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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 89
25 Ιανουαρίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 518/9689
Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέ−
τρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ.
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671) και (ΕΚ) αριθ.
288/2009 της Επιτροπής (ΕΕ L 94 της 8.4.2009, σ. 38)
σχετικά με την υλοποίηση του Σχεδίου προώθησης
της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 62 παρ. 2 του N. 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 N. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων
αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων
και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄135).
γ) Των άρθρων 20, 66, 67, 68 και 77 του N. 4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν−
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις» (Α΄143).
δ) Του άρθρου 2, υποπαρ. Δ9 του Ν. 4336/2015 (Α΄94).
ε) Του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄194), όπως ισχύει.
στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).
2. Τους Κανονισμούς, όπως ισχύουν:
α) (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013,
για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωρ−
γικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών
(ΕΟΚ) αριθ. 922/1972, (ΕΟΚ) αριθ. 234/1979, (ΕΚ) αριθ.
1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ
L 347, 20.12.2013, σ. 671).

β) (ΕΚ) αριθ. 288/2009 της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου
2009, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου
όσον αφορά τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης για
την προμήθεια οπωροκηπευτικών, μεταποιημένων οπω−
ροκηπευτικών και προϊόντων μπανάνας στα παιδιά σε
εκπαιδευτικά ιδρύματα στο πλαίσιο σχεδίου προώθησης
της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία (ΕΕ L 094,
8.4.2009, σ. 38).
3. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολι−
τισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο−
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω−
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο−
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).
4. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 116).
5. α) Την αριθμ. Υ26/6−10−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο
Μπόλαρη» (Β΄ 2144/6.10.2015).
β) Την αριθ. Υ29/08−10−2015 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ−
γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168).
6. α) Το με αριθ. 643/12295/02.02.2015 έγγραφο του
Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών
Σχέσεων, με το οποίο κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή η Εθνική Στρατηγική προώθησης της κατανά−
λωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία για το σχολικό
έτος 2015 − 2016.
β) Την από 02.02.2015 αίτηση ενίσχυσης της Ελλάδας
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
γ) Την από 17.03.2015 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σχετικά με την κατανομή των ποσών του
σχεδίου προώθησης οπωροκηπευτικών στα σχολεία
για το σχολικό έτος 2015−2016.
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7. Τις εισηγήσεις:
α) Με αριθ. πρωτ. 101386/30.09.2015, 116350/06.11.2015
και 118392/10.11.2015 του Οργανισμού Πληρωμών και
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
β) Με αριθ. πρωτ. 4844/115557/22.10.2015 της Διεύθυν−
σης Συστημάτων Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
γ) Με αριθ. πρωτ. 4318/100250/01.10.2015 της Διεύθυν−
σης Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυ−
τικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
δ) Με αριθ. πρωτ. Φ.14/2648/154130/Δ1/16.10.2015 και
Φ.14/718/53301/Δ1/01.04.2015 του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
ε) Με αριθ. πρωτ. 2179/04.11.2015 έγγραφο του Τμήμα−
τος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
της Σχολής Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
στ) Με αριθ. πρωτ. Υ1/Γ.Π. 72736/01.10.2015 και Υ1/
Γ.Π.οικ.70772/14.09.2015 έγγραφα της Διεύθυνσης Δημό−
σιας Υγείας και το με αριθ. πρωτ. Υ1/Γ.Π. 116370/09.11.2011
της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας
Ζωής του Υπουργείου Υγείας καθώς και την με αριθ.
πρωτ. Γ1β/ΓΠοικ.70447/11−9−2015 εγκύκλιο του Υπ. Υγείας
αναφορικά με υγειονομικούς ελέγχους στα σχολεία για
το σχ. Έτος 2015−2016.
8. Τη με αριθ. πρωτ. 317/128958/23.11.2015 εισήγηση της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με
το άρθρο 24 παρ. 5 περ. ε΄ του Ν. 4270/2014.
9. Την αριθ. 2/58563/ΔΠΓΚ/3.11.2015 απόφαση έγκρι−
σης ανάληψης υποχρέωσης του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών (ΑΔΑ: 7ΚΓ4Η−ΖΡΩ), καθώς και την αριθ.
88/3290/13−01−2016 απόφαση δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ:
ΩΗΒΒ4653ΠΓ−2ΦΥ).
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται, για το έτος 2016, δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού προϋπολογισμού ύψους 4.483.600,00 ευρώ,
η οποία θα καλυφθεί από ενωσιακή χρηματοδότηση
μέχρι του ποσού του 3.143.600,00 ευρώ και θα βαρύνει
τον ΕΛΕΓΕΠ και κατά το υπόλοιπο μέρος (1.340.00,00
ευρώ), από τις πιστώσεις του Π/Υ του Υπουργείου Αγρο−
τικής 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
22, 23 και 217 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και
των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 288/2009,
όπως ισχύουν, σχετικά με την υλοποίηση του Σχεδίου
προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα
σχολεία (εφεξής Σχέδιο) για τη δωρεάν διανομή φρού−
των στα σχολεία.
Άρθρο 2
Στόχοι εθνικής στρατηγικής
Η εφαρμογή του Σχεδίου στοχεύει:
α) Στη διαρκή αύξηση του μεριδίου των οπωροκη−
πευτικών στο διαιτολόγιο των παιδιών στο στάδιο της
διαμόρφωσης των διατροφικών τους συνηθειών.

