
 

 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Κ. ΠΑΛΑΜΑ 6-8, 111 41 ΑΘΗΝΑ     
ΤΗΛ.: 210.2120700,    FAX: 210.2285122     
e-mail: info@eiead.gr Web: http://www.eiead.gr 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 
 
 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ: 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ 

 

 

ΑΘΗΝΑ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 

ΣΕΙΡΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

5 
     

mailto:info@eiead.gr
http://www.eiead.gr/


Αξιολόγηση Σχολικών Γευμάτων – Έρευνα Αναδόχων 

 

1 

 

Συγγραφή της έκδοσης 

Ο. Καμινιώτη 

 

Υπεύθυνη σειράς 

Ο. Καμινιώτη 

Ph.D., Διευθύντρια Ανάλυσης Αγοράς Εργασίας και Εργασιακών Σχέσεων, ΕΙΕΑΔ, 

o.kaminioti@eiead.gr 

Το κείμενο εκφράζει τις απόψεις της συντάκτριας του κειμένου.  

Περιεχόμενα αυτής της έκδοσης μπορούν να αναπαραχθούν εν μέρει, εξαιρουμένων των 

εμπορικών σκοπών, εφόσον υπάρξει ρητή αναφορά στην πηγή. Για την αναπαραγωγή 

ολόκληρου του εγγράφου απαιτείται προηγούμενη άδεια από το ΕΙΕΑΔ. 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 6-8 

11141 ΑΘΗΝΑ 

Τηλ.: 210-2120700 

e-mail: info@eiead.gr 

Ιστοσελίδα: www.eiead.gr 

 

ΣΕΙΡΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Νο 5 

ISBN: 978-960-6725-14-2 

Αθήνα, Απρίλιος 2021 

mailto:o.kaminioti@eiead.gr
mailto:info@eiead.gr
http://www.eiead.gr/


Αξιολόγηση Σχολικών Γευμάτων – Έρευνα Αναδόχων 

 

2 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Εισαγωγή ................................................................................................................................................................. 3 

Ερώτηση 1 ............................................................................................................................................................... 5 

Ερώτηση 2 ............................................................................................................................................................ 11 

Ερώτηση 3 ............................................................................................................................................................ 12 

Ερώτηση 4 ............................................................................................................................................................ 16 

Ερώτηση 5 ............................................................................................................................................................ 19 

Ερώτηση 6 ............................................................................................................................................................ 20 

Ερώτηση 7 ............................................................................................................................................................ 23 

Ερώτηση 8 ............................................................................................................................................................ 24 

Ερώτηση 9 ............................................................................................................................................................ 26 

Ερώτηση 10 .......................................................................................................................................................... 27 

Ερώτηση 11 .......................................................................................................................................................... 29 

Χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων ........................................................................................................... 30 

Ερώτηση 21 .......................................................................................................................................................... 36 

Τελικά σχόλια Αναδόχων ................................................................................................................................ 36 

Σύνοψη – συμπεράσματα ............................................................................................................................... 39 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ................................................................................... 43 

 



Αξιολόγηση Σχολικών Γευμάτων – Έρευνα Αναδόχων 

 

3 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ 

 

Εισαγωγή 

Η Διεύθυνση Ανάλυσης Αγοράς Εργασίας και Εργασιακών Σχέσεων του Εθνικού 

Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) ανέλαβε την Αξιολόγηση του 

Προγράμματος «Σχολικά Γεύματα», κατόπιν αιτήματος της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου καθορίστηκαν οι προδιαγραφές 

της αξιολόγησης ενώ η αρμόδια Διεύθυνση του ΕΙΕΑΔ1 σχεδίασε τη μεθοδολογία του 

έργου. Πριν την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του πρώτου μέρους της αξιολόγησης, θα 

γίνει αναφορά στα βασικά στοιχεία της μεθοδολογίας2 του συγκεκριμένου έργου.  

Στόχος της αξιολόγησης των «Σχολικών Γευμάτων» είναι η ανάδειξη των θετικών 

και αρνητικών πλευρών του συγκεκριμένου προγράμματος, σχετικά με τους στόχους που 

είχαν τεθεί στο πρόγραμμα. Απώτερος στόχος της αξιολόγησης αποτελεί η βελτίωση του 

προγράμματος σε μελλοντικές εφαρμογές. Κρίθηκε σκόπιμο η διερεύνηση των στοιχείων 

αυτών να γίνει συλλέγοντας δεδομένα από όλους τους εμπλεκόμενους στο πρόγραμμα: 

Αναδόχους, Μαθητές, Γονείς, Διδακτικό Προσωπικό και Δημοσίους Λειτουργούς, που από 

διάφορες θέσεις συμβάλλουν στη λειτουργία του προγράμματος. Για να επιτευχθεί ο 

στόχος αυτός σχεδιάστηκαν διαφορετικά μεθοδολογικά εργαλεία και καθορίστηκε κάθε 

φορά ο κατάλληλος τρόπος συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων. Σε όλες τις 

περιπτώσεις η συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τρόπο που διασφαλίζει την 
                                                           
1 Μια από τις αρμοδιότητες της συγκεκριμένης Διεύθυνσης του ΕΙΕΑΔ είναι η μελέτη, έρευνα και αξιολόγηση 
έργων κοινωνικής πολιτικής. Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας αυτής ανατέθηκε και η συγκεκριμένη μελέτη. 
2 Στη συνολική έκθεση αξιολόγησης για τα «Σχολικά Γεύματα» θα γίνει εκτενέστερη παρουσίαση της 
μεθοδολογίας του έργου. 
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εμπιστευτικότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα και τη μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας 

των συμπερασμάτων που εξάγονται.  

Η παρούσα έκθεση αποτελεί την πρώτη επιμέρους έκθεση του συνολικού έργου της 

αξιολόγησης και αφορά την αποτύπωση των απόψεων των Αναδόχων που συμμετείχαν ή 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Για τη συλλογή των δεδομένων των αναδόχων σχεδιάστηκε 

ερωτηματολόγιο, που απευθύνθηκε στους Αναδόχους του σχολικού έτους 2017-2018 και 

τους Αναδόχους του σχολικού έτους 2018-2019. Στην περίπτωση που κάποιος Ανάδοχος 

συμμετείχε και στα δύο σχολικά έτη απάντησε το ερωτηματολόγιο μία φορά. Η συμμετοχή 

στο ερωτηματολόγιο ήταν ασφαλώς προαιρετική. Έγινε βέβαια προσπάθεια να 

μεγιστοποιηθεί ο αριθμός των απαντήσεων, παροτρύνοντας τους Αναδόχους να 

συμμετάσχουν στην έρευνα ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των συμπερασμάτων. Από 

το σύνολο των 26 Αναδόχων, συλλέχθηκαν απαντήσεις από 20 Ανάδοχους, δηλαδή 

ποσοστό 77%. Η αξιοπιστία των απαντήσεων ενισχύεται και από το γεγονός ότι οι 

απαντήσεις δόθηκαν από τους κατ’ εξοχήν αρμόδιους των επιχειρήσεων. 

Η έρευνα των Αναδόχων πραγματοποιήθηκε το διάστημα 02/05/2019 έως 

20/05/2019. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ηλεκτρονικό εργαλείο 

“Survey Monkey”.  Με τη χρήση του εργαλείου αυτού αποστέλλεται το ερωτηματολόγιο 

ηλεκτρονικά στους υποψήφιους συμμετέχοντες της έρευνας και στη συνέχεια 

αποθηκεύονται ανώνυμα οι απαντήσεις τους. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε 

είχε τρεις ενότητες και συνολικά 22 ερωτήσεις. Οι περισσότερες ερωτήσεις ήταν «κλειστού 

τύπου» αλλά υπήρχαν και ορισμένες ερωτήσεις «ανοιχτού τύπου», όταν απαιτούνταν η 

συλλογή σχολίων από τους συμμετέχοντες. Η πρώτη ενότητα αφορά γενικά θέματα της 

αξιολόγησης, η δεύτερη ενότητα τη συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς και η τρίτη 

ενότητα επικεντρώνεται στα στοιχεία της επιχείρησης. Η συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου απαιτούσε περίπου 15 λεπτά. 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού 

πακέτου SPSS. Ακολουθούν τα αποτελέσματα της ανάλυσης, η οποία βασίζεται στην 

αποτύπωση των απαντήσεων και κάποιες απλές στατιστικές διερευνήσεις. Στη συνέχεια 
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του κειμένου παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα ανά ερώτηση ή ενότητα. Στην 

τελική ενότητα γίνεται η σύνοψη των αποτελεσμάτων και εξάγονται κάποια γενικότερα 

συμπεράσματα από τη σύνθεση των επιμέρους απαντήσεων.  

Ερώτηση 1 

Με την πρώτη ερώτηση ζητείται από τους Αναδόχους να αξιολογήσουν το πρόγραμμα 

συνολικά και ως προς οκτώ επιμέρους παραμέτρους, χρησιμοποιώντας μια κλίμακα από το 

1 έως το 5, όπου το 1 αντιστοιχεί στην πιο αρνητική αξιολόγηση και το 5 στην πιο θετική. 

