γηα έγθαηξε πιεξσκή ησλ πξνκεζεπηψλ 

Σν ζέκα ηεο ξεπζηφηεηαο αλαδείρζεθε σο έλα απφ ηα πιένλ θξίζηκα δεηήκαηα γηα ηελ εθαξκνγή 
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ηνπ ρεδίνπ αθνχ ηα ζρνιεία γηα λα θαηαζηνχλ ελ δπλάκεη δηθαηνχρνη ζα έπξεπε λα δηαζθαιίζνπλ 

ηελ απαηηνχκελε πεγή ξεπζηφηεηαο νχησο ψζηε λα πιεξψλνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο έγθαηξα. Σα 

ζρνιεία πνπ ζπκκεηείραλ, εμαζθάιηδαλ ηελ απαηηνχκελε  ξεπζηφηεηα κε ηε ζηήξημε πλδέζκσλ 

Γνλέσλ ή άιινπο δηαζέζηκνπο ζρνιηθνχο πφξνπο, θάηη πνπ φκσο απνδείρηεθε δχζθνιν έσο 

αλέθηθην γηα πνιιά άιια ζρνιεία πνπ ηειηθά δελ ζπκκεηείραλ.  

Ο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο εηζεγείηαη φπσο κειεηεζεί ε εκπινθή ζην ζχζηεκα πιεξσκψλ  

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ην νπνίν κέζσ ηεο ρνξήγεζεο βξαρππξφζεζκεο θξαηηθήο 

εγγχεζεο λα παξέρεη ηνπο απαηηνχκελνπο πφξνπο γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ ζε πνζνζηφ 

80 έσο 90%, δειαδή ζε πνζνζηφ πνπ λα εμαηξεί απφ ηελ ρξεκαηνδφηεζε πνζφ ίζν ή κεγαιχηεξν 

απφ ηνλ κέζν φξν ζθάικαηνο (error rate).  

Δπέθηαζε ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ   

Η έξεπλα πεδίνπ έρεη θαηαδείμεη σο κηα ζεκαληηθή αδπλακία ηνπ ρεδίνπ ηε ζχληνκε πεξίνδν 

εθαξκνγήο ηνπ θαζψο επίζεο θαη ηελ αδπλακία δηαθνξνπνίεζεο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ζε εηήζηα 

βάζε. Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο αιιά θαη ε Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ηνπ ρεδίνπ ζε επίπεδν ΔΔ 

(2012) ζεκεηψλνπλ ηελ αλάγθε επέθηαζεο ηνπ ρεδίνπ ζε πέξαλ ησλ 35 εβδνκάδσλ γηα λα 

επηηεπρζνχλ νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα.  

Απφ ηελ άιιε, αλαγλσξίδεηαη ε δηαδηθαζηηθή δπζθνιία ηεο ΑΔΑ λα εθαξκφζεη ην ρέδην λσξίηεξα 

θαη κε βάζε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο δηαθαίλεηαη ζεκαληηθή δπζθνιία ζηελ επίηεπμε 

κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο πινπνίεζεο.  

Ο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο θξίλεη φηη δελ ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία πνπ λα ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ 

πξαγκαηηθή αλάγθε επέθηαζεο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ θαη ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία δελ κπνξεί λα 

ηχρεη πιήξνπο πηνζέηεζεο ζηελ Κχπξν φπνπ ε θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ είλαη ζαθψο 

ςειφηεξε άιισλ ρσξψλ ηεο ΔΔ, θπξίσο ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Βφξεηαο Δπξψπεο.  

Δπηπξφζζεηα δε, δελ κπνξεί λα αγλνεζεί ην γεγνλφο φηη ηπρφλ ρξνληθή επέθηαζε πξνυπνζέηεη θαη 

κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο δηαλνκήο, δεδνκέλν πνπ δχλαηαη λα εμνπδεηεξψζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο κεγαιχηεξεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, γηα λα πξνηαζεί ε 

ρξνληθή επέθηαζε επηβάιιεηαη ε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ ζπλερηδφκελεο αμηνιφγεζεο ησλ 

δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ (βι. πην θάησ) πνπ λα κπνξεί λα δψζεη κε ηεθκεξησκέλν ηξφπν ηελ 

ελδεηθλπφκελε ρξνληθή δηάξθεηα ζε ζπλάξηεζε πάληνηε θαη κε ηε ζπρλφηεηα δηαλνκήο.  

