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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 2/78228/ΔΕΠ (1)
Αύξηση ημερών εκτός έδρας πέντε (5) υπαλλήλων του 

Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Νέας Μεσημ−
βρίας Θεσσαλονίκης, αποκεντρωμένης υπηρεσίας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 

98/Α΄/22−4−2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Το Π.Δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 187/Α΄/26−8−1988).

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α΄/18−2−1999) «Κάλυψη δαπανών 
μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικρά−
τειας και άλλες διατάξεις» οι οποίες καθορίστηκαν με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010) «Προστασία της Εθνικής Οικονο−
μίας−Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημο−
σιονομικής κρίσης», και συμπληρώθηκαν με τις όμοιες 
του άρθρου 49 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄/17−8−2010), 
οι οποίες αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ.3 
του άρθρου 27 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄/226/27−10−2011).

4. Τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων και 
των λοιπών δραστηριοτήτων του εν γένει γεωργικού 
τομέα.

5. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 
2105/Β΄/9−7−2012).



38646 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

6. Την αριθμ. 2/88360/0022/27−1−2011 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Έγκριση ανωτάτου ορίου αριθμού ημε−
ρών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
λοιπών προσώπων, που μετακινούνται για λογαριασμό 
του» (ΦΕΚ 241/Β΄/11−2−2011).

7. Το αριθμ. 1736/23−05−2014 έγγραφο του Κέντρου 
Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Νέας Μεσημβρίας Θεσσαλο−
νίκης, με το οποίο ζητούν αύξηση ημερών εκτός έδρας.

8. Το γεγονός ότι από την προώθηση της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη για το τρέχον έτος, ύψους 
1.839,00 € στον Προϋπολογισμό των Δημοσίων Επεν−
δύσεων κυριότητας του Έργου με ΚΑ 2009ΣΕ0828000, 
αποφασίζουμε:

Αυξάνουμε το ανώτατο όριο του αριθμού ημερών 
εκτός έδρας, πέραν αυτού που εγκρίθηκε με την αριθμ. 
2/88360/0022/27−1−2011 (ΦΕΚ 241/Β΄/11−2−2011) απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, έως 31−12−2014 κατά δέκα (10) ημέρες σε 
πέντε (5) υπαλλήλους Γεωπόνους του Κέντρου Γενετι−
κής Βελτίωσης Ζώων Νέας Μεσημβρίας Θεσσαλονίκης, 
προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτούμενοι επιτόπιοι 
έλεγχοι των δικαιούχων αγροπεριβαλλοντικών ενισχύ−
σεων που συμμετέχουν στο μέτρο 214 ΑΕΕ 2013, σύμφω−
να με την κοινή υπουργική απόφαση 079833/25−10−2011 
ΦΕΚ 2366/2011 τ.Β΄ και κοινή υπουργική απόφαση 
109963/13.

Λόγω της ιδιομορφίας των εργασιών που εκτελούνται 
από τους ανωτέρω υπαλλήλους και οι οποίες δεν είναι 
δυνατόν να προγραμματιστούν εκ των προτέρων, επι−
τρέπεται ο συμψηφισμός των κατά μήνα ημερών εκτός 
έδρας.

Από την προώθηση της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 1.839,00 € η οποία θα βαρύνει τον προ−
ϋπολογισμό που αναφέρεται στην παράγραφο (8) του 
σκεπτικού της παρούσας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2/88360/0022/27−1−2011 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2014 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

    F 
 Αριθμ. 2/88839/ΔΕΠ (2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της Γε−

νικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών 
Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α΄/22.4.2005).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο 
− βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012− 2015» όπως τροποποιήθηκαν 
με τις όμοιες του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/
Α΄) και του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 
238/Α΄/1998) «Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού 
περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής 
Δικονομίας και άλλες διατάξεις»

4. Την αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση με θέμα «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οι−
κονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β΄/9.7.2012).