β) Στην αύξηση της βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθε−
σμης κατανάλωσης οπωροκηπευτικών και στη βελτίωση
των διατροφικών συνηθειών των παιδιών.
γ) Στην επίτευξη των στόχων της Κοινής Γεωργικής
Πολιτικής, ιδίως τη σταθεροποίηση των αγορών και τη
διασφάλιση του εφοδιασμού τόσο στο παρόν όσο και
στο μέλλον.
Άρθρο 3
Ομάδα στόχος
Σε εφαρμογή του άρθρου 22 του Καν. 1308/2013 και
των άρθρων 2 και 3 παρ. 5 του Καν. 288/2009, το Σχέ−
διο θα εφαρμοστεί κατά το σχολικό έτος 2015−2016
σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία (δημόσια και ιδιωτικά
συμπεριλαμβανομένων και των μειονοτικών σχολείων)
των Περιφερειών: Ηπείρου (Δ/νσεις Π.Ε.: Άρτας, Ιωαννί−
νων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας), Θεσσαλίας (Δ/νσεις Π.Ε.:
Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Σποράδων),
Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης (Δ/νσεις Π.Ε: Δράμας,
Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Θάσος), Δυτ. Μα−
κεδονίας (Δ/νσεις Π.Ε.: Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης,
Φλώρινας), Βορείου Αιγαίου (Δ/νσεις Π.Ε: Λέσβου, Σά−
μου, Χίου, Ικαρίας, Λήμνου), Δυτικής Ελλάδας (Δ/νσεις
Π.Ε: Αιτωλ/νίας, Αχαΐας, Ηλείας), Ιονίων νήσων (Δ/νσεις
Π.Ε: Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφ/νίας, Λευκάδας, Ιθάκης),
Κρήτης (Δ/νσεις Π.Ε: Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης,
Χανίων), Νοτίου Αιγαίου (Δ/νσεις Π.Ε: Δωδεκανήσου,
Κυκλάδων), Πελοποννήσου (Δ/νσεις Π.Ε: Αργολίδας, Αρ−
καδίας, Μεσσηνίας, Κορινθίας, Λακωνίας), και στις Περι−
φερειακές Ενότητες: Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας,
Σερρών, Χαλκιδικής, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθι−
ώτιδας, και Φωκίδας και από την Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης στους Δήμους Αμπελοκήπων−Μενεμένης,
Νεάπολης−Συκεών, Ευόσμου και Παύλου Μελά και από
την Περιφέρεια Αττικής στους Δήμους Αχαρνών, Φυλής,
Νίκαιας−Αγίου Ιωάννη Ρέντη και Περάματος.
Άρθρο 4
Περίοδος υλοποίησης
Περίοδος υλοποίησης του Σχεδίου ορίζεται το σχο−
λικό έτος 2015−2016.
Άρθρο 5
Επιλέξιμα προϊόντα
1. Τα προϊόντα που πρόκειται να διανεμηθούν στα
σχολεία κατά το σχολικό έτος 2015−2016, βάσει της επο−
χικότητας και της διαθεσιμότητας τους, είναι τα εξής:
• Μήλα
• Πορτοκάλια
• Κομπόστα ροδάκινο σε ατομική συσκευασία
• Κορινθιακή σταφίδα
• Ξερά σύκα
2. Τα προϊόντα της παρ. 1 δεν περιέχουν καθόλου πρό−
σθετη ζάχαρη ή πρόσθετες γλυκαντικές ύλες, σύμφωνα
με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 23 του
Καν. 1308/2013 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του
άρθρου 3 του Καν. 288/2009.
3. Τα νωπά προϊόντα της παρ. 1 προέρχονται από καλ−
λιέργειες στις οποίες εφαρμόζεται Σύστημα Ολοκλη−
ρωμένης Διαχείρισης, σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα
της σειράς AGRO 2 ή άλλο αναγνωρισμένο ιδιωτικό
πρωτόκολλο παραγωγής πιστοποιημένων γεωργικών
προϊόντων και είναι τουλάχιστον ποιοτικής κατηγορίας Ι.
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4. Όλα τα προϊόντα της παρ. 1 εμπεριέχονται σε ατο−
μική συσκευασία με κατάλληλο, για τρόφιμο, περιέκτη
και είναι έτοιμα προς άμεση κατανάλωση.
Άρθρο 6
Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του Σχεδίου
Η υλοποίηση του Σχεδίου πραγματοποιείται με ευθύνη
των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας και
των Γενικών Διευθύνσεων Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών και των
Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Περιφερειακών Ενοτήτων.
Ειδικότερα:
1. α) Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων εποπτεύει και παρακολουθεί την υλοποίηση του
Σχεδίου, καθορίζει τη διαδικασία επιλογής των φορέ−
ων υλοποίησης του Σχεδίου και των συνοδευτικών του
μέτρων και συμμετέχει στη διενέργεια των ελέγχων
σύμφωνα με το άρθρο 10.
β) Το Τμήμα Δενδρωδών Καλλιεργειών της Διεύθυνσης
Συστημάτων Καλλιέργειας της Γενικής Διεύθυνσης Βι−
ώσιμης Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται ως η αρχή επαφής
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
γ) Οι Υπηρεσίες του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγ−
χου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζονται ως αρμόδιες για τη
διενέργεια των διαγωνισμών του άρθρου 8, την παρα−
κολούθηση και τον έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 10,
έως και την αναγνώριση και εκκαθάριση του φακέλου
πληρωμής.
2. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου εποπτεύει τις εκ−
παιδευτικές δράσεις, υποδεικνύει και εγκρίνει τα συνο−
δευτικά μέτρα του Σχεδίου, μεριμνά για την υλοποίησή
τους, μεριμνά για τη διαδικασία της παραλαβής των
προϊόντων, καθορίζει τη διαδικασία από την παραλαβή
των προϊόντων στα σχολεία έως και τη διάθεση τους
στους μαθητές και ενημερώνει σχετικά τους υπευθύ−
νους των σχολείων, και μεριμνά για την, τουλάχιστον
μία φορά κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Σχεδίου,
πραγματοποίηση ενημερωτικής διδασκαλίας σχετικά με
την υγιεινή διατροφή και ειδικότερα την αναγκαιότητα
συμμετοχής των φρούτων και λαχανικών στο καθημερι−
νό διαιτολόγιο των παιδιών, στο πλαίσιο της «Ευέλικτης
Ζώνης» στα σχολεία.
3. Το Υπουργείο Υγείας εγκρίνει τον κατάλογο των
προϊόντων που διανέμονται στην ομάδα στόχο.
4. Οι Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών και οι
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς και οι Υγειονομικές
Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας
συμμετέχουν στη διενέργεια των ελέγχων σύμφωνα
με το άρθρο 10.
Άρθρο 7
Αιτήσεις ενίσχυσης, καταβολή της ενίσχυσης,
αναστολή και ανάκληση της έγκρισης
1. Η αίτηση ενίσχυσης για να είναι έγκυρη υποβάλλεται
από τους φορείς του άρθρου 6 παρ. 2 του Καν. 288/2009
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συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά της παρ. 4 του
παρόντος, κατά περίπτωση, στο Τμήμα Λειτουργίας
Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων της Διεύθυνσης
Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σύμ−
φωνα με το υπόδειγμα V του Παραρτήματος III του
άρθρου 14 της παρούσας.
2. α) Με εξαίρεση περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι
αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται το αργότερο την
