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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 64
27 Ιανουαρίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 136367
Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για
την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1234/07 του Συμβου−
λίου και 288/2009 της Επιτροπής, σχετικά με την υλοποί−
ηση του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρού−
των στα σχολεία για το σχολικό έτος 2010 − 2011.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 παρ. 3, του ν. 992/79 «Περί οργανώ−
σεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν
της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας
Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμι−
κών και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280).
β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2, και 3 του ν. 1338/83 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως η παρ. 1
τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1
του ν. 1440/84 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο,
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανι−
σμού Εφοδιασμού EURATOM» και του άρθρου 3 του
ν.1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του
ν. 1892/1990 για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη
και άλλες διατάξεις (Α΄ 101).
γ) Του άρθρου 29 του ν. 3147/2003 (Α΄ 135) περί «ρύθμιση
θεμάτων ΟΠΕΚΕΠΕ και ΟΠΕΓΕΠ».
δ) 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 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
2. Τους Κανονισμούς (Ε.Κ):
α) 1234/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοι−
νής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών

διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα» (ενιαίος
κανονισμός ΚΟΑ), όπως τροποποιήθηκε από τον Κα−
νονισμό (ΕΚ) 13/2009 της 18ης Δεκεμβρίου 2008 «περί
τροποποίησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 για
τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και
(ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης
των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορι−
σμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) με
σκοπό τη θέσπιση σχεδίου προώθησης της κατανάλω−
σης φρούτων στα σχολεία» και όπως ισχύει κάθε φορά
τροποποιημένος.
β) 288/2009 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτο−
μερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση
κοινοτικής ενίσχυσης για την προμήθεια οπωροκηπευ−
τικών, μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και προϊόντων
μπανάνας στα παιδιά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στο
πλαίσιο σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρού−
των στα σχολεία».
3. Την αριθμ. 2672/03.12.2009 (Β’2408) κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού οικονομικών
Φίλιππου Σαχινίδη».
4. Την αριθμ. 271752/21.10.10 (Β΄ 1673) κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ελέ−
νη−Μαρία Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο».
5. Το αριθμ. 247753/26.2.2010 έγγραφο του ΥΠ.Α.Α.Τ.−
Δ/νση ΠΑΠ−Δενδροκηπευτικής προς την Ε.Ε. για την
ενημέρωση σχετικά με το «Σχέδιο Προώθησης της Κα−
τανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία για το σχολικό έτος
2010−2011 στην Ελλάδα».
6. Το αριθμ. 122397/03.11.10 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ
και το από 04/11/2010 έγγραφο της Οικονομικής Διεύ−
θυνσης.
7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 2.221.083,00€, η
οποία θα καλυφθεί ως εξής:
Από κοινοτική χρηματοδότηση και βαρύνοντας τον
Κ.Α.Ε. 5521 του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γε−
ωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.) μέχρι του ποσού των
1.118.122,00 σύμφωνα με την απόφαση αριθ. Ε(2010)
2591/29.4.2010 της Ε. Επιτροπής και κατά το υπόλοιπο
μέχρι του ποσού των 1.099.960,00 € από τις πιστώσεις
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του κρατικού προϋπολογισμού (Ε.Φ. 29−110 ΚΑΕ 5423)
έτους 2011.
Επιπλέον, η εθνική δαπάνη που προκαλείται για τη
δημοσίευση των προκηρύξεων των διαγωνισμών του
άρθρου 7, παράγραφος 4, θα βαρύνει τις πιστώσεις
του ΚΑΕ 29/110−0841 του τακτικού προϋπολογισμού του
ΥΠ.Α.Α.Τ., αποφασίζουμε:

στον ποιοτικής κατηγορίας Ι, σε ατομική συσκευασία
με κατάλληλο για τρόφιμο περιέκτη και έτοιμα προς
άμεση κατανάλωση.
Άρθρο 6
Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του Σχεδίου

Το «Σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων
στα σχολεία» θα εφαρμοστεί σε πιλοτική βάση στα
δημόσια και ιδιωτικά δημοτικά σχολεία της πρωτοβάθ−
μιας εκπαίδευσης των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης
σύμφωνα με το Παράρτημα 1.

