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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
      Αριθμ. Φ.14/223/50625/Γ1 (1)

Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα 
Σχολεία για το σχολικό έτος 2010−2011 στην Ελλάδα.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 3, 4, 6, 9, 13 της αριθμ. 136367/ 26.1.2011 

(ΦΕΚ 64 Β΄/2011) κοινής υπουργικής απόφασης που αφορά 
στον «Καθορισμό των αναγκαίων συμπληρωματικών μέ−
τρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1234/07 του 
Συμβουλίου και 288/2009 της Επιτροπής, σχετικά με την 
υλοποίηση του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης 
φρούτων στα σχολεία για το σχολικό έτος 2010−2011».

β) Του άρθρου 29 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ Α΄/135) που αφο−
ρά στη «Ρύθμιση θεμάτων Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π».

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που τέθηκε σε 
ισχύ με το άρθρο 1 του υπ’ αριθμ. 63/2005 Π.Δ. «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98).

2. Τον Κανονισμό (Ε.Κ):
288/2009 της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2009, άρ−

θρο 3 «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»

3. α) Την παράγραφο 2, περίπτωση γ του άρθρου 24 
του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 176 Α΄) «Δομή και λειτουργία της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
άλλες Διατάξεις».

β) Την παράγραφο 3 του άρθρου 7 της με αριθμ. 
Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340 Β΄/2002) υπουργική από−
φαση του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ που αφορά στον «Κα−
θορισμό των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτή−
των των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των 
διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων 
και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων».

γ) Τα άρθρα 8 και 9 της με αριθμ. Φ.12.1/545/85812/Γ1 
(ΦΕΚ 1280 Β΄/2005) υπουργική απόφαση του Υπ. Παιδεί−
ας Δ.Β.Μ.Θ που αφορά στη «Γενίκευση εφαρμογής του 
Προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση».

δ) Την παράγραφο 2.2.3. της με αριθμ. 119236/Γ7−
24.9.2010 εγκυκλίου του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ που αφορά 
στο «Σχεδιασμό και υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολι−
κών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2010−11».

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται οι όροι και οι 

διαδικασίες για την υλοποίηση του σχεδίου προώθησης 
της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία.

Άρθρο 2

Στόχοι
Με την εφαρμογή του Σχεδίου προώθησης της κατα−

νάλωσης φρούτων στα σχολεία αναμένεται:
1. η ενίσχυση των θετικών στάσεων των μαθητών ως 

προς τις διατροφικές τους συνήθειες, μέσα από τη συ−
γκεκριμένη, οργανωμένη, παρέμβαση.

2 .η ανάπτυξη επιχειρηματολογίας στο πεδίο της 
υγιεινής διατροφής, μέσω ομαδοσυνεργατικής αλλη−
λεπίδρασης.

3. η αλλαγή των διαιτητικών συμπεριφορών στην κα−
τεύθυνση της αναχαίτισης του επιδημικού φαινομένου 
της παιδικής παχυσαρκίας.

4. ο περιορισμός του κόστους της Δημόσιας υγείας. 
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Άρθρο 3

Ομάδα−στόχος
Το «Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων 

στα Σχολεία» θα εφαρμοστεί σε πιλοτική βάση κατά το 
σχολικό έτος 2010−2011 στα δημόσια και ιδιωτικά δημο−
τικά σχολεία των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης

Άρθρο 4

Περίοδος υλοποίησης
Ως περίοδος υλοποίησης του «Σχεδίου Προώθησης 

της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία» ορίζονται οι 
μήνες Μάιος και Ιούνιος του 2011

Άρθρο 5

Αρμόδια Στελέχη Εκπαίδευσης για την υλοποίηση του 
Σχεδίου

Το «Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων 
στα Σχολεία» θα υλοποιηθεί με ευθύνη των οικείων 
Διευθυντών και Προϊσταμένων Γραφείων Π.Ε, των αρ−
μοδίων Σχολικών Συμβούλων Δημ. Εκπ/σης, των Υπευθύ−
νων Αγωγής Υγείας, των Διευθυντών και του διδακτικού 
προσωπικού των σχολικών μονάδων. 

Ειδικότερα:
α) Οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι Γραφείων Π.Ε. 

εποπτεύουν και παρακολουθούν την υλοποίηση του 
Σχεδίου.

β) Οι Σχολικοί σύμβουλοι Δημ. Εκπ/σης, σε συνερ−
γασία με τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας, έχουν την 
ευθύνη του εκπαιδευτικού σχεδιασμού της ενημέρωσης 
εκπαιδευτικών και μαθητών, στο πλαίσιο τεσσάρων (4) 
διδακτικών ωρών της Ευέλικτης Ζώνης, αναφορικά με 
το άρθρο 2 (Στόχοι του Προγράμματος).