Οι παράμετροι που διερευνήθηκαν ήταν οι εξής: 

 Συνολική αξιολόγηση 

 Διαιτολόγιο ημερήσιου προγράμματος 

 Διαιτολόγιο ανά εξάμηνο 

 Ποσότητα γεύματος 

 Ενημέρωση σχετικά με τον αριθμό των μαθητών που σιτίζονται καθημερινά 

 Διαδικασία συσκευασίας 

 Διαδικασία μεταφοράς 

 Επικοινωνία με αρμόδιους φορείς 

 Διαδικασία πληρωμών 

Από τις απαντήσεις που δόθηκαν φαίνεται ότι η αξιολόγηση είναι γενικά πολύ θετική από 

την πλειοψηφία των Αναδόχων. Η διαδικασία πληρωμών αποτελεί την επιμέρους 

παράμετρο που συγκεντρώνει τον υψηλότερο αριθμό αρνητικών αξιολογήσεων. 

Ακολουθεί ένα γράφημα για το ερώτημα συνολικά και επιμέρους γραφήματα για τις υπό-

ενότητες του πρώτου ερωτήματος.  
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Γράφημα 1. 

Αξιολόγηση διαφόρων παραμέτρων του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» 

 

Πηγή: Έρευνα Αναδόχων Σχολικών Γευμάτων, 2019, ΕΙΕΑΔ. 
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Γράφημα 2. 

Συνολική αξιολόγηση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» 

 

Πηγή: Έρευνα Αναδόχων Σχολικών Γευμάτων, 2019, ΕΙΕΑΔ. 

Γράφημα 3. 

Αξιολόγηση του ημερήσιου διαιτολογίου 

 

Πηγή: Έρευνα Αναδόχων Σχολικών Γευμάτων, 2019, ΕΙΕΑΔ. 
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Γράφημα 4. 

Αξιολόγηση του εξαμηνιαίου διαιτολογίου 

 

Πηγή: Έρευνα Αναδόχων Σχολικών Γευμάτων, 2019, ΕΙΕΑΔ. 

Γράφημα 5. 

Αξιολόγηση της ποσότητας του γεύματος 

 

Πηγή: Έρευνα Αναδόχων Σχολικών Γευμάτων, 2019, ΕΙΕΑΔ. 
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Γράφημα 6. 

Αξιολόγηση της ενημέρωσης σχετικά με τον αριθμό των μαθητών που σιτίζονται 

καθημερινά 

 

Πηγή: Έρευνα Αναδόχων Σχολικών Γευμάτων, 2019, ΕΙΕΑΔ. 

Γράφημα 7. 

Αξιολόγηση της διαδικασίας συσκευασίας των γευμάτων 

 

Πηγή: Έρευνα Αναδόχων Σχολικών Γευμάτων, 2019, ΕΙΕΑΔ. 
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Γράφημα 8. 

Διαδικασία μεταφοράς των γευμάτων 

 

Πηγή: Έρευνα Αναδόχων Σχολικών Γευμάτων, 2019, ΕΙΕΑΔ. 

Γράφημα 9. 

Αξιολόγηση της επικοινωνίας με αρμόδιους φορείς 

 

Πηγή: Έρευνα Αναδόχων Σχολικών Γευμάτων, 2019, ΕΙΕΑΔ. 
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Γράφημα 10. 

Αξιολόγηση της διαδικασίας πληρωμών 

 

Πηγή: Έρευνα Αναδόχων Σχολικών Γευμάτων, 2019, ΕΙΕΑΔ. 

 

Ερώτηση 2 

Το δεύτερο ερώτημα επικεντρώνεται στις διαδικασίες συσκευασίας και μεταφοράς.3 Για 

το θέμα αυτό ζητείται από τους Αναδόχους να παρουσιάσουν τυχόν προτάσεις που έχουν 

για τη βελτίωση της διαδικασίας. Η πλειοψηφία των Αναδόχων δεν προτείνει κάτι για τη 

βελτίωση των διαδικασιών που ακολουθούνται και σημειώνει την αποτελεσματικότητα 

των υφιστάμενων διαδικασιών με σχετικά σχόλια όπως: «Οι υφιστάμενες διαδικασίες 

ενδείκνυνται για τη μέθοδο παρασκευής και διάθεσης που ακολουθείται», «Θεωρώ πως δεν 

απαιτείται καμία αλλαγή», «Οι διαδικασίες συσκευασίας-μεταφοράς είναι σύμφωνες με τα 

                                                           
3 Η εστίαση στο συγκεκριμένο θέμα ζητήθηκε από το Υπουργείο.  
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πρότυπα διασφάλισης ποιότητας», και άλλα ανάλογα σχόλια. Οι μόνες προτάσεις που 

προέκυψαν από το σχετικό ερώτημα είναι οι ακόλουθες:4  

 «Ευρύτερο χρονικό διάστημα παραδόσεων». 

 «Αύξηση τιμής για περισσότερες επιλογές γευμάτων». 

 «Να ενταχθεί φρούτο αντί σαλάτας 2-3 φορές την εβδομάδα».  

Από τις παραπάνω τρεις προτάσεις, η πρώτη μόνο συνδέεται άμεσα με το ερώτημα ενώ οι 

υπόλοιπες δύο συνδέονται πολύ λιγότερο με το ερώτημα, ίσως έμμεσα μόνο.  

 

Ερώτηση 3 

Η τρίτη ερώτηση εστιάζει στα θέματα συνεργασίας των Αναδόχων με διάφορους 

εμπλεκόμενους στο πρόγραμμα. Η αξιολόγηση γίνεται σε μια κλίμακα από το 1 έως το 5, 

όπου το 1 χαρακτηρίζεται ως πολύ προβληματική συνεργασία και το 5 ως πολύ 

εποικοδομητική συνεργασία. Τα υπό-ερωτήματα αφορούν τη συνεργασία με τους εξής: 

 με τις Επιτροπές Παραλαβής των Σχολικών Μονάδων, 

 με τους Συντονιστές των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 

 με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου 

Εργασίας, 

 με τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας, 

 με τη Διεύθυνση Οικογενειακών Επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, 

 με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η συνεργασία μεταξύ των Αναδόχων και των διαφόρων 

εμπλεκομένων χαρακτηρίζεται ως θετική, με χαμηλά ποσοστά προβλημάτων. Η 

συνεργασία των Αναδόχων με τους Συντονιστές των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται ως η περισσότερο εποικοδομητική συνεργασία. Τα 
                                                           
4 Τα σχόλια μεταφέρονται όπως ακριβώς έγιναν από τους ερωτώμενους σε όλες τις ανοιχτές ερωτήσεις του 
ερωτηματολογίου.  



Αξιολόγηση Σχολικών Γευμάτων – Έρευνα Αναδόχων 

 

13 

 

περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται με τις Οικονομικές Υπηρεσίες, κυρίως του 

Υπουργείου Εργασίας και σε μικρότερο βαθμό του ΟΠΕΚΑ. Στα γραφήματα που 

ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αναλυτικά. 

 

Γράφημα 11. 

Αξιολόγηση της συνεργασίας με τις επιτροπές παραλαβής των Σχολικών Μονάδων 
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Πηγή: Έρευνα Αναδόχων Σχολικών Γευμάτων, 2019, ΕΙΕΑΔ. 
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Γράφημα 12. 

Αξιολόγηση της συνεργασίας με τους Συντονιστές των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

 

Πηγή: Έρευνα Αναδόχων Σχολικών Γευμάτων, 2019, ΕΙΕΑΔ. 

Γράφημα 13. 

Συνεργασία με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου 

Εργασίας 

 

Πηγή: Έρευνα Αναδόχων Σχολικών Γευμάτων, 2019, ΕΙΕΑΔ. 
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Γράφημα 14. 

Συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας 

 

Πηγή: Έρευνα Αναδόχων Σχολικών Γευμάτων, 2019, ΕΙΕΑΔ. 

Γράφημα 15. 

Συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικογενειακών Επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ 

 

Πηγή: Έρευνα Αναδόχων Σχολικών Γευμάτων, 2019, ΕΙΕΑΔ. 
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Γράφημα 16. 

Συνεργασία με την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ 

 

Πηγή: Έρευνα αναδόχων Σχολικών Γευμάτων, 2019, ΕΙΕΑΔ. 