Η υλοποίηση του «Σχεδίου προώθησης φρούτων στα
σχολεία» πραγματοποιείται με ευθύνη των Υπουργείων
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Παιδείας Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Ειδικότερα:
1. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(ΥΠ.Α.Α.Τ.), εποπτεύει, παρακολουθεί και αξιολογεί την
υλοποίηση του Σχεδίου. Ως αρχή επαφής με την Ευ−
ρωπαϊκή Επιτροπή ορίζεται το Τμήμα Πυρηνοκάρπων
− Μηλοειδών της Δ/νσης ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής. Αρ−
μόδια υπηρεσία για τη διενέργεια των διαγωνισμών,
όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 7, παρ. 4, σημείο
γ, την επιλογή των αναδόχων και την υπογραφή των
τελικών συμβάσεων έως την αναγνώριση και εκκαθάρι−
ση των φακέλων πληρωμής των επιλεγμένων φορέων
εκτέλεσης ορίζεται η Οικονομική Διεύθυνση. Ο Οργα−
νισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.ΕΠ.Ε), και συ−
γκεκριμένα η Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων,
ορίζεται ως η αρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια των
διαγωνισμών, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 7,
παρ. 4, σημεία α και β, την επιλογή των αναδόχων, την
υπογραφή των τελικών συμβάσεων και την εφαρμογή
και τον έλεγχο του προγράμματος έως την αναγνώριση
και εκκαθάριση των φακέλων πληρωμής των επιλεγμέ−
νων φορέων εκτέλεσης.
2. Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου μερι−
μνά για τη διαδικασία από την παραλαβή των προϊόντων
στα σχολεία και τη διάθεση τους στην ομάδα στόχο.
3. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
εγκρίνει τον κατάλογο των επιλέξιμων προϊόντων που
θα διανεμηθεί στην ομάδα στόχο.

Άρθρο 4
Περίοδος υλοποίησης

Άρθρο 7
Φορείς εκτέλεσης του Σχεδίου

Περίοδος υλοποίησης του «Σχεδίου προώθησης της
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία» για το έτος 2010−
2011 ορίζεται το σχολικό έτος 2010−2011.

1. Φορέας εκτέλεσης του Σχεδίου είναι οποιοσδήποτε
δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που επιλέγεται με τη διε−
νέργεια διαγωνισμού, ο οποίος αναλαμβάνει να υλοποι−
ήσει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10, παρ. 1 και 2.
2. Φορέας εκτέλεσης της αξιολόγησης της υλοποίη−
σης του Σχεδίου για την περίοδο 2010−2011, σύμφωνα
με το άρθρο 10, παρ. 3, είναι οποιοσδήποτε δημόσιος
ή ιδιωτικός φορέας που επιλέγεται με την διενέργεια
διαγωνισμού.
3. Φορέας εκτέλεσης των συνοδευτικών μέτρων,
σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 4, είναι οποιοσδήποτε
δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που επιλέγεται με τη δι−
ενέργεια διαγωνισμού.
4. Με διακήρυξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων προκηρύσσονται οι ακόλουθοι δημόσιοι
διαγωνισμοί:
α) Για ανάδειξη του φορέα ή των φορέων της παρ. 1,
κλειστός διαγωνισμός με σύντμηση των προθεσμιών
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφο−
ρών.

Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση, καθορίζονται τα αναγκαία
συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των Κανονι−
σμών (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου και 288/2009 της
Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση του σχεδίου προ−
ώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία.
Άρθρο 2
Στόχοι εθνικής στρατηγικής
Η εφαρμογή του Σχεδίου στοχεύει:
1. Στην ανατροπή της φθίνουσας κατανάλωσης οπω−
ροκηπευτικών.
2. Στη σταθερή αύξηση του μεριδίου των οπωρο−
κηπευτικών στο διαιτολόγιο των παιδιών στο στάδιο
κατά το οποίο διαμορφώνονται οι διατροφικές τους
συνήθειες.
3. Στη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών των
παιδιών και κατά συνέπεια στη μείωση των ποσοστών
παιδικής παχυσαρκίας.
4. Στην επίτευξη των στόχων της Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής συμπεριλαμβανομένων της αύξησης των ει−
σοδημάτων του γεωργικού τομέα, της σταθεροποίησης
των αγορών και της διαθεσιμότητας των τρεχουσών και
μελλοντικών προμηθειών.
Άρθρο 3
Ομάδα στόχος