Δλίζρπζε ηεο δηάρπζεο θαη πιεξνθφξεζεο κεηά ηελ πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ 

ε ζπλάθεηα κε ηελ πην πάλσ ζχζηαζε πεξί ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ, ζεκαληηθή θξίλεηαη θαη ε 

δηαηήξεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαηά θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ρεδίνπ. Η πξνέθηαζε απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο 

θαη ηελ ελεξγφ παξέκβαζε ησλ γνληψλ ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ παηδηψλ. Παξάιιεια, ε 

επηθνηλσλία ησλ κελπκάησλ ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ρεδίνπ θαη ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο (νη πεξίνδνη ζρεδφλ ζπκπίπηνπλ). 

πζηήλεηαη, πξνο επίηεπμε κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο επηθνηλσληαθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ε 

δεκηνπξγία δηαδξαζηηθήο ηζηνζειίδαο ε νπνία λα πεξηιακβάλεη παηγλίδηα, ελεκέξσζε, 

εκεξνιφγηα δηαηξνθήο θαη γεληθά πιεξνθνξίεο πνπ λα απεπζχλνληαη ηφζν ζηνλ καζεηή φζν θαη 

ζηνπο γνλείο. Η ηζηνζειίδα κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κέζα απφ ηδέεο ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ ζηα 

πιαίζηα ζπλνδεπηηθψλ δξάζεσλ θαη λα ηπγράλεη δηαρείξηζεο θαη ζπληνληζκνχ κε ηε ζπλεξγαζία ηεο 

ΑΔΑ θαη ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ. εκεηψλεηαη δε φηη ε πξνηεηλφκελε ηζηνζειίδα ζα κπνξεί 

λα θαιχςεη ηαπηφρξνλα θαη ην ρέδην Γάια ζηα ζρνιεία, εληζρχνληαο έηζη θαη ηηο δχν πνιηηηθέο ηεο 

ΚΑΠ πνπ απεπζχλνληαη ζηα παηδηά. 
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5.2.2 Βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ αμηνιφγεζεο 

Γηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ ζπλερηδφκελεο αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

ρεδίνπ: 

Η αμηνιφγεζε έρεη αλαδείμεη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ δηακφξθσζε ελφο εξγαιείνπ αξρηθήο (base 

line) θαη ζπλερηδφκελεο (on going) αμηνιφγεζεο κε επίθεληξν ηελ εκεξήζηα θαηαλάισζε θξνχησλ 

θαη ιαραληθψλ απφ ηα παηδηά ζρνιείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ρέδην. Παξάιιεια, σο ζπζηήλεηαη 

θαη απφ ηα ζρεηηθά έγγξαθα εξγαζίαο ηεο Δ.Δ. αλαθνξηθά κε ην ρέδην, ζα πξέπεη λα ιεθζεί 

πξφλνηα γηα ηε δεκηνπξγία ελφο control group απφ ζρνιεία πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζην ζρέδην 

ψζηε αθελφο λα θαηαζηεί εθηθηή ε ζπγθξηηηθή απνηίκεζε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ζηε 

βξαρππξφζεζκε θαη κεζνπξφζεζκε θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ. Σν εξγαιείν πνπ 

πξνηείλεηαη είλαη έλα θαηάιιεια δηακνξθσκέλν εξσηεκαηνιφγην (food frequency questionnaire) 

πνπ λα ζπκπιεξψλεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ρεδίνπ θαη ελ ζπλερεία θαηά θαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ ρεδίνπ απφ ην ίδην δείγκα καζεηψλ νχησο ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα πιήξεο 

βάζε δεδνκέλσλ κέηξεζεο ηεο θαηαλάισζεο (consumption habits measurement) πξνο 

αμηνιφγεζε ηνπ θχξηνπ εξσηήκαηνο πνπ είλαη „θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζε εκεξήζηα 

βάζε‟. 