 

Ερώτηση 4 

Με το 4ο ερώτημα ζητείται να γίνει σύγκριση της συνεργασίας των Αναδόχων την περίοδο 

διεξαγωγής της έρευνας με παλαιότερα. Η διαβάθμιση γίνεται σε τρία επίπεδα: έχει 

χειροτερεύσει, παραμένει η ίδια, έχει βελτιωθεί. Η σύγκριση αφορά τη συνεργασία με τους 

εξής:  

 με τις Επιτροπές Παραλαβής των Σχολικών Μονάδων, 

 με τους Συντονιστές των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 

 με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου 

Εργασίας, 

 με τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας. 
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Γενικά η συνεργασία των Αναδόχων με τους προαναφερθέντες εμπλεκόμενους έχει 

βελτιωθεί. Η μεγαλύτερη βελτίωση παρατηρείται με τις Επιτροπές Παραλαβής των 

Σχολικών Μονάδων και με τους Συντονιστές των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Με τις Επιτροπές Παραλαβής, τους Συντονιστές των Διευθύνσεων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής 

Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας δεν καταγράφεται χειροτέρευση από κανένα Ανάδοχο. 

Με τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας καταγράφεται 

χειροτέρευση από το 11,1% των απαντήσεων, οι οποίες όμως αντισταθμίζονται από τις 

27,8% των απαντήσεων που σημειώνουν βελτίωση της συνεργασίας. Ακολουθούν τα 

αναλυτικά γραφήματα. 

 

Γράφημα 17. 

Σε σχέση με παλαιότερα, η συνεργασία με τις Επιτροπές Παραλαβής 

 

Πηγή: Έρευνα Αναδόχων Σχολικών Γευμάτων, 2019, ΕΙΕΑΔ. 
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Γράφημα 18. 

Σε σχέση με παλαιότερα, η συνεργασία με τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

Πηγή: Έρευνα Αναδόχων Σχολικών Γευμάτων, 2019, ΕΙΕΑΔ. 

Γράφημα 19. 

Σε σχέση με παλαιότερα, η συνεργασία με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και 

Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας 

 

Πηγή: Έρευνα Αναδόχων Σχολικών Γευμάτων, 2019, ΕΙΕΑΔ. 
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Γράφημα 20. 

Σε σχέση με παλαιότερα, η συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του 

Υπουργείου Εργασίας 

 

Πηγή: Έρευνα Αναδόχων Σχολικών Γευμάτων, 2019, ΕΙΕΑΔ. 

 

Ερώτηση 5 

Η σύγκριση της συνεργασίας των Αναδόχων με τους εμπλεκόμενους στο πρόγραμμα 

συνεχίζεται με την 5η ερώτηση, με την οποία διερευνάται η εξέλιξη της συνεργασίας με τον 

ΟΠΕΚΑ σε σχέση με το Υπουργείο Εργασίας. Όπως φαίνεται και στο γράφημα που 

ακολουθεί, η ανάθεση της αρμοδιότητας στον ΟΠΕΚΑ συνδέεται με θετικότερες εκτιμήσεις 

σχετικά με τη συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας.  
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Γράφημα 21.  

Η φετινή συνεργασία με τον ΟΠΕΚΑ σε σχέση με το Υπουργείο Εργασίας 

 

Πηγή: Έρευνα Αναδόχων Σχολικών Γευμάτων, 2019, ΕΙΕΑΔ. 

 

Ερώτηση 6 

Με την 6η ερώτηση ζητείται από τους Αναδόχους να καταγράψουν θετικά και αρνητικά 

σχόλια σχετικά με τη συνεργασία τους με τις Επιτροπές Παραλαβής στις Σχολικές 

Μονάδες. Τα θετικά σχόλια δείχνουν ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η συνεργασία 

κρίνεται ως εποικοδομητική και ότι αρκετά προβλήματα έχουν αντιμετωπιστεί σταδιακά. 

Από τα αρνητικά σχόλια διαφαίνεται ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα γραφειοκρατίας 

και έγκαιρης ενημέρωσης στις αλλαγές καθημερινής σίτισης καθώς και ορισμένα 

προβλήματα που αφορούν συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, για την επίλυση των οποίων 

απαιτείται εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Ακολουθεί η πλήρης καταγραφή των σχολίων που 

έγιναν από τους Αναδόχους. 
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Θετικά σχόλια: 

 «Άριστη συνεργασία με τις σχολικές μονάδες». 

 «Βελτίωση σχέσεων με τις Επιτροπές Παραλαβών». 

 «Εξαιρετική η συνεργασία με την πλειονότητα των σχολικών μονάδων». 

 «Εποικοδομητική κριτική, άριστη συνεργασία». 

 «Η άμεση ενημέρωση για τυχόν αλλαγές στον αριθμό των ωφελούμενων παιδιών». 

 «Η αποδοχή του προγράμματος». 

 «Καλή συνεργασία με τις Επιτροπές Παραλαβής». 

 «Οι περισσότεροι δάσκαλοι πλέον δέχονται το πρόγραμμα». 

 «Πράττουν αυτό ακριβώς που τους έχει ανατεθεί». 

 «Προθυμία συνεργασίας». 

 «Σε γενικές γραμμές, η συνεργασία με τα περισσότερα σχολεία (άνω του 75%) είναι 

ΑΨΟΓΗ! Το 75% των Σχολικών Μονάδων έχει αγκαλιάσει το πρόγραμμα και 

προσπαθεί συνεχώς για την αποτελεσματικότητα του και την επιτυχία του. 

Οφείλουμε δε να σημειώσουμε ότι υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης του 40% των 

σχολείων που επιδεικνύει ιδιαίτερο ζήλο για το πρόγραμμα και καταβάλει τεράστιες 

προσπάθειες εντός των σχολικών μονάδων, παρ’ όλα τα προβλήματα που μπορεί να 

έχουν στο σχολείο (π.χ. έλλειψη χώρων)». 

 «Στο σύνολό τους είναι συνεργάσιμοι και ευέλικτοι». 

 «Τo μεγαλύτερο τμήμα των σχολικών μονάδων με τις οποίες συνεργαζόμαστε και των 

επιτροπών ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΠΛΕΟΝ 

ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

ΕΡΓΟ (ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΡΟΛΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ 

ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ». 

 «Το πραγματικό ενδιαφέρον και η στήριξη για την ορθή λειτουργία του 

προγράμματος  αρκετών από αυτούς για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του 

υποσιτισμού, ιδιαίτερα στα παιδιά που προέρχονταν από οικονομικά ασθενέστερες 

ομάδες». 
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 «Υπάρχει θέληση επίλυσης προβλημάτων από τους εμπλεκόμενους φορείς». 

 

Αρνητικά σχόλια: 

 «Περίπου 10% των Σχολικών Μονάδων δεν επιδεικνύει ενδιαφέρον για το 

πρόγραμμα, ενώ ορισμένα (λίγα) σχολεία το αντιμετωπίζουν με καχυποψία, η οποία 

μπορεί να φτάσει στα όρια της κακοήθειας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει 

έλλειψη επικοινωνίας με τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, χαμηλή συμμετοχή των 

μαθητών και δυσφήμιση του προγράμματος. Άλλο ένα 10% των Σχολικών Μονάδων 

επιδεικνύει κακή επικοινωνία ως προς την έγκαιρη ενημέρωση μας για διάφορα 

θέματα και κυρίως για τυχόν aκυρώσεις/μειώσεις γευμάτων. Υπήρξαν περιπτώσεις 

όπου ενημερωθήκαμε στις 09:00 το πρωί ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ για ακυρώσεις λόγω 

εκδρομών ή απεργίας. Οι επιτροπές παραλαβής σε κάποια σχολεία αποδέχονται μόνο 

την ποσοτική παραλαβή των γευμάτων και αποποιούνται την ευθύνη του ποιοτικού 

ελέγχου». 

 «Αδυναμία διασφάλισης κατανάλωσης των γευμάτων εντός των σχολείων». 

 «Δεν διαθέτουν χώρους σίτισης». 

 «Ελάχιστες περιπτώσεις όπου η μη γνώση περί ασφάλειας τροφίμων από μέλη των 

Επιτροπών Παραλαβής δημιούργησε καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των 

μαθητών. Προβλήματα με κάποιες Επιτροπής Παραλαβής και τους αντικαταστάτες σε 

περίπτωση απουσίας κάποιου μέλους (μη αποδοχής αντί αυτού υπογραφής) και κατ’ 

επέκταση αδυναμία πληρωμής. Περιπτώσεις μη έγκαιρης ενημέρωσης (48ωρο) σε 

περιπτώσεις μη λειτουργίας των σχολείων, π.χ. απεργίες εκπαιδευτικών». 

 «Ελλιπής ενημέρωση για τεχνικές - διατροφικές παραμέτρους του προγράμματος. Το 

κενό που υπάρχει για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας σε σχέση με την διανομή των 

γευμάτων». 

 «Επικοινωνία για τυχόν απεργίες και μη αποστολή γευμάτων». 

 «Η προσβασιμότητα». 

 «Μεγάλη γραφειοκρατία». 

 «Μερικοί δάσκαλοι που βαριούνται το φαγητό και αρχίζουν να ζητούν αλλαγές». 
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 «Μη έγκαιρη ενημέρωση για αλλαγές στον αριθμό των σιτιζόμενων». 

 «Τα συνεχή παράπονα ότι δεν είναι σιτιστές». 