Άρθρο 5
Επιλέξιμα προϊόντα
1. Τα προϊόντα που δύναται να διατεθούν στα σχο−
λεία και έχουν εγκριθεί με το αριθμ. 291804/30.07.2010
έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης είναι:
α) μήλα,
β) αχλάδια,
γ) πορτοκάλια,
δ) μανταρίνια,
ε)σταφύλια,
στ) νεκταρίνια,
ζ) αγγουράκια
η) σταφίδα.
2. Όλα τα παραπάνω προϊόντα είναι ολοκληρωμένης
διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο agro 2, τουλάχι−
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β) Για την ανάδειξη του φορέα της παρ. 2, κλειστός
διαγωνισμό με σύντμηση των προθεσμιών υποβολής των
αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών.
γ) Για την ανάδειξη του φορέα ή των φορέων της παρ.
3, με εγχώριο ανοικτό διαγωνισμό.
Άρθρο 8
Εγγυήσεις
1. Ο/οι επιλεγμένος/οι Φορέας/εις εκτέλεσης του
σχεδίου, καταθέτουν στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών
Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εγγυητική επιστολή συμ−
μετοχής στο διαγωνισμό και εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης έργου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρ−
θρο 25 του Π.Δ. 118/07 και το Π.Δ. 60/07.
2. Η Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει σε μερική ή ολική αποδέσμευση
των εγγυητικών επιστολών της παραγράφου 1, σύμφωνα
με τις διατάξεις των Καν. (ΕΚ) 2220/85, 288/2009 και του
άρθρου 25 του Π.Δ. 118/07 και το Π.Δ. 60/07.
Άρθρο 9
Υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης
1. Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται στον ΟΠΕΚΕ−
ΠΕ, περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 και
8 του Καν(ΕΚ) 288/2009 και καλύπτουν περίοδο δύο (2)
ημερολογιακών μηνών υλοποίησης του Σχεδίου.
2. Οι αιτήσεις ενίσχυσης συνοδεύονται τουλάχιστον
από δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν: α) τις ποσό−
τητες που διανεμήθηκαν β) το όνομα και τη διεύθυνση
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο
σχέδιο γ) τον αριθμό των παιδιών ανά εκπαιδευτικό
ίδρυμα.
3. Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται το αργότερο
την τελευταία ημέρα του τρίτου μήνα που έπεται της
λήξης της περιόδου, όπως καθορίζεται στην παράγραφο
1. Η ενίσχυση καταβάλλεται εντός τριών μηνών από την
ημέρα υποβολής της ορθά συμπληρωμένης έγκυρης
αίτησης ενίσχυσης.
Άρθρο 10
Δαπάνες του Σχεδίου
Η υλοποίηση του Σχεδίου προκαλεί δαπάνες για τα
εξής:
1. Την αγορά, τυποποίηση, συσκευασία και διανομή
του τελικού προϊόντος στα σχολεία.
2. Την επικοινωνία, η οποία αφορά στην αφίσα του
ευρωπαϊκού σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης
φρούτων στα σχολεία σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 1,
σημείο iii και άρθρο 14 του Καν. (ΕΚ) 288/2009. Η σχετική
δαπάνη δεν δύναται να υπερβεί το 5% της κοινοτικής
ενίσχυσης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 11, παρ. α.
3. Την αξιολόγηση της υλοποίησης του σχεδίου για
την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία
για την περίοδο 2010−2011 σύμφωνα με το άρθρο 12 του
Καν. (ΕΚ) 288/2009. Η σχετική δαπάνη δεν δύναται να
υπερβεί το 10% της κοινοτικής ενίσχυσης όπως ορίζεται
στο άρθρο 11, παρ. α.
4. Τα συνοδευτικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 4 του Καν. (ΕΚ) 288/2009, τα οποία είναι αναγκαία
για τη διασφάλιση της επιτυχούς εφαρμογής του σχε−
δίου (Παράρτημα 2). Κάθε σχολείο που συμμετέχει στο
Σχέδιο επωφελείται με ένα τουλάχιστον συνοδευτικό
μέτρο.
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5. Τις δημοσιεύσεις των προκηρύξεων των διαγωνι−
σμών.
6. Την κάλυψη του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)
που θα επιβαρύνει την υλοποίηση του Σχεδίου.
Άρθρο 11
Χρηματοδότηση του Σχεδίου
Το Σχέδιο προώθησης φρούτων στα σχολεία είναι
συγχρηματοδοτούμενο. Το ύψος της δαπάνης του Σχε−
δίου για την περίοδο υλοποίησης 2010 − 2011 ανέρχεται
σε 2.218.083,00 € και αναλύεται ως εξής:
