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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.14/191/43624/Γ1 (1)
 Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα 

Σχολεία για το σχολικό έτος 2013 − 2014.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141Α/21−6−2012) περί «Ίδρυσης 

και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφοράς και κατάρ−
γησης υπηρεσιών».

β) Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141Α/21−6−2012) περί «Διο−
ρισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».

Του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153Α/25−6−2013) περί «Διορισμού 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

γ) Των άρθρων 3, 4, 5, 6 παρ. 2−3, 9 παρ. 2, 13, 14 
της με αριθμ. 726/17829/14−02−2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 610Β/
5−3−2012) των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας, Οικονομικών, Παιδείας Δια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων, Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
που αφορά στον «Καθορισμό των αναγκαίων συμπληρω−
ματικών μέτρων 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».

δ) Του άρθρου 1 της με αριθμ. 5864/132360/31−12−2013 
(ΦΕΚ Β΄ 2798) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
που αφορά στον Καθορισμό περιοχών υλοποίησης του 
σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα 
σχολεία το σχολικό έτος 2013−2014.

ε) Του άρθρου 29 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135Α/5−6−2003)
που αφορά στη «Ρύθμιση θεμάτων Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και 
Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π».

στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που τέθηκε σε 
ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ’ αριθ. 63/2005 Π.Δ. 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98Α/22−4−2005).

2. Τον Κανονισμό (Ε.Κ.):
288/2009 της Επιτροπής (L 94/8−4−2009) «για τη θέ−

σπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονι−
σμού (ΕΚ) αριθ. 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.

3. α)Την παράγραφο 2, περίπτωση γ του άρθρου 24 
του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167Α/30−9−1985) «Δομή και λειτουρ−
γία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ−
σης και άλλες Διατάξεις».

β) Τη με αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340Β/
16−10−2002) Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορά στον «Καθο−
ρισμό των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων 
των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρω−
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευ−
θυντών 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 1280Β/13−9−2005) Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορά στη 
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«Γενίκευση εφαρμογής του Προγράμματος της Ευέλι−
κτης Ζώνης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

δ) Το άρθρο 13, παρ. 3, εδ. 6δ (1) και παρ. 4, εδ. α του 
Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161Α/13−7−1998).

4. Την με αρ. 1158/26636/26−2−14 κατακυρωτική απόφα−
ση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

5. 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 για το σχολικό 
έτος 2013−2014.

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 
συγκεκριμένη, 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.

Άρθρο 3
Ομάδα−στόχος

Το «Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων 
στα Σχολεία» θα εφαρμοστεί κατά το σχολικό έτος 
2013−2014 στα δημόσια και ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία 
της Περιφέρειας Αττικής (Δ/νσεις Π.Ε.: Α΄ Αθήνας, Β΄ 
Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Αν. Αττικής, Δυτ. Αττικής, 
Πειραιά) και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης 
(Δ/νσεις Π.Ε.: Αν. Θεσσαλονίκης, Δυτ. Θεσσαλονίκης).

Άρθρο 4
Περίοδος υλοποίησης

Ως περίοδος υλοποίησης του «Σχεδίου Προώθησης 
της Κατανάλωσης φρούτων στα Σχολεία» ορίζεται το 
χρονικό διάστημα Μάρτιος έως Ιούνιος 2014.

Άρθρο 5
Συνοδευτικά μέτρα

Ως συνοδευτικά μέτρα ορίζονται οι στρατηγικές που 
πρόκειται να υιοθετηθούν ώστε να διασφαλιστεί η επι−
τυχής εφαρμογή του Σχεδίου. Τα μέτρα αυτά εστιάζουν 
στη βελτίωση των γνώσεων της ομάδας−στόχου, όσον 
αφορά στις υγιεινές διατροφικές συνήθειες. Κάθε σχο−
λείο, που συμμετέχει στο πρόγραμμα, επωφελείται από 
τα παρακάτω συνοδευτικά μέτρα τα οποία καλείται να 
υλοποιήσει.