5. Την αριθμ. 2/46430/0004/24−7−2012 (ΦΕΚ 2183/Β΄/ 
24−7−2012) απόφαση Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και 
της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρω−
τή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής 
Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Το αριθμ. Δ1Α−1140637/20−10−2014 έγγραφο της Διεύ−
θυνσης Διοικητικού − Δ(1) του Υπουργείου Οικονομικών, 
όπου αναφέρονται οι λόγοι για την ανάγκη καθιέρωσης 
υπερωριακής εργασίας στους ανωτέρω υπαλλήλους, 
προκειμένου να πραγματοποιήσει την ψηφιοποίηση 
των αρχείων της σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως 
απαιτεί το χρονοδιάγραμμα του αναδόχου του έργου 
«Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών 
Κληροδοτημάτων».

7. Την αριθμ. 2/82715/23−10−2014 απόφαση δέσμευσης 
πίστωσης της Δ/νσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονο−
μικών αναφορών (ΑΔΑ: 7ΞΘ3Η−Ι10).

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
συνολική δαπάνη πέντε χιλιάδων εκατό ευρώ περίπου 
(5.100€), η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες 
πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 23−170 στον ΚΑΕ 0511 οι−
κονομικού έτους 2014, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, 
για είκοσι δύο (22) υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων, του 
Υπουργείου Οικονομικών και για μέχρι σαράντα (40) 
ώρες συνολικά ο καθένας, για χρονικό διάστημα από τη 
δημοσίευση της παρούσας σε ΦΕΚ και έως 31−12−2014.

Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων 
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα 
πραγματοποιηθούν, όπως ακριβώς αυτές έχουν κατα−
γραφεί στα σχετικά έγγραφα αιτήματα για την έγκριση 
υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και η βεβαίωση της 
πραγματοποίησης της εν λόγω υπερωριακής εργασίας 
θα γίνει με αποφάσεις και ευθύνη κάθε Διευθυντή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας 

Δημοσιονομικής Πολιτικής 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΜΑΤΖΑΚΗΣ
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    Αριθμ. 198411/Ζ1 (3)
Ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιο−

νίου Πανεπιστημίου με την ονομασία «Βιοπληροφο−
ρικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας» και κα−
θορισμός του Εσωτερικού του Κανονισμού. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή 

και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των» (Α΄ 87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λει−
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
(Α΄ 173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε 
με την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 Ν. 3149/2003 
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).

β) Του άρθρου 4 παρ.1 εδ.γ΄του Ν. 2083/1992 «Εκσυγ−
χρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄159).

γ) Του άρθρου 80 παρ.5α του Ν.4009/2011 «Δομή, λει−
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών των 
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»(Α΄195).

δ) Του άρθρου 90 του κώδικα, Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

2. Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες». 

3. Την υπ’ αριθμ. Y48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού« Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών» (Β΄2105). 

4. Τη σύμφωνη γνώμη της προσωρινής Γενικής Συνέ−
λευσης του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανε−
πιστημίου (συνεδρίαση: 1η/10−10−2012).

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης προκαλείται ετήσια δαπά−
νη ύψους 3.500 ευρώ περίπου η οποία θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Ιονίου. Η εν λόγω 
δαπάνη θα καλύπτεται από τους πόρους του εργαστη−
ρίου, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς 
το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση−Αντικείμενο 

1. Ιδρύεται στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετι−
κών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου, το εργαστή−
ριο με την ονομασία «Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης 
Ηλεκτροφυσιολογίας», το οποίο καλύπτει διδακτικές και 
ερευνητικές ανάγκες του προγράμματος προπτυχιακών 
και μεταπτυχιακών σπουδών. Το εργαστήριο θα έχει 
ως βασικό σκοπό την υψηλού επιπέδου διεπιστημονική 
έρευνα, σε θέματα που αφορούν τη βιολογική, βιοφυ−
σική και ηλεκτροφυσιολογική ανάλυση και μοντελοποί−
ηση ανθρωπίνων ασθενειών καθώς και την εκπόνηση 
πρωτότυπων μεθόδων και τεχνικών στον τομέα της 
Βιοπληροφορικής και τη διάχυση των αποτελεσμάτων 
στην κοινωνία.