α) Κοινοτική δαπάνη 1.118.121,00 € ή ποσοστό 59% για
τις δαπάνες του άρθρου 10, παρ. 1, 2 και 3.
β) Εθνική δαπάνη 1.099.960,00 € ή ποσοστό 41% για
τις δαπάνες του άρθρου 10, παρ. 1, 2 και 3 και 100% για
τις δαπάνες του άρθρου 10, παρ. 4 και 6.
Άρθρο 12
Κάλυψη δαπάνης
Το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα
σχολεία της χώρας υλοποιείται με εθνικές και κοινοτι−
κές πιστώσεις ύψους 2.218.083,00 € (δυο εκατομμύρια
τριακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ).
Η κοινοτική δαπάνη, που προκύπτει από την εφαρμογή
του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα
σχολεία της χώρας έτους 2010−2011 και τις διατάξεις της
παρούσας, δηλαδή ποσό ύψους 1.118.122,00€ (ένα εκα−
τομμύριο εκατό δέκα οχτώ χιλιάδες εκατόν εικοσιδύο
ευρώ) βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 5521 του Ειδικού Λογαριασμού
Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.).
Η επιπλέον της κοινοτικής συμμετοχής δαπάνη, εθνική
δαπάνη, που προκύπτει από την εφαρμογή του σχεδίου
και τις διατάξεις της παρούσας και μέχρι του ποσού
των 1.099.960,00 € (ένα εκατομμύριο ενενήντα εννέα
χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ) βαρύνει τον τακτικό
προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων και καλύπτεται από τις πιστώσεις του
Κ.Α.Ε. 5423, Φ. 29/110 έτους 2011.
Για τη διαδικασία πληρωμής των ποσών της κοινοτι−
κής και εθνικής συμμετοχής, κατά την εφαρμογή της
παρούσας, ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης κοινοτικής
και εθνικής Νομοθεσίας, που αφορούν στον Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.
Άρθρο 13
Παρακολούθηση/Έλεγχοι
1. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καν. (ΕΚ) 288/2009
η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του Σχεδίου για
κάθε έτος υλοποίησης του, πραγματοποιείται από το
Τμήμα Πυρηνοκάρπων−Μηλοειδών της Δ/νσης ΠΑΠ Δεν−
δροκηπευτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
2. 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 των Καν(ΕΚ) 288/2009 και 1580/2007 της
Επιτροπής.
3. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία της
παραλαβής και διάθεσης των προϊόντων στην ομάδα
στόχο. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον:
α) Τον ορισμό των υπεύθυνων κάθε σχολείου για την
παραλαβή των προϊόντων από τον εκπρόσωπο του φο−
ρέα εκτέλεσης.
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β) Τη συμπλήρωση και υπογραφή του «Πρωτοκόλλου
Παράδοσης − Παραλαβής Οπωροκηπευτικών στο Δημο−
τικό Σχολείο» σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1.
γ) Τη διανομή του τελικού προϊόντος και των συνο−
δευτικών μέτρων στην ομάδα στόχο.
δ) Την τήρηση του «μηνιαίου δελτίου παραλαβής και
διανομής του προϊόντος στην ομάδα στόχο» σύμφωνα
με το Υπόδειγμα 2.
ε) Τη μέριμνα για την ανάρτηση της αφίσας σε εμφα−
νές σημείο του σχολείου.

1. Παραρτήματα:
α. Παράρτημα 1 − Αποδέκτες
β. Παράρτημα 2 − Ενδεικτικός κατάλογος των συνο−
δευτικών μέτρων
2. Υποδείγματα:
α. Υπόδειγμα 1 − Πρωτόκολλο παράδοσης−παραλαβής
οπωροκηπευτικών στο δημοτικό σχολείο.
β. Υπόδειγμα 2 − Δελτίο παραλαβής και διανομής του
προϊόντος.

Άρθρο 14
Κυρώσεις

Άρθρο 16

Οι κυρώσεις εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις
του Καν.(ΕΚ) 288/2009 της Επιτροπής και της απόφασης
313312/25.01.94 όπως ισχύει (ΦΕΚ Β΄ 52).

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων καθορίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής του
άρθρου 9 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13.

Άρθρο 15
Παραρτήματα−Υποδείγματα

Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος

Τα παρακάτω παραρτήματα − υποδείγματα προσαρ−
τώνται στη παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπό−
σπαστο μέρος αυτής.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011
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