Ειδικότερα: 
α) Διαγωνισμός αφίσας για τις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις 

των Δημοτικών Σχολείων και Διαγωνισμός σύντομου 
προωθητικού κειμένου για τις Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις των 
Δημοτικών Σχολείων. Οι λεπτομέρειες του Διαγωνισμού 

θα καθοριστούν με σχετική εγκύκλιο που θα εκδοθεί 
από τη Δ/νση Σπουδών Π.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. (άρθρο 6).

β) Προαιρετική οργάνωση εκδηλώσεων − ομιλιών προς 
τους μαθητές και τους Γονείς και Κηδεμόνες αυτών, 
αναφορικά με τους στόχους του προγράμματος (άρ−
θρο 2).

γ) Προαιρετικές επισκέψεις των μαθητών σε Εγκατα−
στάσεις Οργανώσεων Παραγωγής, Δημοτικές Αγορές, 
Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και Συσκευαστήρια, Τυπο−
ποιητήρια, Χυμοποιεία οπωροκηπευτικών.

Άρθρο 6
Αρμόδια Στελέχη Εκπαίδευσης
για την υλοποίηση του Σχεδίου

Το «Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων 
στα Σχολεία» θα υλοποιηθεί με ευθύνη των οικείων 
Περιφερειακών Διευθυντών Εκπ/σης, των Προϊσταμένων 
Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε., των 
Διευθυντών Π.Ε., των αρμοδίων Σχολικών Συμβούλων 
Δημ. Εκπ/σης, των Διευθυντών και του διδακτικού προ−
σωπικού των Δημοτικών Σχολείων.

Ειδικότερα: 
α) Οι Περιφερειακοί Δ/ντες Εκπ/σης εποπτεύουν και 

παρακολουθούν την υλοποίηση του Σχεδίου, αναφέ−
ρουν τυχόν προβλήματα που αφορούν στην ποιότητα 
των προϊόντων στις κατά τόπους αρμόδιες επιτροπές 
ποιοτικού ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων και συστήνουν τις δύο (2) τριμελείς 
επιτροπές της οικείας Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης, 
αναφορικά με τους διαγωνισμούς του άρθρου 5 (συνο−
δευτικά μέτρα).

β) Οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής 
Καθοδήγησης Π.Ε. συμμετέχουν στις δύο (2) τριμελείς 
επιτροπές της οικείας Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης, 
αναφορικά με τους διαγωνισμούς του άρθρου 5 (συνο−
δευτικά μέτρα).

γ) Οι Διευθυντές Π.Ε. εποπτεύουν και παρακολουθούν 
την υλοποίηση του Σχεδίου στα σχολεία περιοχής ευ−
θύνης τους και συστήνουν μία (1) τριμελή επιτροπή στην 
οικεία Δ/νση Π.Ε., αποτελούμενη από δύο (2) εκπαιδευ−
τικούς ΠΕ 70 και έναν (1) εκπαιδευτικό ΠΕ 08, αναφορι−
κά με τους διαγωνισμούς του άρθρου 5 (συνοδευτικά 
μέτρα).

δ) Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δημ. Εκπ/σης έχουν την 
ευθύνη του εκπαιδευτικού σχεδιασμού της ενημέρωσης 
των εκπαιδευτικών περιοχής ευθύνης τους, προκειμέ−
νου, στο πλαίσιο έξι (6) διδακτικών ωρών της Ευέλικτης 
Ζώνης, να υλοποιηθεί πρόγραμμα υγιεινής διατροφής, 
αναφορικά με το άρθρο 2 − Στόχοι του Προγράμματος 
και να πραγματοποιηθούν οι διαγωνισμοί του άρθρου 
5. Επιπλέον, αυτοί οι οποίοι θα οριστούν από τον οικείο 
Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης συμμετέχουν στις δύο (2) 
τριμελείς επιτροπές της οικείας Περιφερειακής Δ/νσης 
Εκπ/σης.