Άρθρο 2
Σκοπός−Αντικείμενο εργασιών − Αποστολή

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών 

αναγκών του Προγράμματος Προπτυχιακών και Μετα−
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής, κα−
θώς και άλλων τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε 
θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του 
εργαστηρίου, όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 1 
της παρούσης.

2. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη 
διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών 
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλ−
λοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, 
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους 
του εργαστηρίου.

4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, 
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστη−
μονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση 
δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλή−
νων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

5. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο 
Π.Δ. 159/1984 (Α΄ 53) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών 
από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε 
νομικής μορφής οργανισμούς».

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από τους διδάσκοντες 
του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου 
που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν 
εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του 
εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργα−
στηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), μετα−διδακτορικούς 
ερευνητές αλλά υποψήφιους διδάκτορες με συναφή 
προς το εργαστήριο ερευνητικά ενδιαφέροντα καθώς 
και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και 
του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο 
εργαστήριο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 4 
παρ. 1 (δ) του Ν.2083/1992 και 13 παρ. 3β του Ν.2817/2000 
«Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανά−
γκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78) αντίστοιχα.

Άρθρο 4
Διοίκηση − Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του διδα−
κτικού προσωπικού του Τμήματος Πληροφορικής του 
Ιονίου Πανεπιστημίου που ορίζεται με τη διαδικασία του 
άρθρου 28 παρ. 22 του Ν.2083/1992, όπως συμπληρώθηκε 
με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.3685/2008. 

2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμο−
διότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν.1268/1982 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του 
διδακτικού (προπτυχιακού−μεταπτυχιακού) και ερευνη−
τικού έργου του εργαστηρίου, η υποβολή στη Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος 
λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την 
τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική 
διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρί−
ου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για 
τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και 
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τον κινητό εξοπλισμό, η υποβολή στη Γενική Συνέλευση 
του Τμήματος του ετήσιου απολογισμού των δραστη−
ριοτήτων, καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου που 
σχετίζεται με το εργαστήριο. Εν γένει, ο διευθυντής 
μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του 
εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση – Λειτουργία

1. Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο που παραχω−
ρείται από το Πανεπιστήμιο σε αυτό για τη διεξαγωγή 
του έργου του, και ειδικότερα για την εγκατάσταση των 
οργάνων και του λοιπού εξοπλισμού που είναι αναγκαί−
ος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και 
των ερευνητικών προγραμμάτων. Το εργαστήριο λει−
τουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα 
με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ιονίου 
Πανεπιστημίου. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται 
πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.

2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί−
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σ’αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους 
χώρους καθώς και στην προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση του ειδικού εξοπλισμού του εργα−
στηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. 
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για 
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι−
μοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε 
τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δρα−
στηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύου−
σα νομοθεσία (άρθρα 18 Ν. 1268/1982, 5 του Π.Δ. 407/1980 
(Α΄ 112) και 2 παρ. 1 εδ. δ΄ του Ν. 1674/1986 (Α΄ 203).

Άρθρο 6
Έσοδα−Πόροι

Τα έσοδα και οι πόροι του εργαστηρίου προέρχονται 
από:

1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παρ. 3, του Π.Δ. 159/1984.

4. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Πλη−
ροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου με τη διαδικασία 
του άρθρου 4 παρ. 1ε του Ν. 2083/1992.

5. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

6. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο για τους 
σκοπούς του οικείου εργαστηρίου και

7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο 
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι−
χείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, 
περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμ−
μάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο ει−
σερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Με απόφαση 
του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο 
ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή 
κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Μαρούσι, 8 Δεκεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ 

   F 
 Αριθμ. Φ12/Β/198403/Δ11 (4)
Σύναψη σύμβασης μίσθωσης λεωφορείου από την Ανώ−

τατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς − Ιωαννίνων 
για τη μεταφορά φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2014−
2015. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
α) Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 1 του Ν. 2083/1992, 

όπως αυτή έχει προστεθεί με την παρ.4 του άρθρου 3 του 
Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 22α 
του άρθρου 80 και του στοιχείου λδ της παρ.2 του άρθρου 
5 του Ν. 4009/2011 και του άρθρου 5 παρ.1 του Ν. 4076/2012. 

β) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

γ) Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α΄). 

δ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση 
του Υπουργείου Οικονομικών, κ.λπ.».

ε) Τις διατάξεις της αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφασης 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β΄).

στ) Το αριθμ. πρωτ. 649/5−9−2014 έγγραφο της Ανώ−
τατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς − Ιωαννίνων 
και την αριθμ. 343/7−8−2014 πράξη της Διοικούσας Επι−
τροπής της.

η) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού 
του Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς − Ιω−
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αννίνων (ΚΑΕ 0828) ύψους 10.000 € (δέκα χιλιάδων ευρώ) 
για το οικ. έτος 2014 και ύψους 14.000 €(δέκα τεσσάρων 
χιλιάδων ευρώ) για το οικ. έτος 2015 χωρίς αύξηση της 
κρατικής επιχορήγησης προς την ΑΕΑ.

θ) Την αριθμ. 867/3−10−2014 (ΑΔΑ: 7Γ5946Ψ8ΝΧ−ΘΛΡ) 
Απόφαση δέσμευσης της πίστωσης των 10.000 € στον 
ΚΑΕ 0828 του προϋπολογισμού της ΑΕΑ οικ. έτους 2014.

ζ) την με αριθμ. 158759/Δ12/3−10−2014 απόφαση του 
υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Έγκρι−
ση ανάληψης υποχρέωσης επόμενου οικ. έτους της Ανώ−
τατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς −Ιωαννίνων 
ΚΑΕ 0828», αποφασίζουμε:

1. Επιτρέπουμε τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, για τη μίσθωση λεωφορείου από 
την ΑΕΑ Βελλάς −Ιωαννίνων για τη μεταφορά φοιτητών 
στη διαδρομή Ιωάννινα−Βελλάς −Ιωάννινα για το τρέχον 
ακαδημαϊκό έτος.

2. Η δαπάνη που προκαλείται από την ανωτέρω μίσθω−
ση ανέρχεται στο ποσό των 24.000,00 € (είκοσι τεσσά−
ρων χιλιάδων ευρώ) και καλύπτεται από τις πιστώσεις 
του Προϋπολογισμού του Ανώτατης Εκκλησιαστικής 
Ακαδημίας Βελλάς − Ιωαννίνων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 8 Δεκεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

    F 
 Αριθμ. 5689/155586 (5)
Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων 

για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 1308/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
(ΕΚ) 288/2009 της Επιτροπής και (ΕΕ) 500/2014 της 
Επιτροπής, σχετικά με την υλοποίηση του σχεδίου 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 62 παρ. 2, του Ν. 4235/2014 «Διοικητικά 

μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της 
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα−
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32).

β) Του άρθρου 29 του Ν. 3147/2003 (Α΄ 135) περί «ρύθ−
μιση θεμάτων ΟΠΕΚΕΠΕ και ΟΠΕΓΕΠ».

γ) Των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημο−
σίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247), όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ισχύει.

δ) Του Ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και 
κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής 
νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτρο−

φών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλ−
λες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32).

ε) Του Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου 
Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 160).

στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που τέθηκε σε 
ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποί−
ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά όργανα» (Α΄ 98).

ζ) Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 194).

η) Του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 134).