 «Υπήρξαν σχολεία που άλλαξε η επιτροπή παραλαβής και δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα 

με συνέπεια να χρειάζονται αντικατάσταση τα πρωτόκολλα παραλαβής και τα 

τιμολόγια, με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη καθυστέρηση των πληρωμών». 

 

Ερώτηση 7 

Αντίστοιχα με την προηγούμενη ερώτηση, με την 7η ερώτηση ζητείται η καταγραφή 

θετικών και αρνητικών σχολίων για τη συνεργασία των Αναδόχων με τη Διεύθυνση 

Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας. Τα σχόλια των 

Αναδόχων δείχνουν ότι οι Ανάδοχοι εκτιμούν την επικοινωνία και τη διάθεση 

αντιμετώπισης των προβλημάτων από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής 

Συνοχής του Υπουργείου. Ορισμένα εκ των αρνητικών σχολίων αφορούν τη διαδικασία 

πληρωμών. Ακολουθεί η πλήρης καταγραφή των σχολίων που σημειώθηκαν.  

Θετικά σχόλια 

 «Άμεση ανταπόκριση». 

 «Άμεση ανταπόκριση και επικοινωνία». 

 «Άμεση εξυπηρέτηση». 

 «Άμεση επικοινωνία». 

 «Αμεσότητα στην επικοινωνία». 

 «Άριστη συνεργασία στις διοικητικές διεκπεραιώσεις». 

 «Αρκετά καλή και αποτελεσματική η επικοινωνία μαζί τους». 

 «Διαλλακτικότητα – ευελιξία». 

 «Εγκυρότητα πληροφόρησης». 

 «Επικοινωνία». 

 «Κατάλαβαν τα προβλήματα και τα διόρθωσαν στη Σύμβαση 2018-2019». 
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 «Κατανόηση σε ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά με την υλοποίηση του 

προγράμματος». 

 «Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018 

καταβλήθηκε πολύ μεγάλη προσπάθεια από την Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και 

Κοινωνικής Συνοχής προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα επιτυχώς». 

 «Πολύ καλή η συνεργασία». 

 «Υπάρχει θέληση επίλυσης προβλημάτων». 

 

Αρνητικά σχόλια 

 «Αδυναμία εξεύρεσης άμεσων λύσεων». 

 «Αργοπορία στην επίλυση προβλημάτων». 

 «Δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα πληρωμών και δεν υπάρχει ενημέρωση προς το 

δικαιούχο». 

 «Δυσκολία στην επικοινωνία». 

 «Μέχρι σήμερα δεν έχουμε πληρωθεί για τον 6ο του 2019». 

 «Μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος πληρωμής των αναδόχων». 

 «Υπήρχαν διάφορα προβλήματα (κυρίως στην αρχή) με τις εκκαθαρίσεις των 

ποσοτήτων των παραδοθέντων γευμάτων, τα οποία όμως στην πορεία 

διορθώθηκαν». 

 

Ερώτηση 8 

Με τη συγκεκριμένη ερώτηση ζητείται η καταγραφή θετικών και αρνητικών σχολίων 

σχετικά με τη συνεργασία των Αναδόχων με τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου 

Εργασίας. Όπως είναι αναμενόμενο, τα σχόλια επικεντρώνονται στις πληρωμές. 

Επισημαίνονται καθυστερήσεις στις πληρωμές και ελλειπής πληροφόρηση για το πότε θα 

γίνουν οι πληρωμές ενώ υπάρχουν και κάποια θετικά σχόλια για τη συνεργασία που 
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εστιάζουν κυρίως στην αμεσότητα και στην επικοινωνία. Ακολουθεί η πλήρης καταγραφή 

των σχολίων.  

Θετικά σχόλια 

 «Άμεση ανταπόκριση». 

 «Άμεση επικοινωνία». 

 «Αμεσότητα». 

 «Άριστη συνεργασία στις διοικητικές διεκπεραιώσεις». 

 «Διάθεση και καλή επικοινωνία με τους υπευθύνους». 

 «Εξαιρετική και άμεση η συνεργασία». 

 «Η μεγάλη προσπάθεια που έγινε για το πρόγραμμα 2017-18 ώστε να προχωρήσει ο 

έλεγχος των φακέλων των συντονιστών». 

 «Κατάλαβαν το πρόβλημα και ευτυχώς η αναθέτουσα έγινε ο ΟΠΕΚΑ». 

 «Οι εργαζόμενοι είναι ευγενικοί και εξυπηρετικοί». 

 «Πραγματική διάθεση εξυπηρέτησης». 

 «Προώθηση προς επίλυση». 

 «Σαφής διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών». 

 «Υπάρχει θέληση επίλυσης προβλημάτων». 

Αρνητικά σχόλια 

 «Αδυναμία εκτέλεσης πληρωμών εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται από τη 

σύμβαση». 

 «Αρκεί μόνο να αναφέρουμε πως ακόμα περιμένουμε να πληρωθούμε περσινά 

τιμολόγια (του σχολικού έτους 2017-2018!!). Απλά ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ συνεργασία! Το 

χειρότερο: παντελής έλλειψη ενημέρωσης για το πότε θα πραγματοποιηθούν 

πληρωμές. Τη μια κανείς δεν γνώριζε, την άλλη μας πήγαιναν από μήνα σε μήνα. 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ! Σημείωση: εμείς ωστόσο πληρώναμε και συνεχίζουμε να πληρώνουμε, 

ως οφείλουμε, το προσωπικό μας και τους προμηθευτές μας στην ώρα τους». 
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 «Δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα πληρωμών και δεν υπάρχει ενημέρωση προς το 

δικαιούχο». 

 «Δύσκολη επικοινωνία». 

 «Δυσκολία στην διαδικασία πληρωμών». 

 «Η αδυναμία να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα πληρωμών των αναδόχων». 

 «Καθυστερήσεις στις εξοφλήσεις». 

 «Καθυστέρηση εκκαθάρισης». 

 «Καθυστέρηση πληρωμών τιμολογίων». 

 «Πολυπλοκότητα στις διαδικασίες». 

 «Υπάρχει καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών ώστε οι πληρωμές να 

γίνονται σύντομα». 

 

Ερώτηση 9 

Με την 9η ερώτηση ζητείται η καταγραφή των σχολίων των Αναδόχων για τη συνεργασία 

τους με τη Διεύθυνση Οικογενειακών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ. Η ποσοτική καταγραφή 

που έγινε με προηγούμενη ερώτηση (ερώτηση 4) για τη Διεύθυνση Οικογενειακών 

Επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ επιβεβαιώνεται και με την ποιοτική καταγραφή που γίνεται με 

την παρούσα ερώτηση. Ακολουθεί η αναλυτική καταγραφή των σχολίων.  

Θετικά σχόλια 

 «Άμεση ανταπόκριση». 

 «Άριστη συνεργασία». 

 «Άριστη συνεργασία». 

 «Άριστη συνεργασία στις διοικητικές διεκπεραιώσεις». 

 «Άψογη και άμεση επικοινωνία, διάθεση να τρέξει το πρόγραμμα και κυρίως 

κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων του προγράμματος». 
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 «ΑΨΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ! Η φετινή υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται με 

πολύ καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο σε σχέση με πέρσι». 

 «Γρήγορη ανταπόκριση». 

 «Εγκυρότητα πληροφόρησης». 

 «Επικοινωνία». 

 «Επικοινωνία – άμεση ανταπόκριση». 

 «Πολύ καλή η συνεργασία». 

 «Συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα». 

 «Το προσωπικό όλο τέλειο και εξυπηρετικό». 

 «Υπάρχει θέληση επίλυσης προβλημάτων». 

Αρνητικά σχόλια 

 «Δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα πληρωμών και δεν υπάρχει ενημέρωση προς το 

δικαιούχο». 

 «Πολυπλοκότητα στις διαδικασίες». 

 

Ερώτηση 10 

Με την ερώτηση 10 καταγράφονται τα σχόλια των Αναδόχων σχετικά με τη συνεργασία 

τους με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ. Παρότι καταγράφονται 

κάποια παράπονα σχετικά με την καθυστέρηση πληρωμών, στην περίπτωση των 

Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ καταγράφονται και αρκετά σχόλια που δείχνουν 

πρόοδο στην επίλυση προβλημάτων και γενικότερα στη συνεργασία. Ακολουθεί η 

αναλυτική καταγραφή των σχολίων.  

Θετικά σχόλια 

 «Άμεση ανταπόκριση». 

 «Άριστη συνεργασία». 
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 «Άριστη συνεργασία στις διοικητικές διεκπεραιώσεις». 

 «ΑΨΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ! Η φετινή υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται με 

πολύ καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο σε σχέση με πέρσι». 

 «Είναι πολύ γρήγοροι στις διαδικασίες, σου απαντούν, έχουν επαγγελματισμό». 

 «Εξαιρετική και άμεση η συνεργασία». 