ε) Οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων: 
1) σε ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων 

εισηγούνται τα μέλη δύο (2) τριμελών επιτροπών, ως 
ακολούθως: 

1α) Πρώτη τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από τρεις 
(3) εκπαιδευτικούς, η οποία θα επιλέξει την καλύτερη 
αφίσα και το καλύτερο γραπτό, σύμφωνα με το άρθρο 
5, στην οποία, εφόσον υπάρχει εκπαιδευτικός Π.Ε. 08, 
συμμετέχει υποχρεωτικά.
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1β) Δεύτερη τριμελής επιτροπή, στην οποία οι ίδιοι 
προεδρεύουν υποχρεωτικά, που θα είναι υπεύθυνη για 
την παραλαβή των προϊόντων.

2) Συμπληρώνουν και υπογράφουν το «Πρωτόκολλο 
παράδοσης − παραλαβής οπωροκηπευτικών στο Δη−
μοτικό Σχολείο» (Υπόδειγμα 1), το οποίο αφού συμπλη−
ρώσουν εις τριπλούν, αποστέλλουν ένα (1) αντίγραφο 
στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ένα (1) παραδίδουν στον εκπρόσωπο 
του φορέα εκτέλεσης και ένα (1) διατηρούν στο αρχείο 
του σχολείου τους.

3) Συμπληρώνουν και υπογράφουν το «Δελτίο παρα−
λαβής και διανομής επικοινωνιακών μέτρων» (Υπόδειγμα 
2), το οποίο αφού συμπληρώσουν εις τριπλούν, απο−
στέλλουν ένα (1) αντίγραφο στη Δ/νση ΠΑΠ Δενδρο−
κηπευτικής, ένα (1) παραδίδουν στον εκπρόσωπο του 
φορέα εκτέλεσης και ένα (1) διατηρούν στο αρχείο του 
σχολείου τους.

στ) Ο Σύλλογος διδασκόντων: 
1) στην ειδική συνεδρίαση ορίζει τους εκπαιδευτικούς 

της πρώτης τριμελούς επιτροπής, η οποία θα επιλέξει 
την καλύτερη αφίσα και το καλύτερο γραπτό, σύμφωνα 
με το άρθρο 5.

2) ορίζει τους εκπαιδευτικούς της δεύτερης τριμελούς 
επιτροπής, η οποία με πρόεδρο το Δ/ντή της σχολικής 

μονάδας παραλαμβάνει το τελικό προϊόν από τον εκ−
πρόσωπο του φορέα εκτέλεσης, το διανέμει μαζί με τα 
επικοινωνιακά μέτρα στην ομάδα−στόχο και μεριμνά για 
την ανάρτηση της συνοδευτικής αφίσας σε εμφανές 
σημείο του σχολείου.

Άρθρο 7
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− Πρωτόκολλο παράδοσης − παραλαβής 

οπωροκηπευτικών στο Δημοτικό Σχολείο 
Υπόδειγμα 2− Δελτίο παραλαβής και διανομής επικοι−

νωνιακών μέτρων

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης να αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσης αυτής. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 13721

    Αριθμ. 34146 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή για 

τους υπαλλήλους της Περιφέρειας Κρήτης, για το 
έτος 2014.  

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/7−6−2010, τ. Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/27−12−2010, 
τ. Α΄) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 7 του Ν. 2738/1999 
(ΦΕΚ 180/9−9−1999, τ. Α΄), «Συλλογικές διαπραγματεύσεις 
στη Δημόσια Διοίκηση και άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 
152/1−7−2011, τ. Α΄), «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσο−
πρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής Στρα−
τηγικής 2012−2015».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/27−10−2011, τ. Α΄), «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

6. Την ανάγκη κάλυψης εκτάκτων υπηρεσιακών ανα−
γκών του συνόλου σχεδόν των υπηρεσιών της Περιφέ−
ρειας Κρήτης.