τελευταία ημέρα του τρίτου μήνα που έπεται της ημε−
ρομηνίας ολοκλήρωσης της διανομής των προϊόντων
στα εκπαιδευτικά ιδρύματα του άρθρου 3.
β) Οι αιτήσεις ενίσχυσης:
αα) Για την αγορά του προϊόντος, καλύπτουν περίοδο
τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακών μηνών υλοποίησης
του Σχεδίου και υποβάλλονται μετά την ολοκλήρωση
της ανωτέρω περιόδου.
ββ) Για τη μεταφορά και διανομή των προϊόντων στους
μαθητές, για τη σχεδίαση/εκτύπωση και τη διανομή της
αφίσας του Σχεδίου, τη διανομή τετραδίων και τα συ−
νοδευτικά μέτρα, υποβάλλονται μετά την ολοκλήρωση
του προγράμματος.
3. α) Η καταβολή της ενίσχυσης στους αιτούντες της
παρ. 1 του άρθρου 11 του Καν. 288/2009, πραγματοποι−
είται κατόπιν:
αα) Υποβολής στο Τμήμα Λειτουργίας Αγοράς και
Εφαρμογής Παρεμβάσεων της Διεύθυνσης Άμεσων Ενι−
σχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. του τιμολογίου
για τις ποσότητες των προϊόντων που διανεμήθηκαν,
στο οποίο αναγράφονται οι αριθμοί των αντίστοιχων
Δελτίων Αποστολής, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία,
καθώς και η τιμή ανά μονάδα προϊόντος.
ββ) Υποβολής των δικαιολογητικών της παρ. 4, κατά
περίπτωση.
β) Η καταβολή της ενίσχυσης στους αιτούντες της
παρ. 1α του άρθρου 11 του Καν. 288/2009, πραγματο−
ποιείται κατόπιν:
αα) της παράδοσης των σχετικών προϊόντων ή υπη−
ρεσιών και
ββ) των δικαιολογητικών της παρ. 4, κατά περίπτωση.
4. α) Η αίτηση ενίσχυσης, που αφορά στην αγορά των
προϊόντων συνοδεύεται από:
αα) Τη σχετική απόφαση κατακύρωσης.
ββ) Αντίγραφο της σχετικής σύμβασης μεταξύ
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και φορέα εκτέλεσης.
γγ) Αναλυτική κατάσταση διανομής, η οποία αποστέλ−
λεται ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις alexandra.koutri@
opekepe.gr και ioanna.gligori@opekepe.gr και ταχυ−
δρομικά σε μαγνητικό μέσο αποθήκευσης στο Τμήμα
Λειτουργίας Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων
της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην οδό Δομοκού 5, Τ.Κ. 104 45, Αθήνα,
η οποία περιλαμβάνει τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στα
οποία διανεμήθηκε το προϊόν, τον αριθμό των μαθητών
και τον αριθμό των προϊόντων ανά είδος που διανεμή−
θηκαν σε κάθε διανομή ανά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και
Περιφερειακή Ενότητα και φάση διανομής, σύμφωνα
με το υπόδειγμα VI του Παραρτήματος III του άρθρου
15 της παρούσας.
δδ) Τα έντυπα ελέγχου του υποδείγματος Ι του Πα−
ραρτήματος III του άρθρου 14 της παρούσας.
εε) Τα δελτία ανάλυσης υπολειμμάτων φυτοπροστα−
τευτικών προϊόντων της παρ. 4 περ. α΄ του άρθρου 10
της παρούσας.
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στστ) Δελτία αποστολής των προϊόντων, τα οποία
φέρουν την υπογραφή του υπευθύνου παραλαβής και
τη σφραγίδα του σχολείου − παραλήπτη, τον αριθμό,
της παρούσας απόφασης, βάσει της οποίας υλοποιεί−
ται το έργο, τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης και
την ένδειξη «για λογαριασμό του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. − Δ/νση
Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων, Τμήμα Λογιστηρίου
Πληρωμών Τρίτων».
ζζ) Πρωτόκολλα παράδοσης− παραλαβής και διανομής
του προϊόντος στα αντίστοιχα Εκπαιδευτικά Ιδρύμα−
τα, σύμφωνα με το υπόδειγμα II του Παραρτήματος
III του άρθρου 14 της παρούσας, συμπληρωμένα και
σφραγισμένα από τους υπεύθυνους των αντίστοιχων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και την επιτροπή ελέγχου
της κατά τόπο αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρει−
ας. Το ένα αντίγραφο του πρωτοκόλλου αποστέλλεται
από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην κατά τόπο Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία αποστέλλει τα
πρωτόκολλα παράδοσης−παραλαβής συγκεντρωτικά
και ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα με κάθε πρόσφορο μέσο,
όπως αυτό ορίζεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στο Τμή−
μα Λειτουργίας Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων
της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην οδό Δομοκού 5, Τ.Κ. 104 45, Αθήνα.
Μετά από τον έλεγχο των ανωτέρω παραστατικών
από το ως άνω αρμόδιο Τμήμα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και τον
ακριβή προσδιορισμό της ελεγχθείσας διανεμηθείσας
ποσότητας, εκδίδεται από τον ανάδοχο τιμολόγιο πώ−
λησης προς το Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών Τρίτων
της Διεύθυνσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ΑΦΜ 099019314, ΔΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ, για την
αξία του ήδη διανεμηθέντος προϊόντος, σύμφωνα με τη
σχετική διακήρυξη, το οποίο συνοδεύεται από φορο−
λογική και ασφαλιστική ενημερότητα, που εκδίδονται
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εκ−
δίδει απόδειξη αυτοπαράδοσης για την ποσότητα του
προς διανομή προϊόντος. Επί των τιμολογίων πώλησης
επιβάλλονται επιβαρύνσεις Φ.Π.Α., καθώς και οι νόμιμες
παρακρατήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
εθνικής νομοθεσίας.
β) Η αίτηση ενίσχυσης που αφορά στα μέτρα επικοι−
νωνίας του άρθρου 14 παρ. 1 του Καν. 288/2009 και του
άρθρου 5 παρ. 1 περ. β΄ υποπερ. iii του ιδίου ως άνω
Κανονισμού, όπως ορίζονται στο Παράρτημα II του άρ−
θρου 14 της παρούσας, συνοδεύεται από:
αα) Τα Πρωτόκολλα παράδοσης− παραλαβής των μέ−
τρων επικοινωνίας, σύμφωνα με το υπόδειγμα III του
Παραρτήματος III του άρθρου 14 της παρούσας, συμπλη−
ρωμένα και σφραγισμένα από τους υπεύθυνους των
αντίστοιχων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Η παραλαβή των
μέτρων επικοινωνίας συμπληρώνεται στο πρωτόκολλο
στη φάση διανομής που αυτά παραλαμβάνονται. Το ένα
αντίγραφο του πρωτοκόλλου αποστέλλεται από το Εκ−
παιδευτικό Ίδρυμα στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία αποστέλλει τα
πρωτόκολλα παράδοσης− παραλαβής συγκεντρωτικά
και ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα με κάθε πρόσφορο μέσο,
όπως αυτό ορίζεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στο Τμή−
μα Λειτουργίας Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων
της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην οδό Δομοκού 5, Τ.Κ. 104 45, Αθήνα.
ββ) Τιμολόγιο του αναδόχου προς το Τμήμα Λογι−
στηρίου Πληρωμών Τρίτων της Διεύθυνσης Πληρω−