Έληππα αμηνιφγεζεο ζπλνδεπηηθψλ Μέηξσλ 

Η παξνχζα αμηνιφγεζε θαηέδεημε κηα αδπλακία σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ 

δηαθφξσλ ζπλνδεπηηθψλ κέηξσλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ρεδίνπ.  Πξνο αληηκεηψπηζε ηεο 

αδπλακίαο απηήο, ζα κπνξνχζε λα εηνηκαζηεί έλα ζχληνκν ηππνπνηεκέλν εξσηεκαηνιφγην ή άιιν 

εξγαιείν, ελδερνκέλσο θαη παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα, ην νπνίν λα ρξεζηκνπνηείηαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε αξηζκνχ ζπλνδεπηηθψλ κέηξσλ (ζε ηπραίν δείγκα) θαη ην νπνίν λα κπνξεί λα δψζεη 

ζηνηρεία γηα ην βαζκφ εμππεξέηεζεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ρεδίνπ κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

ζπλνδεπηηθψλ κέηξσλ. 

 

5.2.3  Δλίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ρεδίνπ 

Καηαλφεζε ησλ καζεηηθψλ πξνηηκήζεσλ ζηνλ ηξφπν δηαλνκήο ησλ θξνχησλ/ ιαραληθψλ: 

Η έξεπλα πεδίνπ έρεη θαηαδείμεη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο σο πξνο ηε δηαλνκή ησλ θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ αλάινγα κε ηε δηάζεζε θαη θαληαζία ησλ αηφκσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηε δηαλνκή 

θαζψο επίζεο θαη ησλ δηαζέζηκσλ ππνδνκψλ ησλ ζρνιείσλ. Η ειθπζηηθφηεηα ηνπ ηξφπνπ 

δηαλνκήο ησλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ηνπ ρεδίνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη λα ηχρεη εηδηθήο κεηαρείξηζεο απφ ηελ ΑΔΑ. πζηήλεηαη ε 

δηελέξγεηα νκάδσλ εζηίαζεο ζε ζπλδπαζκφ κε εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα, κε ηε ζπλδξνκή εηδηθψλ ζε 

ζέκαηα δηαηξνθήο θαη παηδηθήο ζπκπεξηθνξάο,  γηα ηελ αλάδεημε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ δηαλνκήο 

ησλ θξνχησλ ζηα ζρνιεία πνπ λα εμεηάδνπλ ζέκαηα, παξνπζίαζεο, ζπζθεπαζίαο, κεγέζνπο 

κεξίδαο θαη ελδερνκέλσο ηαηξηαζκάησλ πνπ λα θαζηζηνχλ ην πξντφλ ειθπζηηθφηεξν  ζηνπο 

καζεηέο.      

Πεξηζζφηεξε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζην ρέδην 

Η παξνχζα αμηνιφγεζε δελ κπφξεζε λα εληνπίζεη ηελ νπζηαζηηθή ελεκέξσζε ή εκπινθή ησλ 

γνλέσλ ζην ρέδην ψζηε λα ζπλδεζνχλ νη δξάζεηο ηνπ κε ηηο δηαηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ 

καζεηψλ ζην ζπίηη. πζηήλεηαη φπσο ιεθζεί πξφλνηα γηα  

 δξάζεηο ελεκέξσζεο ησλ γνλέσλ αλαθνξηθά κε ην ρέδην πρ κε ηελ έθδνζε εληχπνπ 

 δξάζεηο κεγαιχηεξεο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζην ρέδην 
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5.2.4 Δλίζρπζε ησλ ζπλεξγαζηψλ αλάκεζα ζε παξαγσγνχο θαη ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα 

Γηεχξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο παξαγσγνχο: Έρεη παξαηεξεζεί κηα 

ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε ζρέζε ησλ ζρνιείσλ κε ηνπο παξαγσγνχο αθνχ ε πξνκήζεηα ησλ 

πξντφλησλ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ εηαηξείεο ρνλδξηθνχ ή ιηαληθνχ εκπνξίνπ. ηα πιαίζηα ηνπ 

ρεδίνπ ζπζηήλεηαη ε δηακφξθσζε ελφο επλντθνχ πιαηζίνπ ζπλεξγαζηψλ ησλ ζρνιείσλ κε ηνπο 

παξαγσγνχο (from farm to school) ε νπνία λα πεξηιακβάλεη ηελ ελεκέξσζε θαη θαζνδήγεζε 

νξγαλσκέλσλ ζπλφισλ παξαγσγψλ ζε ζρέζε κε ηηο πξφλνηεο ηνπ ρεδίνπ θαη ηα ζπκκεηέρνληα 

ζρνιεία.  

Μεγαιχηεξε ρξήζε βηνινγηθψλ πξντφλησλ: Η ζηήξημε ζηε δηαλνκή βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζα 

πξέπεη λα επηδησρζεί κέζσ ηεο ακεζφηεξεο εκπινθήο ησλ βηνθαιιηεξγεηψλ ζην ρέδην. Απηφ 

πξνυπνζέηεη ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπο ζε επίπεδν νξγαλσκέλσλ ζπλφισλ αλαθνξηθά κε ην 

ρέδην ψζηε λα κπνξέζνπλ λα νξγαλσζνχλ θαη λα εληαρζνχλ ηφζν ζην πιαίζην δηαλνκήο ησλ 

θξνχησλ φζν θαη ζηηο ζπλνδεπηηθέο δξάζεηο κε ηε κνξθή ελεκεξσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε 

βηνινγηθή παξαγσγή. 

 

ΔΠΙΛΟΓΟ 

Σν ρέδην Πξνψζεζεο ηεο θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζηα ζρνιεία έρεη αγθαιηαζηεί 

απφ κηα ζεκαληηθή κεξίδα εθπαηδεπηηθψλ δεκνηηθήο θαη πξνδεκνηηθήο εθπαίδεπζεο νη νπνίνη, 

παξά ηηο φπνηεο δπζθνιίεο ζε δηαδηθαζηηθά ζέκαηα, ην εθαξκφδνπλ κε ζέξκε πξνο φθεινο ησλ 

καζεηψλ ηνπο. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ, αλ θαη δελ έρεη ηεθκεξησζεί κε πνζνηηθνχο φξνπο,  

επηβεβαηψλεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ πληνληζηψλ/ Γηεπζπληψλ νη νπνίνη βιέπνληαο ηελ 

αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ, δελ κπνξνχλ παξά λα ζπλερίδνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ ζρνιείσλ ηνπο 

ζην πξφγξακκα, έζησ θαη αλ απηφ ζπλεπάγεηαη κηα πξφζζεηε επζχλε θαη θφπν. Η επζχλε φκσο 

αληακείβεηαη κέζα απφ ηνλ ελζνπζηαζκφ πνπ κεηαδίδνπλ νη καζεηέο, ηφζν κε ηελ θαηαλάισζε 

θξνχησλ θαη ιαραληθψλ φζν θαη κε ηηο ζπλνδεπηηθέο δξάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε 

ζπλεηδήζεσλ ζεβαζκνχ ζην πεξηβάιινλ θαη ζπζρεηηζκνχ  ησλ θξνχησλ/ ιαραληθψλ κε ηε ζσζηή 

δηαηξνθή. Η δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ζηηο αγνξέο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ θαη ηεο 

ππνζηήξημεο ησλ γεσξγηθψλ εηζνδεκάησλ είλαη απιά ην απνηέιεζκα, έζησ ζε έλα κεζνπξφζεζκν 

νξίδνληα. 

 

_______________________________________ 

 

 