 «Επικοινωνία – άμεση ανταπόκριση». 

 «Η ομαλοποίηση των πληρωμών». 

 «Θέληση επίλυσης προβλημάτων». 

 «Πολύ καλή συνεργασία». 

 «Σαφής διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών». 

 «Συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα». 

Αρνητικά σχόλια 

 «Δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνουν οι πληρωμές». 

 «Δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα πληρωμών και δεν υπάρχει ενημέρωση προς το 

δικαιούχο». 

 «Δεν υπάρχει εσωτερική διαδικασία επίλυσης προβλημάτων μεταξύ των 

συνεργαζόμενων Υπουργείων με αποτέλεσμα να καλείται ο ανάδοχος κάθε φορά να 

δώσει λύσεις και καθυστερούν οι πληρωμές». 

 «Καθυστέρηση πληρωμών». 

 «Καθυστέρηση πληρωμών». 

 «Μεγάλη καθυστέρηση στις πληρωμές». 

 «Μερική καθυστέρηση στην εκτέλεση των πληρωμών». 

 «Μικρή καθυστέρηση στις εξοφλήσεις». 

 «Στην αρχή του προγράμματος 2018-19 οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των 

αναδόχων». 
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Ερώτηση 11 

Με την 11η ερώτηση οι Ανάδοχοι ερωτώνται αν υπάρχουν κάποιες υποδείξεις για τη 

βελτίωση της συνεργασίας με τους φορείς. Με την ερώτηση αυτή ολοκληρώνεται η 

δεύτερη ενότητα ερωτήσεων του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου. Η εικόνα που 

παρουσιάζεται είναι γενικά θετική. Οι υποδείξεις που δίνονται θα μπορούσαν να 

ενταχθούν στις εξής τρεις κατηγορίες: διαδικαστικά ζητήματα, διαδικασία πληρωμών και 

επικοινωνία – πληροφόρηση των εμπλεκομένων φορέων. Ακολουθεί η αναλυτική 

παρουσίαση των σχολίων των Αναδόχων. 

 «Αν απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να είναι ενήμεροι όλοι οι εμπλεκόμενοι και 

σαφώς συνεργάσιμοι». 

 «Βελτίωση επικοινωνίας». 

 «Έγκαιρη εκτέλεση πληρωμών». 

 «Η συνεργασία είναι άριστη με όλους τους αρμόδιους φορείς». 

 «Η συνεργασία με όλους τους φορείς του ΟΠΕΚΑ είναι άψογη με αποτέλεσμα το 

πρόγραμμα να υλοποιείται φέτος με άριστο τρόπο. Η επικοινωνία είναι συνεχής, 

δίνονται άμεσα λύσεις σε όποια προβλήματα μπορεί να εμφανιστούν, οι εκκαθαρίσεις 

και οι πληρωμές γίνονται σε ικανοποιητικά χρονικά διαστήματα. Δε θεωρούμε ότι 

υπάρχει κάτι που θα πρέπει να αλλάξει σε σχέση με τη συνεργασία μας με τον ΟΠΕΚΑ. 

Η συνεργασία σε σχέση με τις Σχολικές Μονάδες και τους Συντονιστές θα μπορούσε 

να βελτιωθεί εάν υπήρχαν σαφέστερες οδηγίες προς αυτούς σχετικά με το 

πρόγραμμα, π.χ. να οριστεί συγκεκριμένο χρονικό όριο (την προηγούμενη ημέρα) 

μέχρι το οποίο μπορεί να γίνουν ακυρώσεις γευμάτων, να δοθεί οδηγία για ορισμό 

αναπληρωματικών μελών επιτροπών, κλπ.».  

 «Λόγω του μεγέθους και της ιδιαιτερότητας του προγράμματος είναι πολύ σημαντικό 

οι πληρωμές να εκτελούνται εντός των καθορισμένων χρονικών ορίων. Από αυτές 

εξαρτάται η γενική ομαλότητα περί του έργου (πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών – 

ΦΠΑ – προμηθευτές Α και Β υλών, κ.λπ.)». 
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 «Με τον καθορισμό κάποιων συναντήσεων των εμπλεκόμενων φορέων (α΄βάθμια, 

διευθυντές σχολείων και ανάδοχοι) πριν την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος». 

 «Πιο άμεση ενημέρωση σχετικά με τις αλλαγές που προκύπτουν». 

 «Συχνότερες συναντήσεις». 

 Συχνότερη ανασκόπηση της υλοποίησης του προγράμματος. 

 Το κύριο πρόβλημα συνεργασίας με τους φορείς είναι η εξόφληση των τιμολογίων. 

 

Χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων 

Με την τρίτη ενότητα του ερωτηματολογίου συλλέγονται απαντήσεις για τα 

χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων των αναδόχων εκτός της τελικής ερώτησης του 

ερωτηματολογίου με την οποία δίνεται η δυνατότητα καταγραφής κάποιου τελικού 

σχολίου του ερωτώμενου για το πρόγραμμα. Ορισμένα εκ των ερωτημάτων αυτών 

συνδέονται με επιμέρους στόχους του προγράμματος, όπως, για παράδειγμα, η ενίσχυση 

της τοπικής οικονομίας στις περιοχές εφαρμογής του προγράμματος των «Σχολικών 

Γευμάτων». 
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Πίνακας 1. 

Κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης 

 Αριθμός επιχειρήσεων 

Catering 4 

Παραγωγή έτοιμων γευμάτων 2 

Μαζική εστίαση σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, 
νοσοκομεία, σχολεία 

1 

Κέντρο εκδηλώσεων, catering 1 

Παραγωγή έτοιμων γευμάτων, 
κρεατοσκευασμάτων, σαλτσών, 
σαλατών, γλυκών 

1 

Παραγωγή έτοιμων φαγητών, 
αρτοσκευασμάτων, σφολιατοειδών, 
γλυκισμάτων, και ειδών 
ζαχαροπλαστικής 

1 

Παραγωγή και εμπορία γευμάτων 1 

Παραγωγή ειδών διατροφής 1 

Σίτιση μεγάλων ομάδων πληθυσμού, 
λειτουργία χώρων εστίασης, παραγωγή 
έτοιμων γευμάτων 

1 

Υπηρεσίες εμπορίου τροφίμων, 
παραγωγής έτοιμων γευμάτων, 
catering 

1 

Υπηρεσίες εστίασης, catering, 
τουρισμού, εμπορίου 

1 

Υπηρεσίες μαζικής εστίασης/σίτισης 1 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων 1 

Υπηρεσίες τροφοδοσίας 1 

Πηγή: Έρευνα Αναδόχων Σχολικών Γευμάτων, 2019, ΕΙΕΑΔ. 
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Πίνακας 2. 

Έδρα επιχείρησης 

Έδρα επιχείρησης Αριθμός επιχειρήσεων 

Αττική 6 

Κεντρική Μακεδονία 4 

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 3 

Πελοπόννησος  2 

Ήπειρος 1 

Ιόνια Νησιά 1 

Στερεά Ελλάδα 1 

Δεν απαντήθηκε η ερώτηση 2 

Πηγή: Έρευνα Αναδόχων Σχολικών Γευμάτων, 2019, ΕΙΕΑΔ. 
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Πίνακας 3. 

                 Αριθμός απασχολουμένων 

 

Αριθμός 

απαντήσεων 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Αριθμός απασχολουμένων που 

έχετε σήμερα 
18 8 759 145,9 190,7 

Αριθμός απασχολουμένων που 

είχατε ένα (1) έτος πριν 
18 7 674 131,1 174,2 

Αριθμός απασχολουμένων που 

είχατε δύο (2) έτη πριν 
18 5 615 118,0 163,7 

Αριθμός απασχολουμένων που 

υπολογίζετε ότι θα έχετε ένα 

(1) έτος μετά 

18 8 850 157,5 208,1 

Πηγή: Έρευνα Αναδόχων Σχολικών Γευμάτων, 2019, ΕΙΕΑΔ. 

 

Γράφημα 22. 

Μεταβολή του αριθμού απασχολουμένων των αναδόχων: 2 έτη πριν, 1 έτος πριν, κατά τη 

διάρκεια της έρευνας, 1 έτος μετά (εκτίμηση) 

 

Πηγή: Έρευνα Αναδόχων Σχολικών Γευμάτων, 2019, ΕΙΕΑΔ. 
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Πίνακας 4.  

Κύκλος εργασιών 

Κύκλος εργασιών Ποσοστό επιχειρήσεων 

Μέχρι 1.000.000 ευρώ 22% 

1.000.001-5.000.000 ευρώ 28% 

5.000.001-10.000.000 ευρώ 11% 

10.000.001-15.000.000 ευρώ 22% 

>15.000.000 ευρώ 17% 

Πηγή: Έρευνα Αναδόχων Σχολικών Γευμάτων, 2019, ΕΙΕΑΔ. 