μών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ΑΦΜ
099019314, ΔΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ, σύμφωνα με τη σχετική
διακήρυξη. Επί των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών
επιβάλλονται επιβαρύνσεις Φ.Π.Α. καθώς και οι νόμιμες
παρακρατήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
εθνικής νομοθεσίας.
γγ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του
αναδόχου, που εκδίδονται σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
γ) Η αίτηση ενίσχυσης που αφορά στα συνοδευτικά
μέτρα του άρθρου 5 παρ. 1 περ. β΄ υποπερ. iν του Καν.
288/2009, όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι του άρθρου
14 της παρούσας, συνοδεύεται από:
αα) Πρωτόκολλα παράδοσης− παραλαβής των συνο−
δευτικών μέτρων, σύμφωνα με το υπόδειγμα IV του
άρθρου 14 της παρούσας, συμπληρωμένα και σφραγι−
σμένα από τους υπεύθυνους των αντίστοιχων Εκπαι−
δευτικών Ιδρυμάτων. Η παραλαβή των μέτρων επικοι−
νωνίας συμπληρώνεται στη φάση διανομής που αυτά
παραλαμβάνονται. Το ένα αντίγραφο του πρωτοκόλλου
αποστέλλεται από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην κατά
τόπο αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
η οποία αποστέλλει τα πρωτόκολλα παράδοσης−πα−
ραλαβής συγκεντρωτικά και ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα
με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως αυτό ορίζεται από τον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στο Τμήμα Λειτουργίας Αγοράς και Εφαρ−
μογής Παρεμβάσεων της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύ−
σεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην οδό Δομοκού
5, Τ.Κ. 104 45, Αθήνα.
ββ) Τιμολόγιο του αναδόχου προς το Τμήμα Λογι−
στηρίου Πληρωμών Τρίτων της Διεύθυνσης Πληρω−
μών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ΑΦΜ
099019314, ΔΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ, για την αξία των συνο−
δευτικών μέτρων.
γγ) Παραστατικά (ιδίως τιμολόγια παροχής υπηρεσιών,
τιμολόγια αγοράς υλικών), τα οποία πιστοποιούν την
υλοποίηση της δράσης. Επί των τιμολογίων παροχής
υπηρεσιών επιβάλλονται επιβαρύνσεις Φ.Π.Α. καθώς και
οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της
κείμενης εθνικής νομοθεσίας.
δδ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του
αναδόχου, που εκδίδονται σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
δ) Η αίτηση ενίσχυσης που αφορά στη μεταφορά και
διανομή των προϊόντων στους μαθητές, η οποία απο−
στέλλεται από τον ανάδοχο στο Τμήμα Λειτουργίας
Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων της Διεύθυνσης
Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην
οδό Δομοκού 5, Τ.Κ. 104 45, Αθήνα, συνοδεύεται από:
αα) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Επί των τιμολο−
γίων παροχής υπηρεσιών επιβάλλονται επιβαρύνσεις
Φ.Π.Α. καθώς και οι νόμιμες παρακρατήσεις, σύμφωνα
με τις διατάξεις της κείμενης εθνικής νομοθεσίας.
ββ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του
αναδόχου, που εκδίδονται σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
5. Οι φορείς υλοποίησης κατά τη σύναψη των συμβά−
σεων του άρθρου 8 της παρούσας, υποβάλλουν στον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986
(Α΄75), στην οποία δεσμεύονται για την τήρηση των
οριζομένων στις παρ. 1, 2 και 3, κατά περίπτωση, του
άρθρου 7 του Καν. 288/2009.
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6. Η ενίσχυση καταβάλλεται στους αιτούντες εντός
τριών (3) μηνών από την ημέρα υποβολής της ορθά
συμπληρωμένης και έγκυρης αίτησης ενίσχυσης.
7. Αν διαπιστωθεί ότι κάποιος από τους αιτούντες ενί−
σχυση δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις των άρθρων
6, 7 και 10 του Καν. 288/2009 ή κάθε άλλη υποχρέωση
που προκύπτει από αυτόν ή/και από τις διατάξεις της
παρούσας απόφασης, η έγκριση αναστέλλεται ή ανα−
καλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του
ανωτέρω Κανονισμού.
Άρθρο 8
Φορείς υλοποίησης
του Σχεδίου − Σύναψη συμβάσεων
1. α) Φορέας υλοποίησης του Σχεδίου και των μέτρων
επικοινωνίας του άρθρου 14 παρ. 1 του Καν. 288/2009
και του άρθρου 5 παρ. 1 περ. β΄ υποπερ. iii του ιδίου ως
άνω Κανονισμού, όπως ορίζονται στο Παράρτημα II του
άρθρου 14 της παρούσας, είναι οποιοσδήποτε δημόσιος
ή ιδιωτικός φορέας της παρ. 1 του άρθρου 7 της πα−
ρούσας που επιλέγεται με τη διενέργεια διαγωνισμού.
β) Φορέας υλοποίησης των συνοδευτικών μέτρων του
άρθρου 5 παρ. 1 περ. β΄ υποπερ. iν του του Καν. 288/2009,
όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 14 της
παρούσας είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός
φορέας της παρ. 1 του άρθρου 7 της παρούσας, που
επιλέγεται με τη διενέργεια διαγωνισμού.
2. α) Για την ανάδειξη του φορέα ή των φορέων της
παρ. 1 εφαρμόζεται η κείμενη εθνική και ενωσιακή νο−
μοθεσία για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών, όπως κάθε φορά ισχύει.
β) Οι συμβάσεις με τους αναδόχους συνάπτονται με
τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως εντολοδόχο του Ελληνικού Δη−
μοσίου.
γ) Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
αποφασίζει σε κάθε στάδιο των διαγωνισμών και προ−
βαίνει στην έκδοση των σχετικών κατακυρωτικών απο−
φάσεων.
Άρθρο 9
Παραλαβή και διάθεση προϊόντων
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:
α) Ορίζει τους υπεύθυνους κάθε σχολείου για την πα−
ραλαβή των προϊόντων από τον εκπρόσωπο του φορέα
υλοποίησης.
β) Μεριμνά ώστε να συμπληρωθεί και να υπογραφεί
από τους υπευθύνους κάθε σχολείου:
αα) Το «Πρωτόκολλο Παράδοσης − Παραλαβής Οπω−
ροκηπευτικών στο Δημοτικό Σχολείο» (υπόδειγμα II του
Παραρτήματος III του άρθρου 14).
ββ) Το «Πρωτόκολλο Παράδοσης − Παραλαβής μέτρων
επικοινωνίας στο Δημοτικό Σχολείο» (υπόδειγμα III του
Παραρτήματος III του άρθρου 14).
γγ) Το «Πρωτόκολλο Παράδοσης − Παραλαβής συνο−
δευτικών μέτρων στο Δημοτικό Σχολείο» (υπόδειγμα IV
του Παραρτήματος III του άρθρου 14).
γ) Μεριμνά για τη διανομή του τελικού προϊόντος.
δ) Μεριμνά για την ανάρτηση της αφίσας του άρθρου
14 παρ. 1 του Καν. 288/2009 σε εμφανές σημείο του
σχολείου.
ε) Μεριμνά για την έγκαιρη αποστολή, σε όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς, της κατάστασης των σχολείων
στα οποία γίνεται η διανομή, με επικαιροποιημένο τον
αριθμό των μαθητών ανά σχολείο.
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Άρθρο 10
Παρακολούθηση− έλεγχοι− υποχρεώσεις
των αναδόχων− κυρώσεις
1. Η παρακολούθηση της υλοποίησης του Σχεδίου γί−
νεται από τις αρμόδιες αρχές της παρ. 1 του άρθρου 6
της παρούσας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12
του Καν. 288/2009.
2. Για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις διατά−
ξεις του Καν. 288/2009 και της παρούσας, διενεργούνται
διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι ως εξής:
α) Η αρμόδια αρχή της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6
της παρούσας διενεργεί διοικητικούς ελέγχους σύμφω−
να με τις παρ. 1, 2, 2α του άρθρου 13 του Καν. 288/2009.
β) Οι αρμόδιες αρχές της περ. α΄ της παρ. 1 και της
παρ. 4 του άρθρου 6 της παρούσας διενεργούν επι−
τόπιους ελέγχους σύμφωνα με τις παρ. 3, 4, και 5 του
άρθρου 13 του Καν. 288/2009, και ειδικότερα:
αα) Στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ως εξής:
Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις
τυποποίησης, συσκευασίας και αποθήκευσης των προϊό−
ντων σύμφωνα με το Παράρτημα V του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 543/2011, από τους ποιοτικούς ελεγκτές των Περι−
φερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού
Ελέγχου στην περιοχή ευθύνης των οποίων βρίσκονται
οι μονάδες τυποποίησης, συσκευασίας και αποθήκευσης
του αναδόχου. Ο ανάδοχος ειδοποιεί τουλάχιστον 24
ώρες πριν την αποστολή των προϊόντων για την απο−
στολή τους, το κατά τόπο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο
Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου, τη Διεύθυν−
ση Συστημάτων Καλλιέργειας της Γενικής Διεύθυνσης
Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής και τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ο
ποιοτικός ελεγκτής μετά από δειγματοληψία συντάσσει
έντυπο ελέγχου εις τριπλούν, σύμφωνα με το υπόδειγμα
Ι του Παραρτήματος III του άρθρου 14 της παρούσας.
Ένα αντίγραφο τηρείται στο αρχείο του Περιφερειακού
Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου και
τα υπόλοιπα παραδίδονται στον ανάδοχο, ο οποίος
τηρεί το ένα εκ των δύο στο αρχείο του και αποστέλ−
λει από ένα αντίγραφο τηλεομοιοτυπικά στις Διευθύν−
σεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η διανομή των οπωροκηπευτικών, στη
Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας του ΥΠΑΑ και Τ
και ένα τηρείται στον φάκελο με τα δικαιολογητικά, ο
οποίος αποστέλλεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Τα φορτηγά
ψυγεία στα οποία φορτώνονται τα νωπά προϊόντα από
το χώρο τυποποίησης, σφραγίζονται από ποιοτικούς
ελεγκτές των αρμόδιων Περιφερειακών Κέντρων Προ−
στασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου προκειμένου να
μεταφέρουν τα προϊόντα. Επιπλέον των ελέγχων της
παρούσας υποπερίπτωσης, για κάθε παρτίδα μεταποιη−
μένων προϊόντων λαμβάνεται δείγμα κατά τη φόρτωση
για τη διενέργεια ελέγχων ποσοτικής ανάλυσης περιε−
χομένων συστατικών και για τον έλεγχο της εφαρμογής
της παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας. Οι αναλύσεις
διεξάγονται σε εργαστήρια διαπιστευμένα κατά το πρό−
τυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/I.E.C. 17025/2005 και η σχετική δαπά−
νη βαρύνει τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος αποστέλλει ένα
αντίγραφο του ελέγχου του προηγούμενου εδαφίου στο
Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού
Ελέγχου και ένα αντίγραφο τηλεομοιοτυπικά στις Διευ−
θύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η διανομή των οπωροκηπευτικών, στη
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Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας του ΥΠΑΑ και Τ
και ένα τηρείται στον φάκελο με τα δικαιολογητικά, ο
οποίος αποστέλλεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
ββ) Κατά την παράδοση των οπωροκηπευτικών.
γ) Οι αρμόδιες αρχές των περ. α΄ και γ΄ της παρ. 1
και της παρ. 4 του άρθρου 6 της παρούσας διενεργούν
επιτόπιους ελέγχους:
αα) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 του Καν.
288/2009, διενεργούνται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα
έλεγχοι που αφορούν την υλοποίηση του Σχεδίου
ββ) Στα εκπαιδευτικά ιδρύματα διενεργούνται και
έκτακτοι ποιοτικοί έλεγχοι από ποιοτικούς ελεγκτές
των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια−
τρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, όποτε κρίνεται
σκόπιμο, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα προς δι−
ανομή οπωροκηπευτικά τηρούν τις ισχύουσες ποιοτικές
προδιαγραφές.
δ) Οι αρμόδιες αρχές των περ. α΄ και γ΄ της παρ. 1
του άρθρου 6 της παρούσας διενεργούν επιτόπιους
ελέγχους σύμφωνα με τις παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου
13 του Καν. 288/2009, στις εγκαταστάσεις του αναδόχου.
3. Για κάθε επιτόπιο έλεγχο, η αρμόδια αρχή ελέγχου
συντάσσει έκθεση ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 13
παρ. 8 του Καν. 288/2009, λαμβάνοντας υπόψη το έντυπο
ελέγχου του υποδείγματος Ι του Παραρτήματος III του
άρθρου 14 της παρούσας, τα πρακτικά των υποδειγμά−
των VII και VIII του ιδίου ως άνω Παραρτήματος, καθώς
και κάθε άλλο εύρημα.
4. α) Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει για κάθε
παρτίδα «δελτίο ανάλυσης υπολειμμάτων φυτοπροστα−
τευτικών προϊόντων» για τα νωπά και τα μεταποιημένα
προϊόντα.
β) Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει τα νωπά
προϊόντα με φορτηγά ψυγεία, τα μεταποιημένα προϊό−
ντα, τα μέτρα επικοινωνίας και τα συνοδευτικά μέτρα
με κατάλληλα μεταφορικά μέσα και να τα παραδίδει
σε καθορισμένους χώρους από τους υπεύθυνους των
σχολείων.
γ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί άρρηκτη την
ψυκτική αλυσίδα σε περίπτωση μεταφόρτωσης των νω−
πών προϊόντων.
6. Για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών, καθώς και για την καταβολή ποσού ίσου με τη
διαφορά μεταξύ του αρχικώς καταβληθέντος ποσού
και του ποσού που δικαιούται οι αιτών, εφαρμόζονται
οι διατάξεις των παρ. 9 και 10 του άρθρου 13 του Καν.
288/2009.
Άρθρο 11
Χρηματοδότηση του Σχεδίου− κατανομή δαπανών
Το ύψος της χρηματοδότησης του Σχεδίου για την πε−
ρίοδο υλοποίησης 2015− 2016 ανέρχεται σε 4.483.600,00
€ και αναλύεται ως εξής:
α) Η ενωσιακή δαπάνη ύψους 3.143.600,00 € κατανέ−
μεται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ

Προϊόν

2.439,433,60

ΦΠΑ προϊόντων

0

Μεταφορά και διανομή προϊόντων

75.446,40

ΦΠΑ μεταφοράς και διανομής
προϊόντων

0

Μέτρα επικοινωνίας

157.180,00

ΦΠΑ μέτρων επικοινωνίας

0

Συνοδευτικά μέτρα

471.540,00

ΦΠΑ συνοδευτικών μέτρων

0

Έλεγχοι

0

Σύνολο

3.143.600,00

β) Η εθνική δαπάνη ύψους 1.340.000,00 €, σύμφωνα
με τα άρθρο 23 παρ. 7 και 217 του Καν. 1308/2013, κα−
τανέμεται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ

Αγορά επιλέξιμων προϊόντων

572.212,82

ΦΠΑ προϊόντων

391.514,03

Μεταφορά και διανομή προϊόντων

17.697,30

ΦΠΑ μεταφοράς και διανομής
προϊόντων

21.423,05

Μέτρα επικοινωνίας

36.869,38

ΦΠΑ μέτρων επικοινωνίας

44.631,36

Συνοδευτικά μέτρα

110.608,15

ΦΠΑ συνοδευτικών μέτρων

133.894,07

Έλεγχοι

11.149,83

Σύνολο

1.340.000,00

Άρθρο 12
Κάλυψη δαπάνης
1. Το Σχέδιο υλοποιείται με εθνικές και ενωσιακές
πιστώσεις ύψους 4.483.600,00 € (τέσσερα εκατομμύρια
τετρακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες εξακόσια ευρώ).
2. Η ενωσιακή δαπάνη, για την εφαρμογή του Σχε−
δίου για το έτος 2015−2016, ύψους 3.143.600,00 € (τρία
εκατομμύρια εκατόν σαράντα τρεις χιλιάδες εξακόσια
ευρώ) βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 5521 του Ειδικού Λογαριασμού
Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.).
3. Η επιπλέον της ενωσιακής δαπάνης, εθνική δαπάνη
για την εφαρμογή του Σχεδίου, ύψους 1.340.000,00 €
(ένα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ)
βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και καλύπτεται από
τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 5423, έτους 2016.
Άρθρο 13
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, κα−
ταργούνται οι διατάξεις της αριθ. 5689/155586/8.1.2014
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων (B΄3337/11.12.2014), καθώς και κάθε άλλη, γε−
νική ή ειδική διάταξη, που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει
διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις
της παρούσας.
Άρθρο 14
Παραρτήματα
Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση τρία (3) Πα−
ραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της και έχουν ως εξής:
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿ
ȈȣȞȠįİȣĲȚțȐ ȂȑĲȡĮ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 5 ʌĮȡ. 1 ʌİȡ. ȕǯ, ȣʌȠʌİȡ. iv ĲȠȣ ȀĮȞ. 288/2009
ȉĮ ıȣȞȠįİȣĲȚțȐ ȝȑĲȡĮ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘ įȚĮȞȠȝȒ ıİ țȐșİ ȝĮșȘĲȒ:
Į) ȝȚĮȢ ȉȡȚıįȚȐıĲĮĲȘȢ ȆȣȡĮȝȓįĮȢ ȣȖȚİȚȞȠȪ ȉȡȩʌȠȣ ȗȦȒȢ ȖȚĮ țȐșİ ȝĮșȘĲȒ, Ȓ/țĮȚ
ȕ) İȞȩȢ ȈȣȞȠįİȣĲȚțȠȪ ĳȣȜȜĮįȓȠȣ ȠįȘȖȚȫȞ ȝİ ĲȓĲȜȠ « ȈȣȝȕȠȣȜȑȢ įȚĮĲȡȠĳȒȢ, ȐıțȘıȘȢ, ȥȣȤȠȜȠȖȓĮ
țĮȚ ȝĮȖİȚȡȚțȒȢ» ȖȚĮ țȐșİ ȝĮșȘĲȒ, Ȓ/țĮȚ
Ȗ) İȞȩȢ ȤȐȡĲȚȞȠȣ ĳĮțȑȜȠȣ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ 2 ıȠȣʌȜȐ țĮȚ 1 ʌĮȚȤȞȓįȚ ĲȪʌȠȣ ʌĮȗȜ ȖȚĮ țȐșİ ȝĮșȘĲȒ.

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿǿ



ȂȑĲȡĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 5 ʌĮȡ. 1 ʌİȡ. ȕǯ, ȣʌȠʌİȡ. iii ĲȠȣ ȀĮȞ. 288/2009
ȉĮ ȝȑĲȡĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘ įȚĮȞȠȝȒ İȞȩȢ įȚĮĳȘȝȚıĲȚțȠȪ ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȠȣ (ĲİĲȡȐįȚȠ) ıİ țȐșİ
ȝĮșȘĲȒ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȝȐįĮ ıĲȩȤȠ.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿǿǿ
ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ǿ
ǼȃȉȊȆȅ ǼȁǼīȋȅȊ
ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀȅ ȀǼȃȉȇȅ ȆȇȅȈȉǹȈǿǹȈ ĭȊȉȍȃ
Ȁǹǿ ȆȅǿȅȉǿȀȅȊ ǼȁǼīȋȅȊ …………………….
ȈȉȅǿȋǼǿǹ ĭȅȇǼǹ ǼȀȉǼȁǼȈǾȈ
ǹȡȚșȝȩȢ ȝȘĲȡȫȠȣ İȝʌȩȡȦȞ ȞȦʌȫȞ ȠʌȦȡȠțȘʌİȣĲȚțȫȞ:
ǼʌȦȞȣȝȓĮ:
ǹĭȂ:
ȆȁǾȇȅĭȅȇǿǼȈ ȈȊȈȀǼȊǹȈǿǹȈ- ĭȅȇȉȍȈǾȈ/ ȆǹȇǹȁǹǺǾȈ ȆȇȅȎȅȃȉȍȃ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ıȣıțİȣĮıȓĮȢ:
ǼȓįȠȢ țĮȚ ʌȡȠȑȜİȣıȘ ĲȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ:
ȀȦįȚțȩȢ ıȣıțİȣĮıĲȘȡȓȠȣ:
ǼȓįȠȢ ıȣıțİȣĮıȓĮȢ:
ǹȡȚșȝȩȢ ıȣıțİȣĮıȚȫȞ:
ȈȣȞȠȜȚțȩȢ ĮȡȚșȝȩȢ ĲİȝĮȤȓȦȞ ȞȦʌȫȞ ȠʌȦȡȠțȘʌİȣĲȚțȫȞ/ĳȡȠȣĲȠıĮȜȐĲĮȢ:
ȆȠıȩĲȘĲĮ/ ȀȚȜȐ:
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ĳȩȡĲȦıȘȢ/ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ:
ȉȩʌȠȢ ĳȩȡĲȦıȘȢ/ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ:
ȆȡȠȠȡȚıȝȩȢ (ȅȞȠȝĮıȓĮ ıȤȠȜİȓȠȣ):
ǹȡȚșȝȩȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ȝİĲĮĳȠȡȚțȠȪ ȝȑıȠȣ:
ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȘȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ:
ǹȡȚșȝȩȢ ǻİȜĲȓȠȣ ǹȞȐȜȣıȘȢ ȣʌȠȜİȚȝȝȐĲȦȞ ĳȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȫȞ ȠȣıȚȫȞ
ȉȒȡȘıȘ ĮȡȤİȓȠȣ ȝİ ĲĮ ȠȞȩȝĮĲĮ țĮȚ ĲȚȢ įȚİȣșȪȞıİȚȢ ĲȦȞ İțʌĮȚįİȣĲȚțȫȞ ȚįȡȣȝȐĲȦȞ ĲȦȞ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ʌȠȣ șĮ įȚĮĲȑșȘțĮȞ ıİ ĮȣĲȐ:

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ:

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ:



ȅ ǼȁǼīȀȉǾȈ
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ǿI
ȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅ ȆǹȇǹǻȅȈǾȈ-ȆǹȇǹȁǹǺǾȈ ȅȆȍȇȅȀǾȆǼȊȉǿȀȍȃ Ȉȉȅ
ǻǾȂȅȉǿȀȅ ȈȋȅȁǼǿȅ (*)
ȈȒȝİȡĮ, ĲȘȞ ……/...../…… ,
ıĲȠ………………..................................................................................................................................
(ȠȞȠȝĮıȓĮ ıȤȠȜİȓȠȣ)
(ĲĮȤȣįȡȠȝȚțȒ įȚİȪșȣȞıȘ)
(ʌİȡȚȠȤȒ)
Ƞ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȢ İțʌȡȩıȦʌȠȢ ț. ……………………….
ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȠȣ ȈȤİįȓȠȣ «ʌȡȠȫșȘıȘȢ ĲȘȢ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ ȠʌȦȡȠțȘʌİȣĲȚțȫȞ ıĲĮ ıȤȠȜİȓĮ»,
ȖȚĮ ĲȠ ıȤȠȜȚțȩ ȑĲȠȢ 2015-2016 ………………………….. ʌĮȡȑįȦıĮ ȝİ ĲȠ ǻİȜĲȓȠ ǹʌȠıĲȠȜȒȢ
…………..……………………………………….
(ǹȡȚșȝȩȢ- ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ)
ıĲȠȞ ț. ……………………………….……………, ȣʌİȪșȣȞȠ ĲȠȣ įȘȝȠĲȚțȠȪ
ıȤȠȜİȓȠȣ…………………………….. ……………………………………….ĲȘȢ ǻ/ȞıȘȢ ȆȡȦĲȠȕȐșȝȚĮȢ
ǼțʌĮȓįİȣıȘȢ .............…..................................
ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
ǹȡȚșȝȩȢ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ıȣıțİȣĮıȚȫȞ: ……………….
ǹȡȚșȝȩȢ ĮĲȠȝȚțȫȞ ıȣıțİȣĮıȚȫȞ ……………….
ǹȡȚșȝȩȢ ȝȒȜȦȞ ıİ țȐșİ ĮĲȠȝȚțȒ ıȣıțİȣĮıȓĮ ………..
ǹȡȚșȝȩȢ ʌȠȡĲȠțĮȜȚȫȞ ıİ țȐșİ ĮĲȠȝȚțȒ ıȣıțİȣĮıȓĮ ………..
ǹȡȚșȝȩȢ țȠȝʌȠıĲȫȞ ȡȠįȐțȚȞȠ ıİ țȐșİ ĮĲȠȝȚțȒ ıȣıțİȣĮıȓĮ ………..
ǹȡȚșȝȩȢ ıȣıțİȣĮıȚȫȞ ıĲĮĳȓįĮȢ ıİ țȐșİ ĮĲȠȝȚțȒ ıȣıțİȣĮıȓĮ ………..
ǹȡȚșȝȩȢ ıȣıțİȣĮıȚȫȞ ȟİȡȫȞ ıȪțȦȞ ıİ țȐșİ ĮĲȠȝȚțȒ ıȣıțİȣĮıȓĮ ………..
ǻǼȁȉǿȅ ȆǹȇǹȁǹǺǾȈ Ȁǹǿ ǻǿǹȃȅȂǾȈ ȉȅȊ ȆȇȅȎȅȃȉȅȈ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ ȆǹȇǹȁǹǺǾȈ