7. Την έλλειψη του απαιτούμενου αριθμού υπαλλήλων 
στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης και το ότι εκ 
του γεγονότος αυτού οι υπάλληλοι απασχολούνται πέ−
ραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους, 385.466,85 €, η οποία είναι εγγεγραμ−
μένη στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014 της 
Περιφέρειας Κρήτης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλη−
σης με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες, για τους 
υπαλλήλους της Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2014.

Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα απασχοληθεί υπε−
ρωριακά συνολικά για την Περιφέρεια Κρήτης, ανέρ−
χεται στους επτακόσιους εβδομήντα επτά (777) και οι 
ώρες υπερωριακής απασχόλησης κατά ανώτατο όριο 
στις είκοσι (20) το μήνα για κάθε υπάλληλο.

Στους παραπάνω υπαλλήλους δεν περιλαμβάνονται 
Προϊστάμενοι Δ/νσης και Γενικής Δ/νσης.

Ειδικότερα:
− Για τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης (έδρα) 

και της Π.Ε. Ηρακλείου θα απασχοληθούν συνολικά 
τριακόσιοι ογδόντα τέσσερις (384) υπάλληλοι, καθώς 
βεβαιώνεται στον προϋπολογισμό της Ενότητας Περιφέ−
ρειας 00 οικονομικού έτους 2014 ότι έχουν προβλεφθεί 
πιστώσεις στον Φορέα 072−00 που θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 
0511 ποσού 61.040,24 € και της Περιφερειακής Ενότητας 
Ηρακλείου 01 οικονομικού έτους 2014, ότι έχουν προβλε−
φθεί πιστώσεις στον Φορέα 072−00 που θα βαρύνουν 
τον ΚΑΕ 0511 ποσού 131.000,00 €.

− Για την Π.Ε. Λασιθίου θα απασχοληθούν εβδομήντα 
τέσσερις (74) υπάλληλοι και έχουν προβλεφθεί πιστώ−
σεις που θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0511 ποσού 44.426,61 €.

− Για την Π.Ε. Ρεθύμνης θα απασχοληθούν εκατόν 
δεκαεννέα (119) υπάλληλοι και έχουν προβλεφθεί πιστώ−
σεις που θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0511 ποσού 60.000,00 €.

− Για την Π.Ε. Χανίων θα απασχοληθούν διακόσιοι 
(200) υπάλληλοι και έχουν προβλεφθεί πιστώσεις που 
θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0511 ποσού 89.000,00 €. 

Για κάθε Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης θα εκ−
δοθεί απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής 
απασχόλησης, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά 
οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο της απα−
σχόλησης, το χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχό−
λησης για τον καθένα, ανά μήνα.

Ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης θα βεβαιώνει την 
υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων και το υπε−
ρωριακά παρασχεθέν έργο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 14 Μαρτίου 2014

Ο Περιφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 737 (3)
Απόφαση για την παράταση ωραρίου και την κατ’ εξαί−

ρεση λειτουργία των καταστημάτων που εξυπηρε−
τούν την τουριστική κίνηση στο νομό Δωδεκανήσου.

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. A΄/7−6−2010) «Νέα Αρχι−

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223 τ. Α΄/27−12−2010) «Οργα−
νισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 2224/94 «Ρύθμιση 
θεμάτων εργασίας».

4. Τον Ν. 3377/2005 όπως ισχύει.
5. Την με αριθ. 330/10−2−2011 (ΦΕΚ 408/τ. Β΄/16−3−2011) 

απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου «Μεταβί−
βαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες».

6. Την υπ’ αριθμ. 59/2014 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου.

7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, απο−
φασίζουμε:

Για τις Περιφερειακές Ενότητες του Νομού Δωδε−
κανήσου: 

Α) Την παράταση του ωραρίου λειτουργίας των κα−
ταστημάτων κάθε είδους με εξαίρεση αυτά που αναφέ−
ρονται στο άρθρο 42 του Νόμου 1892/1990, στο άρθρο 
14 του Ν. 2194/1994 και στο άρθρο 10 παρ. 1 Ν. 3377/05 
μέχρι τις 24:00 από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο κάθε 
εβδομάδας και για την χρονική περίοδο έως 15 Νοεμ−
βρίου 2014.