θ) Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νο−
μοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμ−
βάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τρο−
ποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και 
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Α΄64).

ι) Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημο−
σίου» (Α΄ 150).

2. Τους Κανονισμούς:
α) (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου (L 347/20−12−2013) «για τη θέσπιση κοι−
νής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και 
την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 922/1972, 
(ΕΟΚ) αριθμ. 234/79, (ΕΚ) αριθμ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθμ. 
1234/2007 του Συμβουλίου

β) (ΕΚ) 288/2009, της Επιτροπής (L 94/8−4−2009) «για τη 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονι−
σμού (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά 
τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης για την προμήθεια 
οπωροκηπευτικών, μεταποιημένων οπωροκηπευτικών 
και προϊόντων μπανάνας στα παιδιά σε εκπαιδευτικά 
ιδρύματα στο πλαίσιο σχεδίου προώθησης της κατα−
νάλωσης φρούτων στα σχολεία», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

γ) (ΕΕ) 500/2014 της Επιτροπής που συμπληρώνει τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου με την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 288/2009 της Επιτροπής όσον 
αφορά τη χορήγηση ενίσχυσης για συνοδευτικά μέτρα 
στο πλαίσιο καθεστώτος προώθησης της κατανάλωσης 
οπωροκηπευτικών στα σχολεία.

δ) (ΕΕ) 221/2014 της Επιτροπής για την τροποποίηση 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 288/2009

ε) (ΕΚ) 2220/1985 «περί καθορισμού λεπτομερειών 
εφαρμογής του καθεστώτος εγγυήσεων για τα γεωρ−
γικά προϊόντα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. α) Την αριθμ. Υ48/09−07−2012 (ΦΕΚ 2105/Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
αναπληρωτή Υπουργού οικονομικών Χ. Σταϊκούρα».

β) Τις αριθμ. 35130/739/9−8−2010 (Β΄ 1291) και αριθμ. 
Π1/3305/3.11.2010 (Β΄ 1789) υπουργική απόφαση.

4. Την αριθμ. 2/47672/ΔΠΓΚ/10−07−2014 απόφαση περί 
έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης.

5. Το αριθμ. 102717/15.7.2014 έγγραφο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

απόφασης προκαλείται, για το έτος 2015, δαπάνη σε βά−
ρος του Κρατικού προϋπολογισμού ύψους 4.483.600,00 
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ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από ενωσιακή χρη−
ματοδότηση μέχρι του ποσού του 3.143.600,00 ευρώ 
και θα βαρύνει τον ΕΛΕΓΕΠ και κατά το υπόλοιπο μέ−
ρος (1.340.00,00 ευρώ), από τις πιστώσεις του Π/Υ του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ε.Φ. 
29−110, ΚΑΕ 5423), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση, καθορίζονται τα αναγκαία 
συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων 
23 και 217 του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του Κανο−
νισμού (ΕΚ) 288/2009 της Επιτροπής και του Κανονι−
σμού 500/2014 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν, σχετικά με την υλοποίηση του σχεδίου 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία.

Άρθρο 2
Στόχοι εθνικής στρατηγικής

Η εφαρμογή του Σχεδίου στοχεύει:
1. Στη διαρκή αύξηση του μεριδίου των οπωροκηπευ−

τικών στο διαιτολόγιο των παιδιών στο στάδιο της δι−
αμόρφωσης των διατροφικών συνηθειών τους.

2. Στην αύξηση της βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθε−
σμης κατανάλωσης οπωροκηπευτικών και στη βελτίωση 
των διατροφικών συνηθειών των παιδιών.

3. Στην επίτευξη των στόχων της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής, ιδίως τη σταθεροποίησης των αγορών και 
τη διασφάλιση του εφοδιασμού τόσο στο παρόν όσο 
και στο μέλλον.