 

Μόνο 3 εκ των Αναδόχων που απάντησαν δεν συνεργαζόντουσαν με το πρόγραμμα τη 

στιγμή της διεξαγωγής της έρευνας. Από αυτούς ο ένας δεν συμμετείχε στον τελευταίο 

διαγωνισμό και οι άλλοι 2 δεν επελέγησαν. 
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Γράφημα 23. 

Συμμετοχή των ερωτώμενων στο πρόγραμμα 

 

Πηγή: Έρευνα Αναδόχων Σχολικών Γευμάτων, 2019, ΕΙΕΑΔ. 

 

Πίνακας 5. 

Προμηθευτές 

Προμηθευτές Ποσοστό επιχειρήσεων που χρησιμοποιεί τον 
συγκεκριμένο τύπο επιχείρησης για προμήθειες 

Μικροί εγχώριοι προμηθευτές 65% 

Μεγάλοι εγχώριοι προμηθευτές 70% 

Τοπικές επιχειρήσεις 70% 

Επιχειρήσεις από διάφορα μέρη της 
Ελλάδας 

70% 

Εισαγωγές από χώρες της ΕΕ 20% 

Εισαγωγές από χώρες εκτός ΕΕ 5% 

Πηγή: Έρευνα αναδόχων Σχολικών Γευμάτων, 2019, ΕΙΕΑΔ. 
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Ερώτηση 21 

Η συγκεκριμένη ερώτηση αφορά τη θέση στην επιχείρηση όσων έδωσαν την απάντηση. Η 

μεγάλη πλειοψηφία των απαντήσεων δόθηκαν από τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της 

επιχείρησης και τους αρμόδιους διευθυντές όπως διευθυντές παραγωγής, διαγωνισμών, 

ποιότητας και ανθρωπίνων πόρων. Ένα μικρό σχετικά ποσοστό απαντήσεων δόθηκε από 

διαχειριστές, ομόρρυθμο μέλος και νόμιμο εκπρόσωπο.  

 

Γράφημα 24. 

Θέση στην επιχείρηση του ατόμου που έδωσε τις απαντήσεις 

 

Πηγή: Έρευνα Αναδόχων Σχολικών Γευμάτων, 2019, ΕΙΕΑΔ. 

 

Τελικά σχόλια Αναδόχων 

Ακολουθούν τα τελικά σχόλια των Αναδόχων: 
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 «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 3ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 

ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΛΟΓΩ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ 

Π.Χ. ΟΠΟΥ ΑΡΑΚΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΑΚΑ, ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ή 

ΜΠΑΜΙΕΣ». 

 «Είναι χρήσιμο διότι προάγει την  κοινωνικότητα των παιδιών,  Δίνει χρόνο στην 

μητέρα να μπορέσει να εργασθεί χωρίς να σκέφτεται τι θα φάει το παιδί, Λύνει 

κοινωνικές ανάγκες, Δοκιμάζουν φαγητά που δεν ήταν στην διατροφή τους όταν 

βλέπουν τους συμμαθητές τους να το τρώνε». 

 «Επιβάλλεται να γίνει διαβούλευση για το μενού και να ληφθεί πρόνοια για 

περιστατικά ανωτέρας βίας όπου τα γεύματα έχουν παραχθεί αλλά δεν διανέμονται 

χωρίς να ευθύνεται ο ανάδοχος. Τέλος πρέπει να θεσμοθετηθεί μηχανισμός ελέγχου, 

παρακολούθησης υλοποίησης του έργου εκ μέρους του ΟΠΕΚΑ ώστε να 

διαπιστώνονται δυσλειτουργίες και μη συμβατικές πρακτικές εκ μέρους των 

ανάδοχων». 

 «Επιθυμούμε να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια καθώς ωφελεί αδύναμες 

κοινωνικές ομάδες και παράλληλα εξυπηρετεί και τις εργαζόμενους γονείς». 

 «Η εταιρεία μας λαμβάνει καθημερινά κρίσεις και εντυπώσεις από τις σχολικές 

μονάδες σχετικά με τη βελτίωση του προγράμματος. Οι σημαντικότερες  προτάσεις 

αφορούν τα εξής θέματα: 1) Η επανάληψη του εβδομαδιαίου μενού κουράζει τα 

παιδιά κατά την εξέλιξη του προγράμματος. Θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερες 

αλλαγές από το χειμερινό στο θερινό πρόγραμμα (π.χ. προσθήκη χοιρινού κρέατος). 

2) Υπάρχει έντονη η ζήτηση φρέσκου φρούτου εποχής ως συνοδευτικό. Προτείνουμε 

την αντικατάσταση της σαλάτας με φρούτο εποχής ορισμένες ημέρες της εβδομάδας 

(πχ 3 ημέρες σαλάτα και 2 ημέρες φρούτο). Μια τέτοια αλλαγή θα προσδώσει 

μεγαλύτερη ποικιλία στο πρόγραμμα σίτισης. 3) Το ψάρι είναι ένα γεύμα το οποίο δε 

συνηθίζεται σε πολύ μικρές ηλικίες (α’ και β’ τάξεις δημοτικού) διότι εγκυμονεί τον 

κίνδυνο εύρεσης και κατάποσης κόκκαλου. Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν συνεχώς 
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αυτή την ανησυχία τους διότι αδυνατούν να επιβλέπουν όλα τα παιδιά ταυτόχρονα 

κατά τη διάρκεια της σίτισης. Προτείνουμε η συχνότητα του ψαριού να μειωθεί σε 

μία φορά το δεκαπενθήμερο». 

 «ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΠΟΥΔΕΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΑΦΕΝΟΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ». 

 «ΚΑΜΜΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ» 

 «ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΟΝ 15ΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΙΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ». 

 «Πιστεύουμε στην χρησιμότητα του Προγράμματος καθώς έχει πολλά κοινωνικά και 

οικονομικά οφέλη. Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, τοπικές οικονομίες 

αναβιώνουν και το κυριότερο αλλάζει η κουλτούρα των παιδιών σε ότι άφορα τις 

διατροφικές τους συνήθειες. Ως άμεσοι συνεργάτες σας σε αυτή την προσπάθεια θα 

υποστηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις αυτά τα προγράμματα και ελπίζουμε να 

παγιωθούν και να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο και προτείνουμε να ενταχθεί στο 

πρόγραμμα  σίτισης και το Πρωινό γεύμα καθώς είναι καθοριστικό για την ανάπτυξη 

και την καλή υγεία των παιδιών.  Ευχαριστούμε». 

 «Πολύ αξιόλογη η προσπάθεια διάθεσης των σχολικών γευμάτων εκ μέρους του 

κράτους. Αν και η οικονομική υπηρεσία λειτουργούσε όπως η διοικητική θα ήταν 

άψογα». 

 «Προτάσεις: 1.Συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς για την εξεύρεση τρόπων 

συμμετοχής των παιδιών σε κάποια προετοιμασία τροφίμων (εκπαιδευτικός 

χαρακτήρας και βελτίωση της αντίληψης του μαθητή για το γεύμα). 2.Feed Back 

Δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μιλήσουν για τα αγαπημένα τους πιάτα με τους 

προμηθευτές. 3. Τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν νέα τρόφιμα και να 

συμμετάσχουν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα σχολικά γεύματα, τον 

προγραμματισμό μελλοντικών μενού και την παροχή σχολίων σχετικά με τα 

γεύματα». 

 «Το πρόγραμμα είναι εξαιρετικό σαν ιδέα και ουσιαστικό σαν βοήθεια στην 

οικογένεια, μακάρι να υπάρχει η δυνατότητα να επεκταθεί». 
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Σύνοψη – συμπεράσματα 

Το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» στοχεύει καταρχάς στην κάλυψη της σιτιστικής 

ανάγκης των μαθητών και στη μείωση της φτώχειας. Δευτερευόντως στοχεύει σε μια 

σειρά άλλων αλλαγών, μεταξύ των οποίων η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Με την 

παρούσα έρευνα μπορούμε απλώς να αγγίξουμε ορισμένα από αυτά τα ζητήματα χωρίς να 

είναι δυνατή η σε βάθος εξέτασή τους. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια στα συμπεράσματα 

που προκύπτουν. Πέραν των επιμέρους αυτών παραμέτρων, στόχος της έρευνας των 

Αναδόχων ήταν να αναδειχθεί ο τρόπος λειτουργίας του προγράμματος από την πλευρά 

των Αναδόχων και στη συνέχεια να συγκριθούν τα αποτελέσματα που προκύπτουν και 

από τις έρευνες των λοιπών εμπλεκομένων.  