Β) Την κατ’ εξαίρεση λειτουργία τις Κυριακές και ημέ−
ρες αργίας:

1) Των Εμπορικών καταστημάτων που εξυπηρετούν την 
τουριστική κίνηση όπως, ειδών λαϊκής τέχνης, γουνα−
ράδικων, δερμάτινων ειδών, αργυροχρυσοχοείων, τρο−
φίμων − ποτών και τουριστικών ειδών, με την αυστηρή 
προϋπόθεση της αποκλειστικής πώλησης ειδών που 
προβλέπονται στην άδεια λειτουργίας ή στην έναρξη 
επιτηδεύματος (όπου δεν απαιτείται έκδοση άδειας λει−
τουργίας) αυτών μέχρι 24.00 μ.μ.
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2) Των οπωροπαντοπωλείων και κρεοπωλείων, των 
τοπικών Κοινοτήτων που εξυπηρετούν τοπικές ανάγκες, 
από 10.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ. άνευ απασχολήσεως προ−
σωπικού.

3) Από τ’ ανωτέρω εξαιρούνται και παραμένουν κλει−
στά τα καταστήματα λιανικού εμπορίου (Υπεραγορές) 
που εμπίπτουν στο άρθρο 10 παρ. 1 του Ν 3377/2005 
όπως ισχύει.

4) Για το απασχολούμενο προσωπικό θα ισχύουν οι 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 42 του Ν. 1892/90.

Η απόφαση αυτή ισχύει για το χρονικό διάστημα έως 
15 Νοεμβρίου 2014 τρέχοντος έτους.

Κάθε άλλη απόφαση επί του θέματος παύει να ισχύει 
από την υπογραφή της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα  της 
Κυβερνήσεως.

  Ρόδος, 1 Απριλίου 2014 

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ 

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(4)  
 Στην με αρ. Φ2ΓΑ/199646/Δ5/30−12−13 Απόφαση χορή−

γησης Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαί−
δευσης− Νηπιαγωγείου με το διακριτικό τίτλο «Ιδιωτικό 
Νηπιαγωγείο − ΣΥΨΑ ΖΩΗ» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
472/25−2−2014/τ. Β΄ διορθώνεται:

το εσφαλμένο «Από το σχολικό έτος 2013−2014 χορη−
γούμε στην Σύψα Ζωή άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτο−

βάθμιας Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου για αριθμό νηπίων 
εννέα (9)».

στο ορθό: «Από το σχολικό έτος 2013−2014 χορηγούμε 
στην Σύψα Ζωή άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου για αριθμό νηπίων είκοσι 
οκτώ (28)».

  (Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)

F
(5)

      Στην αριθμ. Φ.500/49/Ε5/145515/09−10−2013 Κοινή 
Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2632/ 
17−10−2013, τ. Β΄ στη σελίδα 39497, στη στήλη Α, στο 
στίχο 6 εκ των άνω στην πέμπτη παράγραφο του απο−
φασιστικού, διορθώνεται το εσφαλμένο «Γενικό Νοσο−
κομείο Κ−Υ Κυπαρισσίας» στο ορθό «Γενικό Νοσοκομείο 
Κ.Υ Καρύστου».

Επίσης, στην αριθμ. Φ.500/49/Ε5/145515/09−10−2013 Κοι−
νή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
2632/17−10−2013, τ. Β΄ στη σελίδα 39496, στη στήλη Β, 
στο στίχο 11 εκ των άνω στη δέκατη τρίτη παράγραφο 
του διατακτικού, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Κ−Υ Κυρίστου» 

στο ορθό: «Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Γενικού Νοσοκομείου Κ.Υ. Καρύστου»

  (Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)  
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