Άρθρο 3
Ομάδα στόχος

Το «Σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 
στα σχολεία» για το σχολικό έτος 2014−2015 θα εφαρμο−
στεί σε μαθητές των δημόσιων και ιδιωτικών δημοτικών 
σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των Περι−
φερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής 
Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Πε−
λοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας και των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και 
Χαλκιδικής.

Άρθρο 4
Περίοδος υλοποίησης

Περίοδος υλοποίησης του «Σχεδίου προώθησης της 
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία» ορίζεται το σχο−
λικό έτος 2014−2015.

Άρθρο 5
Επιλέξιμα προϊόντα

1. Τα προϊόντα που δύνανται να διατεθούν στα σχο−
λεία έχουν εγκριθεί με το αριθμ. Υ1/Γ.Π. 116370/9−11−2011 
έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης και είναι: 

μήλα,
αχλάδια,
πορτοκάλια,
μανταρίνια,
σταφύλια,
ροδάκινα,
νεκταρίνια,

βερίκοκα,
ντομάτα τύπου cherry,
αγγουράκια,
φυσικός χυμός πορτοκάλι,
φυσικός χυμός ροδάκινο,
φρουτοσαλάτα σε φυσικό χυμό φρούτου.
2. Από τα ανωτέρω, τα νωπά προϊόντα προέρχονται 

από καλλιέργειες στις οποίες εφαρμόζεται σύστημα 
ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με το εθνικό πρό−
τυπο agro 2 ή άλλο πρωτόκολλο παραγωγής γεωργι−
κών προϊόντων αναγνωρισμένο από το Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και είναι τουλάχιστον ποιοτικής 
κατηγορίας Ι.

3. Όλα τα προϊόντα εμπεριέχονται σε ατομική συσκευ−
ασία με κατάλληλο για τρόφιμο περιέκτη και έτοιμα 
προς άμεση κατανάλωση.

4. Η επιλογή των προϊόντων που διανέμονται κάθε 
φορά γίνεται με βάση την εποχικότητα και τη διαθε−
σιμότητά τους κατά τη χρονική περίοδο υλοποίησης 
του σχεδίου.

Άρθρο 6
Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του Σχεδίου

Η υλοποίηση του «Σχεδίου προώθησης φρούτων στα 
σχολεία» πραγματοποιείται με ευθύνη των Υπουργείων 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων και Υγείας. Ειδικότερα:

1. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(ΥΠ.Α.Α.Τ.), εποπτεύει και παρακολουθεί την υλοποίηση 
του Σχεδίου, καθορίζει τη διαδικασία επιλογής των φο−
ρέων εκτέλεσης, αξιολόγησης και εκτέλεσης των συνο−
δευτικών μέτρων του Σχεδίου. Ως αρχή επαφής με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζεται το Τμήμα Πυρηνοκάρπων 
− Μηλοειδών της Διεύθυνσης ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής.

2. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο 
πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου καθορίζει τη διαδι−
κασία από την παραλαβή των προϊόντων στα σχολεία 
έως και τη διάθεση τους στους μαθητές καθώς και 
ενημερώνει σχετικά τους υπευθύνους των σχολείων.

3. Το Υπουργείο Υγείας εγκρίνει τον κατάλογο των 
προϊόντων που διανέμονται στην ομάδα στόχο. Επι−
πλέον σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων δύναται να συμμετέχει στην υλοποίηση 
των συνοδευτικών μέτρων του σχεδίου.

Άρθρο 7
Φορείς εκτέλεσης, αξιολόγησης και εκτέλεσης των 
συνοδευτικών μέτρων του Σχεδίου − Διαγωνισμοί

1. Φορέας εκτέλεσης του Σχεδίου και των μέτρων − 
δραστηριοτήτων επικοινωνίας είναι οποιοσδήποτε δη−
μόσιος ή ιδιωτικός φορέας που επιλέγεται με τη διε−
νέργεια διαγωνισμού.

2. Φορέας εκτέλεσης της αξιολόγησης της υλοποίησης 
του Σχεδίου, είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός 
φορέας που επιλέγεται με την διενέργεια διαγωνισμού.