ȆȇȅȎȅȃ
(İȓįȠȢ)

ǹǻǿǹĬǼȉǼȈ
ȆȅȈȅȉǾȉǼȈ
(ıİ ĲİȝȐȤȚĮ
ıİ
ıȣıțİȣĮıȚȫȞ
)

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿ
ǹ
ǻǿǹȃȅȂǾȈ
ȈȉȅȊȈ
ȂǹĬǾȉǼȈ

ȆȅȈȅȉǾȉǹ
ȆǹȇǹȁǹǺǾȈ
(ĲİȝȐȤȚĮ
ıȣıțİȣĮıȚȫȞ)

ȆǹȇǹȉǾ
ȇǾȈǼǿȈ

ȂȒȜĮ
ȆȠȡĲȠțȐȜȚĮ
ȀȠȝʌȩıĲİȢ
ȡȠįȐțȚȞȠ ıİ
ĮĲȠȝȚțȒ
ıȣıțİȣĮıȓĮ
ȈȣıțİȣĮıȓİȢ
țȠȡȚȞșȚĮțȒȢ
ıĲĮĳȓįĮȢ
ȈȣıțİȣĮıȓİȢ
ȟİȡȫȞ ıȪțȦȞ
īǿǹ ȉȅȃ ĭȅȇǼǹ ǼȀȉǼȁǼȈǾȈ
( ȣʌȠȖȡĮĳȒ ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡȐįȠıȘ)

ȅ ǹȆȅǻǼȀȉǾȈ
(ȣʌȠȖȡĮĳȒ țĮȚ ıĳȡĮȖȓįĮ Įʌȩ ĲȠȞ ȣʌİȪșȣȞȠ
ĲȠȣ ıȤȠȜİȓȠȣ)

*ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ İȚȢ ĲȡȚʌȜȠȪȞ, ȑȞĮ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĮʌȠıĲȑȜȜİĲĮȚ ıĲȠȞ ȅȆǼȀǼȆǼ Įʌȩ ĲȠ ǻȘȝȠĲȚțȩ ȈȤȠȜİȓȠ, ȑȞĮ
ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ʌĮȡĮȝȑȞİȚ ıĲȠ ĮȡȤİȓȠ ĲȠȣ

ĳȠȡȑĮ İțĲȑȜİıȘȢ

țĮȚ

ȑȞĮ ʌĮȡĮȝȑȞİȚ

ıĲȠ ĮȡȤİȓȠ ĲȠȣ ǻȘȝȠĲȚțȠȪ

ȈȤȠȜİȓȠȣ.
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ Iǿǿ
ȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅ ȆǹȇǹǻȅȈǾȈ-ȆǹȇǹȁǹǺǾȈ ȂǼȉȇȍȃ ǼȆǿȀȅǿȃȍȃǿǹȈ Ȉȉȅ
ǻǾȂȅȉǿȀȅ ȈȋȅȁǼǿȅ (*)
ȈȒȝİȡĮ, ĲȘȞ ……/...../…… ,
ıĲȠ……………….....................................................................................................................
.............
(ĲĮȤȣįȡȠȝȚțȒ įȚİȪșȣȞıȘ)
(ȠȞȠȝĮıȓĮ ıȤȠȜİȓȠȣ)
(ʌİȡȚȠȤȒ)
Ƞ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȢ İțʌȡȩıȦʌȠȢ ț. ……………………….
ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȠȣ ȈȤİįȓȠȣ «ʌȡȠȫșȘıȘȢ ĲȘȢ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ ȠʌȦȡȠțȘʌİȣĲȚțȫȞ ıĲĮ
ıȤȠȜİȓĮ», ȖȚĮ ĲȠ ıȤȠȜȚțȩ ȑĲȠȢ 2015-2016 ………………………….. ʌĮȡȑįȦıĮ ȝİ ĲȠ ǻİȜĲȓȠ
ǹʌȠıĲȠȜȒȢ …………..……………………………………….
(ǹȡȚșȝȩȢ- ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ)
ıĲȠȞ ț. ……………………………….……………, ȣʌİȪșȣȞȠ
ĲȠȣ įȘȝȠĲȚțȠȪ ıȤȠȜİȓȠȣ…………………………….. ……………………………………….ĲȘȢ
ǻ/ȞıȘȢ ȆȡȦĲȠȕȐșȝȚĮȢ ǼțʌĮȓįİȣıȘȢ .............…..................................
ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
ǹĳȓıĮ ĲȠȣ İȣȡȦʌĮȧțȠȪ ıȤİįȓȠȣ ʌȡȠȫșȘıȘȢ ĲȘȢ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ ĳȡȠȪĲȦȞ
ǹȡȚșȝȩȢ ĲİĲȡĮįȓȦȞ
…………

īǿǹ ȉȅȃ ĭȅȇǼǹ ǼȀȉǼȁǼȈǾȈ
( ȣʌȠȖȡĮĳȒ ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡȐįȠıȘ)
ȣʌİȪșȣȞȠ

..……….

ȅ ǹȆȅǻǼȀȉǾȈ
(ȣʌȠȖȡĮĳȒ țĮȚ ıĳȡĮȖȓįĮ Įʌȩ ĲȠȞ
ĲȠȣ ıȤȠȜİȓȠȣ)

*ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ İȚȢ ĲȡȚʌȜȠȪȞ, ȑȞĮ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĮʌȠıĲȑȜȜİĲĮȚ ıĲȠȞ ȅȆǼȀǼȆǼ Įʌȩ ĲȠ ǻȘȝȠĲȚțȩ
ȈȤȠȜİȓȠ, ȑȞĮ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ʌĮȡĮȝȑȞİȚ ıĲȠ ĮȡȤİȓȠ ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ İțĲȑȜİıȘȢ țĮȚ ȑȞĮ ʌĮȡĮȝȑȞİȚ ıĲȠ ĮȡȤİȓȠ
ĲȠȣ ǻȘȝȠĲȚțȠȪ ȈȤȠȜİȓȠȣ.
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ǿV
ȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅ ȆǹȇǹǻȅȈǾȈ-ȆǹȇǹȁǹǺǾȈ ȈȊȃȅǻǼȊȉǿȀȍȃ ȂǼȉȇȍȃ Ȉȉȅ
ǻǾȂȅȉǿȀȅ ȈȋȅȁǼǿȅ (*)
ȈȒȝİȡĮ, ĲȘȞ ……/...../…… ,
ıĲȠ……………….....................................................................................................................
.............
(ĲĮȤȣįȡȠȝȚțȒ įȚİȪșȣȞıȘ)
(ȠȞȠȝĮıȓĮ ıȤȠȜİȓȠȣ)
(ʌİȡȚȠȤȒ)
Ƞ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȢ İțʌȡȩıȦʌȠȢ ț. ……………………….
ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȠȣ ȈȤİįȓȠȣ «ʌȡȠȫșȘıȘȢ ĲȘȢ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ ȠʌȦȡȠțȘʌİȣĲȚțȫȞ ıĲĮ
ıȤȠȜİȓĮ», ȖȚĮ ĲȠ ıȤȠȜȚțȩ ȑĲȠȢ 2015-2016 ………………………….. ʌĮȡȑįȦıĮ ȝİ ĲȠ ǻİȜĲȓȠ
ǹʌȠıĲȠȜȒȢ …………..……………………………………….
ıĲȠȞ ț. ……………………………….……………, ȣʌİȪșȣȞȠ
(ǹȡȚșȝȩȢ- ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ)
ĲȠȣ įȘȝȠĲȚțȠȪ ıȤȠȜİȓȠȣ…………………………….. ……………………………………….ĲȘȢ
ǻ/ȞıȘȢ ȆȡȦĲȠȕȐșȝȚĮȢ ǼțʌĮȓįİȣıȘȢ .............…..................................
ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
…………………………………………………………..
īǿǹ ȉȅȃ ĭȅȇǼǹ ǼȀȉǼȁǼȈǾȈ
(ȣʌȠȖȡĮĳȒ ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡȐįȠıȘ)
ȣʌİȪșȣȞȠ