γ) Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων: 1) σε ει−
δική συνεδρίαση του Συλλόγου διδασκόντων ορίζουν 
τα μέλη της τριμελούς επιτροπής, στην οποία οι ίδιοι 
προεδρεύουν υποχρεωτικά, που θα είναι υπεύθυνη για 
την παραλαβή των προϊόντων, 2) τηρούν το «μηνιαίο 
δελτίο παραλαβής και διανομής του προϊόντος στην 
ομάδα στόχο» (Υπόδειγμα 1), το οποίο αφού συμπλη−
ρώσουν εις διπλούν, αποστέλλουν ένα (1) αντίγραφο 
στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και ένα (1) διατηρούν στο αρχείο του 

σχολείου τους, 3) συμπληρώνουν και υπογράφουν το 
«Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής Οπωροκηπευ−
τικών στο δημοτικό Σχολείο» (Υπόδειγμα 2), το οποίο 
αφού συμπληρώσουν εις τριπλούν, αποστέλλουν ένα (1) 
αντίγραφο στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, ένα (1) παραδίδουν στο 
φορέα εκτέλεσης και το άλλο διατηρούν στο αρχείο 
του σχολείου τους.

δ) Η τριμελής επιτροπή της σχολικής μονάδας: 1) πα−
ραλαμβάνει το τελικό προϊόν από τον εκπρόσωπο του 
φορέα εκτέλεσης και το διανέμει, μαζί με τα συνοδευ−
τικά μέτρα, στην ομάδα−στόχο (Υπόδειγμα 3), το οποίο 
αφού συμπληρωθεί εις διπλούν, αποστέλλεται ένα (1) 
αντίγραφο στον στη Δ/νση ΠΑΠ Δεντροκηπευτικής και 
ένα (1) διατηρείται στο αρχείο του σχολείου, 2) μεριμνά 
για την ανάρτηση της συνοδευτικής αφίσας σε εμφανές 
σημείο του σχολείου.

Άρθρο 6
Παραρτήματα − Υποδείγματα
Τα παρακάτω παραρτήματα− υποδείγματα προσαρ−

τώνται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπό−
σπαστο μέρος αυτής:

1) Παραρτήματα:
Παράρτημα 1 – Αποδέκτες 
2) Υποδείγματα
Υπόδειγμα 1− Μηνιαίο δελτίο παραλαβής και διανομής 

του προϊόντος στην ομάδα στόχο
Υπόδειγμα 2− Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής 

Οπωροκηπευτικών στο Δημοτικό Σχολείο
Υπόδειγμα 3− Δελτίο παραλαβής και διανομής Συνο−

δευτικών Μέτρων

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως και η ισχύς της να αρχίζει από την ημε−
ρομηνία δημοσίευσης αυτής.

  Μαρούσι, 29 Απριλίου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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          Αριθμ. Γ/ΕΞ/3082 (2)
Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής Προ−

στασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

  Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις παραγράφους 3 και 8 του άρθρου 19 ν.2472/1997 

«Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομέ−
νων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 50Α), όπως η πα−
ράγραφος 3 συμπληρώθηκε με την παράγραφο 5 του 
άρθρου 34 του ν.2915/2001.

2. Την υπ’ αριθμ. 3319/2011 απόφαση της Ολομέλειας 
του Συμβουλίου της Επικρατείας.

3. Την από 14 Απριλίου 2011 απόφαση της Αρχής Προ−
στασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
δεν προκαλείται καμία δαπάνη ή άλλη επιβάρυνση του 
προϋπολογισμού.

Άρθρο μόνο

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Β΄ 336/17−3−2000), 
όπως τροποποιήθηκε με την Γ/ΕΞ/2015/22−4−2008 από−
φαση (Β΄ 859/13−5−2008), τροποποιείται κατά τα κατω−
τέρω οριζόμενα.

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως 
εξής: «Η Αρχή ή ο Πρόεδρος μπορούν να συστήσουν 
ομάδες εργασίας από μέλη, τακτικά και αναπληρωμα−
τικά, και υπαλλήλους της Γραμματείας για τη σύνταξη 

προσχεδίων οδηγιών ή άλλων κανονιστικών πράξεων, 
καθώς και για τη μελέτη ειδικών θεμάτων και την υποβο−
λή προτάσεων. Στις ομάδες αυτές μπορούν να μετέχουν 
διατελέσαντες Πρόεδροι και μέλη της Αρχής, καθώς και 
πρόσωπα με ειδικές γνώσεις».

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως 
εξής: «Οι συνεδριάσεις της Αρχής γίνονται στην έδρα 
της και είναι μυστικές. Όταν η Αρχή συνεδριάζει για την 
επιβολή κυρώσεων, η απόφαση εκδίδεται ύστερα από 
δημόσια συνεδρίαση. Κατόπιν αιτήματος ή αυτεπαγγέλ−
τως η Αρχή δύναται να αποφασίσει τη διεξαγωγή όλης 
της διαδικασίας ή μέρους αυτής χωρίς δημοσιότητα, α) 
όταν τούτο επιβάλλεται από λόγους προστασίας της 
εθνικής άμυνας και ασφάλειας, της δημόσιας τάξης, 
των συμφερόντων των ανηλίκων, της διασφάλισης του 
επιχειρηματικού απορρήτου, β) όταν συντρέχουν ειδι−
κοί λόγοι προστασίας του ιδιωτικού βίου, και γ) όταν η 
δημοσιότητα μπορεί να παραβλάπτει τα συμφέροντα 
απονομής της δικαιοσύνης. 

Με απόφασή της η Αρχή μπορεί να συνεδριάζει οπου−
δήποτε αλλού εντός της ελληνικής επικράτειας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Μαΐου 2011

Ο Πρόεδρος κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Αρχής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΛΗΟΚΩΣΤΑΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02009892605110008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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