3. Φορέας εκτέλεσης των συνοδευτικών μέτρων, είναι 
οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που επιλέ−
γεται με τη διενέργεια διαγωνισμού.

4. Για ανάδειξη του φορέα ή των φορέων της παρ. 1, 
προκηρύσσεται με διακήρυξη του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων δημόσιος ανοικτός διαγω−
νισμός υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και των 
προσφορών.
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5. Για την ανάδειξη του φορέα ή των φορέων των παρ. 
2 και 3, ανάλογα με το ύψος της δαπάνης, διενεργείται 
είτε πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, είτε εγχώριος ανοικτός διαγωνι−
σμός με διακήρυξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων. 

6. Σύμφωνα με τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις, 
αρμόδιες υπηρεσίες για τη διενέργεια των διαγωνισμών 
καθώς και για την εφαρμογή και τον έλεγχο του σχε−
δίου έως την αναγνώριση και εκκαθάριση του φακέλου 
πληρωμής, ορίζονται οι υπηρεσίες του Οργανισμού Πλη−
ρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανα−
τολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

7. Οι συμβάσεις με τους ανάδοχους συνάπτονται με 
τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως εντολοδόχο του Ελληνικού Δημο−
σίου. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
αποφασίζει σε κάθε στάδιο των διαγωνισμών και προ−
βαίνει επίσης σε έκδοση κατακυρωτικών αποφάσεων.

Άρθρο 8
Εγγυήσεις

1. Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς για την ανά−
δειξη του φορέα ή των φορέων εκτέλεσης του «Σχεδίου 
προώθησης φρούτων στα σχολεία» και των μέτρων−
δραστηριοτήτων επικοινωνίας, για την ανάδειξη του 
φορέα ή των φορέων εκτέλεσης της αξιολόγησης της 
υλοποίησης του σχεδίου και για την ανάδειξη του φο−
ρέα ή των φορέων εκτέλεσης των συνοδευτικών μέτρων 
καταθέτουν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εγγυητική επιστολή συμ−
μετοχής στο διαγωνισμό υπέρ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, ενώ ο ανά−
δοχος ή οι ανάδοχοι των έργων καταθέτουν εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης αορίστου χρόνου, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. 

2. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει σε μερική ή ολική απο−
δέσμευση των εγγυητικών επιστολών της παραγράφου 
1, σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική κείμενη νομο−
θεσία. Ειδικότερα όσον αφορά την εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης, προβαίνει στις ανωτέρω πράξεις με 
εισήγηση της αρμόδιας Λ΄νσης Άμεσων Ενισχύσεων και 
Αγοράς − Τμήμα Λειτουργίας Αγοράς και Εφαρμογής 
Παρεμβάσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. βάσει της εξελικτικής 
πορείας του έργου και των υφιστάμενων πορισμάτων 
ελέγχου.

Άρθρο 9
Παρακολούθηση

1. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καν. (ΕΚ) 288/2009 η 
παρακολούθηση του Σχεδίου για κάθε έτος υλοποίησης 
του, πραγματοποιείται από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με την αρ−
μόδια Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς − Τμήμα 
Λειτουργίας Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

2. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μεριμνά 
για τη διαδικασία της παραλαβής και διάθεσης των 
προϊόντων στην ομάδα στόχο. Η διαδικασία αυτή περι−
λαμβάνει τουλάχιστον:

α) Τον ορισμό των υπεύθυνων κάθε σχολείου για την 
παραλαβή των προϊόντων από τον εκπρόσωπο του φο−
ρέα εκτέλεσης, 

β) Τη συμπλήρωση και υπογραφή των:
β.1 «Πρωτόκολλο Παράδοσης − Παραλαβής Οπωρο−

κηπευτικών και μέτρων−δραστηριοτήτων επικοινωνίας 
στο Δημοτικό Σχολείο», 

β.2 «Πρωτόκολλο Υλοποίησης συνοδευτικών μέτρων 
στο Δημοτικό Σχολείο» όπως αυτά θα καθορίζονται με 
κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, 

γ) Τη διανομή του τελικού προϊόντος και την υλο−
ποίηση των συνοδευτικών μέτρων στην ομάδα στόχο, 

δ) Τη μέριμνα για την ανάρτηση της αφίσας σε εμ−
φανές σημείο του σχολείου.