Καταρχάς, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η συμμετοχή των Αναδόχων στη 

συγκεκριμένη έρευνα ήταν πολύ υψηλή, παρότι προαιρετική. Το ποσοστό συμμετοχής 

ανήλθε σε 77%, εξαιρετικά υψηλό ποσοστό ακόμα και για έρευνες που 

πραγματοποιούνται διά ζώσης. Συνήθως στις ηλεκτρονικές έρευνες το ποσοστό 

συμμετοχής είναι πολύ χαμηλότερο. Από το σύνολο των Αναδόχων που απάντησαν (20 

επιχειρήσεις), η συντριπτική πλειοψηφία απάντησε όλα τα ερωτήματα (18 επιχειρήσεις) 

ενώ 2 επιχειρήσεις απάντησαν σε ορισμένα μόνο ερωτήματα. Και πάλι το σύνολο των 

απαντήσεων για τα επιμέρους ερωτήματα που συλλέχθηκαν είναι εξαιρετικά υψηλό. Ο 

προσεκτικός τρόπος με τον οποίο απαντήθηκαν οι ερωτήσεις και ο πλούτος των σχολίων 

που λάβαμε στις «ανοιχτές ερωτήσεις» δείχνουν επίσης το υψηλό επίπεδο ανταπόκρισης 

στην έρευνα. Ο μικρός πληθυσμός της έρευνας δεν επιτρέπει βέβαια στατιστικές 

αναλύσεις. Μας επιτρέπει όμως να αποτυπώσουμε τις απαντήσεις των Αναδόχων με 

ποσοτικό και ποιοτικό τρόπο και λόγω της υψηλής ανταπόκρισης να είμαστε αρκετά 

ασφαλείς σχετικά με την αξιοπιστία της εικόνας που προκύπτει. Θα μπορούσε, 

ενδεχομένως, να αναρωτηθεί κάποιος αν οι Ανάδοχοι ένοιωσαν υποχρέωση να 

απαντήσουν λόγω της τρέχουσας εμπλοκής τους στο έργο. Η ανωνυμία των απαντήσεων 

λειτουργεί ως δικλίδα ασφαλείας για το θέμα αυτό, πέραν του προαιρετικού χαρακτήρα 

της έρευνας. Φαίνεται επίσης από τα αποτελέσματα ότι ακόμα και ανάδοχοι που δεν ήταν 
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κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της έρευνας εμπλεκόμενοι στο πρόγραμμα συμμετείχαν 

στην έρευνα.  

 Όσον αφορά τη συνολική αξιολόγηση του προγράμματος, η εικόνα που δίνεται από 

τους Αναδόχους είναι ιδιαίτερα θετική, καθώς το 85% εξ αυτών έχει θετική ή πολύ θετική 

άποψη για το πρόγραμμα και δεν υπάρχουν καθόλου πολύ αρνητικές αξιολογήσεις. Στις 

επιμέρους παραμέτρους για τις οποίες ζητήθηκε η γνώμη των Αναδόχων, η εικόνα είναι 

επίσης πολύ θετική, με εξαίρεση τη διαδικασία των πληρωμών. Για το ημερήσιο 

διαιτολόγιο, το εξαμηνιαίο διαιτολόγιο, την ποσότητα του φαγητού, την ενημέρωση για 

τον αριθμό των σιτιζόμενων μαθητών, τις διαδικασίες συσκευασίας και μεταφοράς και την 

επικοινωνία, οι Ανάδοχοι αξιολογούν με περισσότερο από 50% ως θετική ή πολύ θετική 

κάθε επιμέρους παράμετρο. Για τη διαδικασία πληρωμών οι θετικές και οι πολύ θετικές 

απαντήσεις ανέρχονται στο 25% και παράλληλα καταγράφονται και αρνητικές και πολύ 

αρνητικές απαντήσεις σε ποσοστό 50%. Εκτός των πληρωμών, το άλλο ζήτημα που 

συγκεντρώνει σχετικά μεγάλο αριθμό αρνητικών απαντήσεων είναι το θέμα της  

ενημέρωσης για τον αριθμό των μαθητών που σιτίζονται καθημερινά, καθώς 

συγκεντρώνει 20% αρνητικών απαντήσεων, αν και δεν υπάρχουν καθόλου πολύ αρνητικές 

απαντήσεις.  

 Με την έρευνα που διεξήχθη διερευνήθηκε η ποιότητα της συνεργασίας των 

Αναδόχων με όλους τους εμπλεκόμενους στο πρόγραμμα και συγκεκριμένα με τις 

Επιτροπές Παραλαβής στα σχολεία, τους Συντονιστές των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής στο Υπουργείο 

Εργασίας, τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας, τη Διεύθυνση 

Οικογενειακών Επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 

ΟΠΕΚΑ. Γενικά, φαίνεται ότι η συνεργασία αξιολογείται ως θετική, με χαμηλά ποσοστά 

προβλημάτων. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στη συνεργασία με τις 

οικονομικές υπηρεσίες, κυρίως του Υπουργείου και σε μικρότερο βαθμό με τον ΟΠΕΚΑ. 

Παρατηρείται επίσης βελτίωση της συνεργασίας διαχρονικά.  
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 Με μια σειρά «ανοιχτών ερωτήσεων» ζητείται από τους ερωτώμενους να 

καταγράψουν θετικά και αρνητικά σχόλια σχετικά με τη συνεργασία με όλους τους 

εμπλεκόμενους. Από τα σχόλια για τις Επιτροπές Παραλαβής των Σχολικών Μονάδων 

φαίνεται γενικά μια θετική αξιολόγηση της συνεργασίας. Φαίνεται επίσης η βελτίωση της 

συνεργασίας διαχρονικά. Ένα από τα προβλήματα που αναδύονται είναι αυτό της 

έγκαιρης ενημέρωσης των Αναδόχων για τον αριθμό των σιτιζόμενων μαθητών καθώς σε 

ορισμένες περιπτώσεις η ενημέρωση γίνεται την ίδια ημέρα και όχι νωρίτερα. Στα σχόλια 

καταγράφονται και ορισμένα άλλα προβλήματα όπως η έλλειψη κατάλληλων χώρων 

σίτισης στα σχολεία, η αδυναμία των Δασκάλων να ελέγξουν την ποιότητα του φαγητού 

και ορισμένα ζητήματα σχετικά με τον ρόλο των δασκάλων στο πρόγραμμα, τα οποία 

όμως φαίνεται ότι με τον χρόνο έχουν εξομαλυνθεί.  

 Τα σχόλια που γίνονται για τη συνεργασία με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης 

και Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας επισημαίνουν την καλή επικοινωνία και διάθεση 

επίλυσης των προβλημάτων αλλά και κάποια παράπονα για αργοπορία στην επίλυση 

κάποιων ζητημάτων και αργοπορία στις πληρωμές. Φαίνεται πάντως να αναγνωρίζεται 

ότι τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στην πρώτη φάση υλοποίησης του προγράμματος 

στην μεγάλη τους πλειοψηφία λύθηκαν λόγω της μεγάλης προσπάθειας που έγινε από τη 

συγκεκριμένη διεύθυνση. Πολύ θετικά είναι και τα σχόλια που καταγράφονται για τη 

Διεύθυνση Οικογενειακών Επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ. Υπογραμμίζεται η άριστη επικοινωνία 

και συνεργασία με τη συγκεκριμένη διεύθυνση.  

 Τα περισσότερα αρνητικά σχόλια καταγράφονται σχετικά με τις οικονομικές 

υπηρεσίες. Επισημαίνονται καθυστερήσεις στις πληρωμές, ελλειπής ενημέρωση για το 

πότε θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές και γραφειοκρατικές δυσκολίες. Η ανάθεση των 

οικονομικών ζητημάτων στην οικονομική διεύθυνση του ΟΠΕΚΑ φαίνεται ότι έχει 

εξομαλύνει τα προβλήματα σε πολύ μεγάλο βαθμό όπως επισημαίνεται από τα σχόλια, 

καθώς σημειώνονται και πολλά θετικά σχόλια για τη διευθέτηση των οικονομικών 

ζητημάτων ενώ παραμένουν κάποια προβλήματα στην καθυστέρηση των πληρωμών. 
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 Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που αποτελούν τους 

αναδόχους του προγράμματος αξίζει να αναφερθεί ότι πρόκειται για επιχειρήσεις που – 

όπως είναι αναμενόμενο – δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ετοίμων γευμάτων. 

Πρόκειται κατά κύριο λόγο για μεγάλες επιχειρήσεις, με μέσο όρο απασχόλησης κατά την 

περίοδο διεξαγωγής της έρευνας τα 146 άτομα. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν αυξητικό 

αριθμό απασχολουμένων δύο και ένα έτος πριν τη διεξαγωγή της έρευνας και αναμένουν 

περαιτέρω αύξηση των απασχολουμένων τους.  