ȅ ǹȆȅǻǼȀȉǾȈ
(ȣʌȠȖȡĮĳȒ țĮȚ ıĳȡĮȖȓįĮ Įʌȩ ĲȠȞ
ĲȠȣ ıȤȠȜİȓȠȣ)

*ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ İȚȢ ĲȡȚʌȜȠȪȞ, ȑȞĮ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĮʌȠıĲȑȜȜİĲĮȚ ıĲȠȞ ȅȆǼȀǼȆǼ Įʌȩ ĲȠ ǻȘȝȠĲȚțȩ
ȈȤȠȜİȓȠ, ȑȞĮ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ʌĮȡĮȝȑȞİȚ ıĲȠ ĮȡȤİȓȠ ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ İțĲȑȜİıȘȢ țĮȚ ȑȞĮ ʌĮȡĮȝȑȞİȚ ıĲȠ ĮȡȤİȓȠ
ĲȠȣ ǻȘȝȠĲȚțȠȪ ȈȤȠȜİȓȠȣ.
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ V
ȆȇȅȈ

ǹǿȉǾȈǾ ǼȃǿȈȋȊȈǾȈ


ȆȜȒȡȘȢİʌȦȞȣȝȓĮĭȠȡȑĮǼțĲȑȜİıȘȢ 


ȉȘȜȑĳȦȞȠİʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ 


ȆȩȜȘ±ȋȦȡȚȩ 


ȠįȩȢ±ĮȡȚșȝȩȢ±ĲĮȤȀȦį 


ǹĭȂ


ǹȇȂǾȉȇȍȅȊȅȆǼȀǼȆǼ


ȉȡȐʌİȗĮ±ǹȡȁȠȖıȝȠȪ 
ǽʍțĲȤȟȑʍĳȡȟĳįțİțȜįțȡȝȡȗșĳțȜȑ
İʌȚȜȑȖİĲĮȚĮȞȐʌİȡȓʌĲȦıȘ 
ȐȡșȡȠȣʌĮȡĮĲȘȢȀȊǹ
ȐȡșȡȠȣʌĮȡȕĲȘȢȀȊǹ
ȐȡșȡȠȣʌĮȡȖĲȘȢȀȊǹ
ȐȡșȡȠȣʌĮȡȖĲȘȢȀȊǹ












Ȇȇǽȁǽȇǽ
ǼȄȉǿǺȃǽȉȎȄǽȄȀȉȌȋȉǽȎȄ ǺĬȆȈǺȉ
ȊȃǿȃǺȂǽȀȊȆȋȈĬȀǺȉǺĬȆȈǺȉ 
ǽĮǺȈȃȆĬǿȉȇǺȈǽȃǻǺȉǽȎȄǼȆȃȆȁȆȋ²
ǺĭǿȄǺ


ĭǽȃǺ©ȋȅȇǾīǾȈǾǼȃǿȈȋȊȈǾȈ
īǿǹȉǾȃȊȁȅȆȅǿǾȈǾȉȅȊ
ȈȋǼǻǿȅȊȆȇȅȍĬǾȈǾȈȉǾȈ
ȀǹȉǹȃǹȁȍȈǾȈĭȇȅȊȉȍȃ
ȈȉǹȈȋȅȁǼǿǹ
 Ȁǹȃ ǼȀ Ȁǹȃ ǼȀ 
ȀǹǿȀǹȃ ǼǼ ª


ȆĮȡĮțĮȜȫ ȩʌȦȢ ȝĮȢ ȤȠȡȘȖȒıİĲİ ĲȠ ʌȠıȩ ĲȦȞ
---------------------- € (țĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ) ȦȢ
İȞȓıȤȣıȘ, ȖȚĮ ĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ıȤİįȓȠȣ
ʌȡȠȫșȘıȘȢ ĲȘȢ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ ĳȡȠȪĲȦȞ ıĲĮ
ıȤȠȜİȓĮ, ıȤȠȜȚțȠȪ ȑĲȠȣȢ 201__ -201__ ʌȠȣ
ĮĳȠȡȐ ıİ:

(İʌȚȜȑȖİĲĮȚ ĮȞȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ)
1. ǹȟȓĮ ................... ĲİȝĮȤȓȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ
2. ȂȑĲȡĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ
3. ȈȣȞȠįİȣĲȚțȐ ȝȑĲȡĮ
4. ǻĮʌȐȞȘ
ĳȡȠȪĲȦȞ

ȝİĲĮĳȠȡȐȢ

țĮȚįȚĮȞȠȝȒȢ


 ǾȝȞȚĮȣʌȠȕȠȜȒȢĲȘȢĮȓĲȘıȘȢ 

ȅȃȅȂǿȂȅȈǼȀȆȇȅȈȍȆȅȈ
ĲȠȣĳȠȡȑĮİțĲȑȜİıȘȢ
ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ±ȣʌȠȖȡĮĳȒ±ıĳȡĮȖȓįĮ 
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ9ǿ
ǼȃǻǼǿȀȉǿȀǾ ȀǹȉǹȈȉǹȈǾ ǻǿǹȃȅȂǾȈ

ȆǹȇǹȉǾ
ȇǾȈǼǿȈ

ǹȇǿĬȂ
ǻ.ǹ /
ǾȂǼȇ/ȃ
ȈȋȅȁǼǿȅ
ǿA

ǹȇǿĬȂȅ
Ȉ
ȂǹĬǾȉȍ
ȃ

ǻǿǹȃȅȂǾ ȃȅ....
ȆȅȈȅȉǾ ȆȅȈȅȉǾ
ȉǹ
ȉǹ
ȅȆȍȇȅȀ ȅȆȍȇȅȀ
ȆȅȈȅȉǾ
ǾȆǼȊȉǿȀ ǾȆǼȊȉǿȀ
ȉǹ
ȍȃ
ȍȃ
ĭȇȅȊȉȅ
(ȉǼȂǹȋǿ (ȉǼȂǹȋǿ
ȈǹȁǹȉǹȈ
ǹ)
ǹ)

ȆȅȈȅȉǾȉ
ȆȅȈȅȉǾȉǹ
ǹ
ȅȆȍȇȅȀǾ ȅȆȍȇȅȀǾ
ȆǼȊȉǿȀȍȃ ȆǼȊȉǿȀȍȃ
(ȉǼȂǹȋǿǹ) (ȉǼȂǹȋǿǹ)

ȅȆȍȇȅ
ȀǾȆǼȊ
ȉǿȀȅ 1

ȅȆȍȇȅȀ
ǾȆǼȊȉǿȀ
ȅ1

ȅȆȍȇȅȀ
ǾȆǼȊȉǿȀ
ȅ2

ǻǿǹȃȅȂǾ ȃȅ ...

ȅȆȍȇȅȀǾ
ȆǼȊȉǿȀȅ 2

ȆȅȈȅȉǾȉǹ
ĭȇȅȊȉȅȈǹ
ȁǹȉǹȈ
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ƶƹƪƩƭƳƴƵƳĬƬƶƬƶƷƬƶ
ƮƧƷƧƱƧƯƶƬƶƳƴƵƳƮƬƴƪƸƷƭƮƱƶƷƧ
ƶƹƳƯƪƭƧ
ƶƹƳƯƭƮƳƪƷƳƶ
ƮƧƱ ƪƮ 

ȊȆȅǻǼǿīȂǹ VII



ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ………………………………………………..………..
ǻ/ȃȈǾ
……………………….……………………………………..
(…../…./20..…)

ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȈ

ȆȇǹȀȉǿȀȅ ǹȆȅȈĭȇǹīǿȈǾȈ ȉǾȈ ǼȆǿȉȇȅȆǾȈ ǼȁǼīȋȅȊ Ȁǹȉǹ ȉǾȃ ǹĭǿȄǾ ȉȅȊ
ȈĭȇǹīǿȈȂǼȃȅȊ ĭȅȇȉǾīȅȊ ȈȉǾȃ ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ ǼȃȅȉǾȉǹ (ȆǼ)
ȅȚ țȐĲȦșȚ ȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȚ,
ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȣʌ’ ĮȡȚșȝ. …………………………….. ĮʌȩĳĮıȘ ȆȡȠȧıĲĮȝȑȞȠȣ ĲȘȢ
ǻ/ȞıȘȢ................…… ȆİȡȚĳȑȡİȚĮȢ............………, ĮʌȠĲİȜȠȪȝİ ȝȑȜȘ ĲȘȢ İʌȚĲȡȠʌȒȢ İȜȑȖȤȠȣ, İȞİȡȖȠȪȞĲİȢ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȣʌ’ ĮȡȚșȝ. ................................... ȀȊǹ, ȕİȕĮȚȫȞȠȣȝİ ĲȘȞ ȐĳȚȟȘ ĲȠȣ ȝİ Įȡ. țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
…………………………….. ıĳȡĮȖȚıȝȑȞȠȣ ĳȠȡĲȘȖȠȪ-ȥȣȖİȓȠȣ ıĲȘȞ ȆǼ ȝĮȢ, ĳȠȡĲȦȝȑȞȠȣ ȝİ ʌȠıȩĲȘĲĮ
………………..