Άρθρο 10
Έλεγχοι

Για την υλοποίηση του Σχεδίου πραγματοποιούνται 
έλεγχοι σύμφωνα με τις διατάξεις των Καν(ΕΚ) 396/2005 
και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου και του Καν(ΕΚ) 288/2009 και (ΕΕ) 543/2011 της 
Επιτροπής όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Άρθρο 11
Κυρώσεις

Οι κυρώσεις εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Καν. (ΕΚ) 288/2009 της Επιτροπής, όπως ισχύει, του 
Π.Δ. 60/2007, του Π.Δ. 118/2007 και του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 
32 Α/11/02/2014), καθώς και των εφαρμοστικών διατάξε−
ων που απορρέουν από αυτόν.

Άρθρο 12
Παράρτημα

Το παράρτημα Ι (ενδεικτικός κατάλογος των συνοδευ−
τικών μέτρων) προσαρτάται στην παρούσα απόφαση 
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

-
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

1. Διοργάνωση μαθημάτων γευσιγνωσίας, διοργάνω−
ση και διατήρηση μαθημάτων κηπουρικής, διοργάνωση 
επισκέψεων σε αγροκτήματα και παρόμοιες δραστηρι−
ότητες με σκοπό να φέρουν τα παιδιά σε επαφή με τη 
γεωργία, όπως:

1.1 Επισκέψεις των μαθητών σε αγροκτήματα για να 
γνωρίσουν τον τρόπο καλλιέργειας και παραγωγής των 
φρούτων και λαχανικών.

1.2 Δημιουργία σχολικών κήπων.
2. Μέτρα που αποσκοπούν στην εκπαίδευση των παι−

διών σχετικά με τη γεωργία, τις υγιεινές διατροφικές 
συνήθειες και τα περιβαλλοντικά θέματα που συνδέο−
νται με την παραγωγή, τη διανομή και την κατανάλωση 
οπωροκηπευτικών, όπως:

2.1 Οργάνωση θεατρικών παραστάσεων.
2.2 Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για παιδιά, 

γονείς και δασκάλους.
2.3 Διοργάνωση διαγωνισμών μαγειρικής με τη συμ−

μετοχή των παιδιών.
3. Μέτρα που αποβλέπουν στη στήριξη της διανομής 

προϊόντων και συνάδουν με τους στόχους του σχεδίου 
για την προώθηση της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών 
στα σχολεία.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΝΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ 

   F 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)

α) Στην με αριθμό 130/2/18.11.2014 απόφαση της Επι−

τροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων που δημοσι−
εύθηκε στο ΦΕΚ 3225/2.12.2014 (τεύχος Β΄), στη σελίδα 
37871 στο άρθρο 24, στον 3ο στίχο της παραγράφου 
24.2, διορθώνεται:

Το εσφαλμένο: «...26.2...», 
στο ορθό: «....32.2.....».
β)  Στην με αριθμό 130/2/18.11.2014 απόφαση της Επι−

τροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων που δημοσι−
εύθηκε στο ΦΕΚ 3225/2.12.2014 (τεύχος Β΄), στη σελίδα 
37876 στο άρθρο 35, στον 4ο στίχο της παραγράφου 
35.1, διορθώνεται:

Το εσφαλμένο: «...2014.»,
στο ορθό: «….2015.». 

 (Από την Επιτροπή Εποπτείας 
και Ελέγχου Παιγνίων)  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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