 Με τα τελικά σχόλια των ερωτώμενων καταγράφονται ορισμένες σημαντικές 

παρατηρήσεις. Σημειώνεται η ανάγκη διασφάλισης της κατανάλωσης των γευμάτων εντός 

των σχολικών μονάδων, η επιθυμία αύξησης της ευελιξίας στη διαμόρφωση του μενού, η 

συμβολή του προγράμματος στην αύξηση της κοινωνικότητας των παιδιών, η συμβολή 

στην οικογενειακή οργάνωση, η αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών και η βελτίωση των 

διατροφικών συνθηκών των παιδιών. Γενικά, από τα τελικά σχόλια σημειώνεται η 

σπουδαιότητα του προγράμματος από τους Αναδόχους, σημειώνοντας τα θετικά 

χαρακτηριστικά τους από διάφορες οπτικές. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ 



ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ»  Έρευνα αναδόχων

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΙΕΑΔ) έχει ως αποστολή να υποστηρίζει
τις δράσεις και τις πολιτικές του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό και κλαδικό επίπεδο με εργαλεία, μεθόδους και τεχνικές.
Στο πλαίσιο αυτό συμβάλλει με την ανάπτυξη κατάλληλης μεθοδολογίας και εργαλείων στην
Αξιολόγηση του Προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» σχολικού έτους 2017-2018 & 2018-2019. 

Σε συνέχεια του υπ. αρ. πρωτ. Δ14/οικ.18987/294 (24.04.2019) της Δ/νσης Κοινωνικής Ένταξης και
Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου για το θέμα, σας παρακαλούμε για την συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου που ακολουθεί και αποτελεί βασικό εργαλείο της αξιολόγησης, προκειμένου να
εξαχθούν ασφαλή και τεκμηριωμένα συμπεράσματα καθώς και για να ανιχνευτούν αδυναμίες ή/και
αστοχίες του προγράμματος, ώστε να διορθωθούν σε μελλοντικό στάδιο εφαρμογής του.
Διευκρινίζεται ότι το εν λόγω ερωτηματολόγιο αφορά τόσο στην προηγούμενη περίοδο υλοποίησης
του προγράμματος (ήτοι το σχολικό έτος 2017-2018),  όσο και στην τρέχουσα περίοδο (ήτοι το σχολικό
έτος 2018-2019).

Το εν λόγω ερωτηματολόγιο διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες και  για την συμπλήρωσή του θα
χρειαστείτε περίπου 10 λεπτά. Καλείστε να το απαντήσετε μέσω της πλατφόρμας surveymonkey, η
οποία διασφαλίζει την ανωνυμία σας ενώ ταυτόχρονα σας παρέχει τη δυνατότητα
τροποποιήσεων/διορθώσεων των απαντήσεων σας πριν την τελική αποστολή του από εσάς. 

Σας παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκριση σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για
οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειάζεστε στα τηλέφωνα: 210-2120747 / 6936 691652 (Κ. Μπασκόζου) ή 210-
2120735 / 6937 303236  (Ο. Καμινιώτη).
 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

Ολυμπία Καμινιώτη,
Δ/ντρια Ανάλυσης Αγοράς Εργασίας και Εργασιακών Σχέσεων, ΕΙΕΑΔ
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 1 (Πολύ αρνητική) 2 3 4 5 (Πολύ θετική)

Συνολική αξιολόγηση

Διαιτολόγιο ημερήσιου
προγράμματος

Διαιτολόγιο ανά εξάμηνο

Ποσότητα γεύματος

Ενημέρωση σχετικά  με
τον αριθμό των μαθητών
που σιτίζονται
καθημερινά

Διαδικασία συσκευασίας

Διαδικασία μεταφοράς

Επικοινωνία με
αρμόδιους φορείς

Διαδικασία πληρωμών

1. Παρακαλούμε αξιολογείστε συνολικά το Πρόγραμμα «ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ» και τα επιμέρους
χαρακτηριστικά του, χρησιμοποιώντας μια κλίμακα από το 1 έως το 5, όπου το 1 αντιστοιχεί στην πιο αρνητική
βαθμολογία και το 5 στην πιο θετική βαθμολογία.

*

2. Ποιες αλλαγές θεωρείτε ότι θα πρέπει να γίνουν ώστε να είναι περισσότερο αποτελεσματικές οι διαδικασίες
συσκευασίας-μεταφοράς;

*
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ»  Έρευνα αναδόχων

 
1 (πολύ

προβληματική
συνεργασία)

2 (προβληματική
συνεργασία)

3 (ούτε
προβληματική/ούτε

εποικοδομητική
συνεργασία)

4
(εποικοδομητική

συνεργασία)

5 (πολύ
εποικοδομητική

συνεργασία) 99 (δεν ισχύει)

Συνεργασία με τις
Επιτροπές Παραλαβής
των Σχολικών
Μονάδων

Συνεργασία με τους
Συντονιστές των
Διευθύνσεων
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης

Συνεργασία με την
Διεύθυνση Κοινωνικής
Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής του
Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

Συνεργασία με την
Διεύθυνση Οικονομικής
Διαχείρισης του
Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

Συνεργασία με την
Διεύθυνση
Οικογενειακών
Επιδομάτων του
ΟΠΕΚΑ

Συνεργασία με την
Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ

3. Παρακαλούμε αξιολογείστε τη συνεργασία με διάφορους εμπλεκόμενους στο πρόγραμμα σε μια κλίμακα
από το 1 έως το 5, όπου το 1 χαρακτηρίζει την πολύ προβληματική συνεργασία, το 2 την προβληματική
συνεργασία, το 3 την ούτε προβληματική/ούτε εποικοδομητική συνεργασία, το 4 την εποικοδομητική
συνεργασία και το 5 την πολύ εποικοδομητική συνεργασία

*
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 1 (έχει χειροτερεύσει) 2 (παραμένει η ίδια) 3 (έχει βελτιωθεί) 99 (δεν ισχύει)

τις Επιτροπές
Παραλαβής

τους Συντονιστές των
Διευθύνσεων
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης

την Διεύθυνση
Κοινωνικής Ένταξης και
Κοινωνικής Συνοχής του
Υπουργείου Εργασίας

την Διεύθυνση
Οικονομικής Διαχείρισης
του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

4. Σε σχέση με παλαιότερα η συνεργασία με:*

1 (χειρότερη) 2 (ίδια) 3 (καλύτερη)

5. Η φετινή συνεργασία σας με τον ΟΠΕΚΑ, σε σχέση με την παλαιότερη συνεργασία σας με το Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι:

*

Αρνητικά

Θετικά

6. Παρακαλούμε αναφέρετε ποια είναι τα κυριότερα αρνητικά και θετικά στοιχεία στη συνεργασία με τις
Σχολικές Μονάδες:

*

Αρνητικά

Θετικά

7. Παρακαλούμε αναφέρετε ποια είναι τα κυριότερα αρνητικά και θετικά στοιχεία στη συνεργασία με την
Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:

*

Αρνητικά

Θετικά

8. Παρακαλούμε αναφέρετε ποια είναι τα κυριότερα αρνητικά και θετικά στοιχεία στη συνεργασία με την
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης:

*

4



Αρνητικά

Θετικά

9. Παρακαλούμε αναφέρετε ποια είναι τα κυριότερα αρνητικά και θετικά στοιχεία στη συνεργασία με την
Διεύθυνση Οικογενειακών Επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ:

*

Αρνητικά

Θετικά

10. Παρακαλούμε αναφέρετε ποια είναι τα κυριότερα αρνητικά και θετικά στοιχεία στη συνεργασία με την
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ:

*

11. Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η συνεργασία με τους φορείς:
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ»  Έρευνα αναδόχων

12. Ποια είναι η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης σας:*

13. Έδρα επιχείρησης (περιφερειακή ενότητα):*

που έχετε σήμερα

που είχατε ένα (1) έτος
πριν

που είχατε δύο (2) έτη πριν

που υπολογίζετε ότι θα
έχετε ένα (1) έτος μετά

14. Αριθμός μόνιμων απασχολουμένων:*

Αριθμός

Ειδικότητες

15. Εποχικό προσωπικό που τυχόν απασχολείτε για τις ανάγκες του Προγράμματος:

16. Ετήσιος κύκλος εργασιών της επιχείρησης σας (σε ευρώ)*

Date / Time

Ημερομηνία

ΗΗ/μμ/ΕΕΕΕ  

17. Πότε ξεκίνησε η συνεργασία σας με το Πρόγραμμα ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ*

 

18. Η συνεργασία σας συνεχίζεται σήμερα;*

Ναι Όχι
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ»  Έρευνα αναδόχων

19. Αν η συνεργασία σας έχει διακοπεί, ποιος είναι ο λόγος της διακοπής;*

20. Από πού προμηθεύεστε (ή προμηθευόσασταν κατά το παρελθόν) τις πρώτες ύλες για τα σχολικά γεύματα.
Παρακαλούμε σημειώστε όσα ισχύουν.

*

Μικρούς εγχώριους παραγωγούς

Μεγάλους εγχώριους παραγωγούς

Τοπικές επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις από διάφορα μέρη της Ελλάδας

Εισαγόμενα προϊόντα από χώρες της ΕΕ

Εισαγόμενα προϊόντα από χώρες εκτός της ΕΕ

21. Ποια είναι η θέση σας στη συγκεκριμένη επιχείρηση?*

22. Θα θέλατε να κάνετε κάποιο συμπληρωματικό σχόλιο σχετικά με το Πρόγραμμα «ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ»;
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