țȚȜȫȞ

ȠʌȦȡȠțȘʌİȣĲȚțȫȞ,

įȘȜĮįȒ

................

ıȣıțİȣĮıȓİȢ

Įʌȩ

ĲȠȞ

ĮȞȐįȠȤȠ

………………………………………….………. ȝİ ʌȡȫĲȠ ʌȡȠȠȡȚıȝȩ ĲȘȞ ȆǼ ȝĮȢ.
ȅȚ ȝȠȜȣȕȠıĳȡĮȖȓįİȢ ĲȠȣ ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ-ȥȣȖİȓȠȣ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ İȣȡȑșȘıĮȞ ĮʌĮȡĮȕȓĮıĲİȢ țĮȚ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ
șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ ȠȡȖȐȞȦȞ ȥȣȖİȓȠȣ ĮʌȑįİȚȟİ ıȦıĲȒ ȥȪȟȘ ĲȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ: NAI

OXI

ȆĮȡȠȣıȓĮ İțʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȠȣ ĮȞĮįȩȤȠȣ, ĲȠ ĳȠȡĲȘȖȩ ĮʌȠıĳȡĮȖȓıĲȘțİ țĮȚ Įʌȩ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ
İțĳȠȡĲȫșȘțĮȞ, ………….. țȚȜȐ, įȘȜĮįȒ....................ıȣıțİȣĮıȓİȢ ȠʌȦȡȠțȘʌİȣĲȚțȫȞ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ
įȚĮȞİȝȘșȠȪȞ ıİ İțʌĮȚįİȣĲȚțȐ ȚįȡȪȝĮĲĮ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ĮȡȝȠįȚȩĲȘĲĮȢ ȝĮȢ țĮȚ Ș ȣʌȩȜȠȚʌȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȦȞ
…………….. țȚȜȫȞ, įȘȜĮįȒ ...............ıȣıțİȣĮıȚȫȞ ʌĮȡȑȝİȚȞİ ıĲȠ ĳȠȡĲȘȖȩ ȖȚĮ ȞĮ ʌĮȡĮįȠșİȓ ıİ
İțʌĮȚįİȣĲȚțȐ ȚįȡȪȝĮĲĮ ĲȘȢ ȆǼ (Ȓ ĲȦȞ ȆǼ) ……………………………………………………………………….…..
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝİĲĮĳȩȡĲȦıȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ ıİ ȐȜȜȠ ĳȠȡĲȘȖȩ ȝİ ʌȡȠȠȡȚıȝȩ İțʌĮȚįİȣĲȚțȐ ȚįȡȪȝĮĲĮ
ĲȘȢ ȆǼ Ȓ ȐȜȜȦȞ ȆǼ), ʌĮȡȠȣıȓĮ ĲȘȢ İʌȚĲȡȠʌȒȢ İȜȑȖȤȠȣ, țĮĲĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ƞ ĮȡȚșȝȩȢ ĳȠȡĲȘȖȠȪ
………………………………., țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ʌĮȡĮıĲĮĲȚțȐ (ǻİȜĲȓȠ ĮʌȠıĲȠȜȒȢ ………………..–
ĳȠȡĲȦĲȚțȒ…………………) ʌȠȣ ıȣȞȠįİȪȠȣȞ ĲȠ ĳȠȡĲȓȠ.
ȉȠ ʌĮȡȩȞ ıȣȞȠįİȪİȚ ĲȠ ĳȠȡĲȓȠ țĮȚ ʌĮȡĮįȓįİĲĮȚ țĮĲȐ ıİȚȡȐ ȐĳȚȟȘȢ ıĲĮ ȝȑȜȘ ĲȘȢ İʌȚĲȡȠʌȒȢ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ ȆǼ
(Ȓ ĲȦȞ ȆǼ) ʌȠȣ ȑʌȠȞĲĮȚ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌĮȡȐįȠıȘȢ.
ȉȅȆȅȈ Ȁǹǿ ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
Ǿ ǼȆǿȉȇȅȆǾ ǺǯǼȁǼīȋȅȊ

1. ……………………..
2. ……………………..
3. ……………………..
ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ :

ȅ ǼȄȅȊȈǿȅǻȅȉǾȂǼȃȅȈ
ǼȀȆȇȅȈȍȆȅȈ ȉȅȊ ǹȃǹǻȅȋȅȊ
(ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ, ȊȆȅīȇǹĭǾ, Ȉĭȇǹīǿǻǹ)
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ƶƹƪƩƭƳƴƵƳĬƬƶƬƶƷƬƶƮƧƷƧƱƧƯƶƬƶ
ƳƴƵƳƮƬƴƪƸƷƭƮƱƶƷƧƶƹƳƯƪƭƧ
ƶƹƳƯƭƮƳƪƷƳƶ
ƮƧƱ ƪƮ 

ȊȆȅǻǼǿīȂǹ VIIǿ


ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ ………………………………..………………………..
ǻ/ȃȈǾ …………………………………..…………..…… ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȈ
ȆȇǹȀȉǿȀȅ ȉǾȈ ǼȆǿȉȇȅȆǾȈ ǼȁǼīȋȅȊ
Ȁǹȉǹ ȉǾȃ ǹĭǿȄǾ ȉȅȊ ĭȅȇȉǾīȅȊ - ȌȊīǼǿȅȊ
ȅȚ țȐĲȦșȚ ȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȚ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȣʌ’ ĮȡȚșȝ. …………………………….. ĮʌȩĳĮıȘ
ȆȡȠȧıĲĮȝȑȞȠȣ ĲȘȢ ǻ/ȞıȘȢ ……………………………….……..... ĲȘȢ ȆİȡȚĳȑȡİȚĮȢ, ĮʌȠĲİȜȠȪȝİ ȝȑȜȘ ĲȘȢ
İʌȚĲȡȠʌȒȢ İȜȑȖȤȠȣ, İȞİȡȖȠȪȞĲİȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȣʌ’ ĮȡȚșȝ. ...................................... ȀȊǹ, ȕİȕĮȚȫȞȠȣȝİ
ĲȘȞ ȐĳȚȟȘ ĲȠȣ ȝİ Įȡ. țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ …………………………….. ĳȠȡĲȘȖȠȪ-ȥȣȖİȓȠȣ ıĲȘȞ ȆǼ ȝĮȢ,
ĳȠȡĲȦȝȑȞȠȣ ȝİ ʌȠıȩĲȘĲĮ ………………. țȚȜȫȞ ȠʌȦȡȠțȘʌİȣĲȚțȫȞ, įȘȜĮįȒ ……………..ıȣıțİȣĮıȓİȢ
Įʌȩ ĲȠȞ ĮȞȐįȠȤȠ ĲȠȣ ıȤİįȓȠȣ ĲȘȢ ʌȡȠȫșȘıȘȢ ĲȘȢ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ ȠʌȦȡȠțȘʌİȣĲȚțȫȞ ıĲĮ İțʌĮȚįİȣĲȚțȐ
ȚįȡȪȝĮĲĮ
…………………………………………………………………………………………………………………………
x ǻȚİȞİȡȖȒșȘțİ ȑȜİȖȤȠȢ ȝĮțȡȠıțȠʌȚțȩȢ, ıȒȝĮȞıȘȢ, ıȣıțİȣĮıȓĮȢ țĮȚ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ țĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ
ĲȘȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ ȠȡȖȐȞȦȞ ȥȣȖİȓȠȣ ȖȚĮ ıȦıĲȒ ȥȪȟȘ ĲȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ. ǼȣȡȒȝĮĲĮ:
…………………………………………………………………………………………………………………………
x Ǿ ĮĳȚȤșİȓıĮ ʌȠıȩĲȘĲĮ ʌĮȡİįȩșȘ ʌĮȡȠȣıȓĮ ȝĮȢ, Įʌȩ ĲȠȞ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠ İțʌȡȩıȦʌȠ ĲȠȣ ĮȞĮįȩȤȠȣ ț.
……………………………….. ıĲȠȣȢ İțʌȡȠıȫʌȠȣȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ İțʌĮȚįİȣĲȚțȫȞ ȚįȡȣȝȐĲȦȞ, ȦȢ
țĮĲȦĲȑȡȦ :
ƧĮ

ƩİǊĲǁǎ
ĮȺǎıĲǎǊǀǐǆǋİǏǎǋǆǌǁĮ

ƧȺǎįƿǉĲǆǐ
ĳǎǏƿĮǐ






















ƴǎıǗĲǆĲĮ
ȺǏǎǕǗǌĲǎǐ
ıİǉǈǊƾ 







ƧǏǈǇǋǗǐ
ıǑıǉİǑĮıǈǙǌ









ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ :
Ǿ ǼȆǿȉȇȅȆǾ
(ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ, ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ ȊȆǹȁȁǾȁȅȊ, ȊȆȅīȇǹĭǾ, Ȉĭȇǹīǿǻǹ)
1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. .....................................................................
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Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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